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Pînă la sfîrșitul primului semestru 
Trustul regional de construcții Ar
geș a realizat un volum de lucrări 
de construcții de locuințe care re
prezintă aproape 42 Ia sută din pla-
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STUDIU PRIVIND
DEZVOLTAREA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
SUPERIOR
Hotârîrile Congresului al IX-Iea al Partidului 

Comunist Român stabilesc ca unul din obiecti
vele importante ale politicii partidului și statu
lui nostru îl constituie dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a învățămîntului de toate 
gradele.

Pe baza indicațiilor conducerii de partid și 
de stat. Ministerul învățămîntului a întocmit un 
studiu privind dezvoltarea învățămîntului su
perior în Republica Socialistă România. La ela
borarea lui a fost consultat un mare număr de 
cadre didactice, oameni de știință și alți specia
liști, activiști de partid și de stat. Acest studiu 
se publică în numărul de față al ziarului nostru.

Potrivit Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., studiul este supus dezbaterii publice. 
Definitivarea măsurilor cuprinse în materialul 
publicat și adoptarea hotărîrilor corespunză
toare se vor face după studierea^ sugestiilor și 
observațiilor primite.

„Scînteia" pune coloanele sale la dispoziția 
cititorilor, a tuturor celor care doresc să facă 
propuneri, observații și sugestii cu privire la 
problemele ridicate în studiu

La Uzina de fibre sintetice Săvinești Foto : Gh. Vlnțilă

O anchetă apărută în 
ziarul „Scînteia" la în
ceputul primăverii sub 
titlul „Nedreptăți în cercul 
dreptății" a stîrnit în sta
țiunea balneo-climaterică 
Olănești o îndelungă fră- 
mîntare. Ospătarii, came
ristele. magazionerii, func
ționarii serviciului de ca
zare. contabilii, medicii, șo
ferii. portarii, grădinarii 
trăiau clipe de adîncă tul
burare. care le răscoleau 
sufletele si dădeau naștere 
celor mai diferite reacții. 
Unii respirau ușurați, alții 
se gîndeau cu uimire dacă 
întîmplarea e adevărată, 
pentru că cu greu își, pu
tea cineva închipui că di
rectorul lor. Emil Platon, 
ar putea fi pus în fata 
lor așa cum era. cu fap
tele atîrnate de gît.

„Pentru tot ce i se Im
pută — se 'scria în articol 
— Platon Eniil. directorul 
administrativ al stațiunii 
Olănești. trebuia înlocuit 
de mult. Ar fi fost un act 
de dreptate. Nu s-a întîm- 
plat așa. s-a comis deci o 
nedreptate ale cărei con
secințe se perpetuează si 
astăzi."

Ce fapte comise de Pla
ton îndreptățeau asemenea 
reflecții ? închipuiti-vă un 
conducător de stațiune (în 
care oamenii vin să se„ re
creeze si să-și refacă sănă
tatea) zvîrlit noaptea pe 
geam din camerele pacien
telor. țipînd mahmur de 
băutură la oamenii în sub
ordine (într-o asemenea 
stare a bătut o salariată 
pînă la sînge 1) ; închipui
ti-vă un individ imoral si 
abuziv care confunda prin- 
tr-o fioroasă optică perso- 

■ nală funcția de director cu 
un drept princiar după care. 

• dacă te împinge pofta, poți 
să dai si foc caselor.

Citind articolul. sa- 
lariatii stațiunii încer
cau o mare satisfacție : 

i dar erau si alții care se 
gîndeau la propriile lor

Vizita in Olanda
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

HAGA 19 — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș, transmite: 
In cursul dimineții de miercuri, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu și celelalte persoane ofi-

O inovație interesantă la G.A.S. Clarii-Vii Jimbolia : montarea sub triorul combinei a unui buncăr cu dispozitiv 
de evacuare a grînelor colectate in mijloacele de transport mărește viteza de recoltare și face inutilă prezența 

muncitorilor de pe combină și folosirea sacilor Foto : Agerpres

RITMICITATEA
în construcția 
de locuințe

Raid - ancheta în regiunile 
Ploiești, Argeș și Galați

Realizarea integrala a volu
mului de locuințe prevăzut pe 
1967 este nemijlocit condițio
nată de execuția și predarea 
ritmică a noilor apartamente, 
pe toată perioada anului. După 
încheierea primului semestru, 
care este stadiul construcției 
și dării în folosință a locuințe
lor planificate pe acest an ? 
Ce concluzii se desprind pen
tru activitatea viitoare a șan
tierelor ? Redăm mai jos 
constatările prilejuite de rai- 
dul-anchetă întreprins recent 
de corespondenții noștri din 
regiunile Ploiești, Argeș și 
Galați.

PLOIEȘTI Rămine rea 
în urmă a fost recuperată

La începutul anului, consemnam 
într-un articol că T.R.C.-Ploiești nu 
a luat un start bun în construcția de 
locuințe. Frontul de lucru existent 
atunci era îngust, preliminîndu-se o 
imposibilitate de realizare a planului 
fizic de locuințe în semestrul I. Cu 
satisfacție informăm că miile de

constructori ploieșteni au depus efor
turi susținute pentru redresarea si
tuației. accelerînd ritmul de lucru 
pe toate șantierele. Plaiiul fizic de 
locuințe pe primul semestru a fost 
îndeplinit, dîndu-se în folosință la 
Ploiești. Buzău. Cîmpina și în alte 
localități ale regiunii 1 586 aparta
mente. de două ori mai multe decît 
în perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

După cum ne-a spus tov. Emanoil 
Popescu, inginer șef adjunct al trus
tului. ..secretul" realizărilor constă 
în primul rînd în ridicarea responsa
bilității cadrelor inginerești, a maiș
trilor și șefilor de echipă de pe șan
tiere. Din studiile si analizele efec
tuate în cadrul acțiunii de organi
zare științifică a producției, s-au 
desprins o serie de măsuri, urmărin- 
du-se riguros aplicarea lor în prac
tică.

Succesele amintite sînt de bun au
gur. dar ele obligă să se intervină 
în continuare pentru înlăturarea nea
junsurilor care mai persistă pe anu
mite șantiere. Din discuțiile avute cu 
cadre de conducere si muncitori de 
la șantierul 102, grupul I construcții, 
care a predat în întregime numărul 
de apartamente prevăzute, aflăm că, 
mai ales în trimestrul I. forța de 
muncă calificată, utilajele și mijloa
cele rutiere nu au fost folosite cum 
trebuie. Chiar si acum, din cauză că 
unele lucrări nu sînt judicios corelate,

fondul de timp de lucru nu este folo
sit în întregime, iar buldozerele, ex
cavatoarele si autocamioanele sînt u- 
tilizate cu randament scăzut. O situa
ție similară am întîlnit și la unele 
lucrări de pe șantierul 201. grupul II, 
care, de altfel, nu și-a realizat planul 
fizic de locuințe. Greutăți serioase 
în desfășurarea lucrului pe acest 
șantier provoacă și lipsa unor mate
riale : faianță, fitinguri, teavă, arti
cole electrice. Pentru asemenea ma
teriale și altele nu se primesc re
partiții. în raport cu necesitățile pla
nului.

în discuție a fost adusă șl proble
ma planificării frontului de lucru pe 
anul 1968. Bunăoară, T.R.C. Ploiești, 
care are de realizat anual 3 500—3 800 
de apartamente, i se stabilește un 
front de lucru de numai 900—1 000 
apartamente. „Ca să mergi într-un 
ritm normal — preciza șeful servi
ciului-planificare,,— frontul de lu
cru trebuie să cuprindă de două ori 
mai multe apartamente. Nu vrem să 
întîmpinăm Ia anul aceleași greutăți 
în ritmicitatea terminării construc
țiilor de locuințe". ■

După cum se vede, constructorii 
ploieșteni au tras învățăminte și 
și-au mobilizat eforturile pentru a 
ieși din impas și a asigura un ritm 
corespunzător în construcția și ter
minarea noilor locuințe. Ritmul viu 
de lucru pe șantiere trebuie în con
tinuare intensificat și corelat cu îm
bunătățirea calității construcțiilor, 
întrucît pe alocuri se constată negli
jențe la executarea unor lucrări in
terioare și exterioare.

ARGEȘ Rostul învăță 
mintelor din trecut este 
acela de a fi uitate ?

acte, pentru că la umbra 
purtărilor directorului si-au 
zis că pot și ei la urma 
urmelor să-și permită un 
fals, un furtișag, o găină
rie. Și erau și alții care 
știau despre aceste găină
rii și știau că. urmîndu-1 
pe Platon, unii responsa
bili de vile se purtau ca 
și directorul și. acum, oa
menii aceștia se gîndeau că 
ar fi trebuit să fi spus 
de mult ceea ce știau, să

își pierde capul și, deci, 
fără cap, îl e cu neputință 
să se mai raporteze la cei
lalți oameni, să-și vadă 
faptele si să le judece sin
gur. Și apare un articol ca- 
re-1 zgîlțîie si—1 scoală din 
șanțul în care zace; dar 
șocul produce stări depre
sive. coșmaruri si omul in
tră în spital. „Nu-i nimic 
— si-au spus oamenii — 
discuția, explicațiile. învă
țămintele. măsurile vor a-

felul de notițe, cel mai 
multi dintre ei vor să a- 
rate sincer cît rău au a- 
dus stațiunii acțiunile de
testabile ale directorului, 
obrajii lor mai sînt încă 
roșii de emoție... își făcu
seră planul cum să-și expu
nă logic argumentele, cum 
să-și arate tulburarea și in
dignarea dar, ridicîndu-se 
dintre ceilalți, toate argu
mentele acelea se evapo
rau. piereau, se topeau

IMOBILITATEA
SCAUNULUI
anchetă după o anchetă socială

nu permită degradarea in
stituției lor.

„E cazul ca această at
mosferă de insanitate mo
rală să fie curățată" — se 
cerea în articol și oamenii 
se gîndeau că vor face lu
crul acesta acum, fiindcă 
tot este mai bine mai tîr- 
ziu decît niciodată.

Dar ce s-a petrecut cu 
directorul ?

După apariția articolului. 
Emil Platon s-a îmbolnă
vit : multă vreme n-a mai 
fost văzut prin stațiune. 
Se prea poate ca boala a- 
ceasta să nu fi fost închi
puită : un ins merge or
bește pe drumul desfrîuluL

vea loc cînd omul se va 
însănătoși. Fiindcă trebuie 
să avem o discuție si tre
buie ca măcar acum să se 
ia măsuri." După două săp- 
tămîni Platon revine în în
treprindere (nu fusese în 
nici un spital, nu suferise 
nici un soc) si mai trec 
cîteva zile si. la sediul co
mitetului orășenesc de par
tid. sînt convocati salaria- 
tii cu munci de răspundere 
din stațiune.

Si se petrece un luoru 
ciudat. Din băncile lor oa
menii se ridică unul cîte 
unul si unul cîte unul spun 
altceva decît ceea ce gîn- 
desc. Ei au în carnete tot

dintr-o dată si în locul lor 
se încrucișau în aer vorbe 
goale. întoarse pe dos. ca 
niște coji de smochine din 
care s-a scos miezul. Rînd 
oe rînd ei repetau fraze 
care s-ar fi potrivit la ori
care ședință., fraze generale 
despre stațiune. despre 
muncă, despre activitatea 
care ar fi fost mai intensă, 
mai pozitivă dacă s-ar fi 
depus mai multe eforturi ! 
Și nimic, nici un cuvînt 
despre nopțile de beție si 
scandaluri, despre zecile de 
reclamatii ale bolnavelor 
nevoite să suporte groso
lăniile și avansurile imper
tinente ale directorului.

nici un cuvînt serios și 
grav despre faptele acelea 
murdare și compromițătoa
re care-și cereau oprobriul. 
Aceste fapte — imoralita
tea. abuzul, potlogăriile — 
erau numite acum „unele 
greșeli", care „ar fi putut 
fi înlăturate dacă salariații 
ar fi conlucrat mai bine și 
dacă s-ar fi dus o muncă 
mai susținută". Nimeni nu 
mai era tulburat de faptele 
lui Platon, nimeni nu se 
mai gîndea acum la mă
suri radicale, exemplare !

Dar pentru că în ziar a 
apărut totuși un articol. 
care-1 punea pe director 
într-o „lumină defavora
bilă". era „bine ca el să 
nu mai rămînă acolo", ci 
„să se transfere în alt oraș, 
așa cum a și cerut", de 
pildă la Rîmnicu Vîlcea ca 
șef al secțiunii secretariat- 
administrativ a sfatului 
popular raional.

Si ședința s-a încheiat și 
I s-a înmînat lui Platon de
cizia nr. 244. însoțită de... 
mulțumiri pentru „activi
tatea bună pe care a dus-o 
în cadrul stațiunii."

Oamenii au rămas cu 
gura căscată : „Măi. al dra
cului Platon ăsta, cum le-a 
mai sucit ! O face lată si 
cade tot în picioare !“.

Dar Platon nu putea suci 
nimic de unul singur. Oricît 
de scăpărătoare ar fi fost 
mintea lui. Platon n-ar fi 
reușit să osifice dintr-o dată 
frămîntările oamenilor, să 
transforme brusc mînia lor 
într-o stare de nepăsare 
și seninătate. Și atunci 
cine, cum s-a putut pro
duce întorsătura ?

Explicația o aflăm tot la 
Olănești.

Stau de vorbă cu aceiași 
oameni care au luat parte 
la ședința miraculoasă : 
contabilul șef Nicolae Se
cară, șefii de servicii Cor
nel Blendea, Ion Căldăraru.

Vasile BARAN

(Continuare în pag. a Il-a)

ciale române au plecat din capitala 
Olandei spre Amsterdam.

Primul popas a fost făcut la Mo
numentul național din marele oraș 
olandez. Aici, oaspeții români au 
fost întîmpinați de primul minis
tru al Olandei, Piet de Jong, de P. 
Koets, marele primar al Amsterda
mului și de alte persoane oficiale.

Premierul Maurer a depus o co
roană de flori la monument. Ridi
cat în anul 1956, în piața din cen
trul Amsterdamului, Monumentul 
național este închinat tuturor ce
lor dispăruți și constituie un oma
giu adus nepieritoarelor valori 
umane.

în continuare, se face o plimbare 
cu vaporașul pe canalele Amster
damului. Denumit „Veneția nordu
lui" datorită numeroaselor canale 
care îl brăzdează (însumînd 120 de 
kilometri), străjuite de 635 de po
duri suspendate, Amsterdamul 
poartă și astăzi, prin numeroasele 
construcții de o neasemuită valoare 
arhitectonică, amprenta puternică 
a trecutului său glorios, care în se
colul al XVII-lea îl consacră ca 
metropola comercială a Europei.

în timp ce micul și elegantul vas 
străbate cîteva canale ce dau ora-

șului imaginea unui enorm evantai 
desfășurat, gazdele informează pe 
oaspeți despre reconstrucția edifi
ciilor distruse în timpul războiului 
și care a dus la nașterea unui nou 
stil național de construcție, foarte 
personal, cu influențe scandinave 
și mediteranene. In ultimii 15 ani, 
Amsterdamul s-a dezvoltat impe
tuos prin crearea unui vast cartier 
care formează un ansamblu modern 
și interesant din punct de vedere 
arhitectural și urbanistic. El este 
cel mai important centru economic, 
politic și cultural al țării și unul 
din marile centre comerciale și fi
nanciare din vestul Europei.

Se vizitează Muzeul național din 
Amsterdam — Rijksmuseum — 
unul dintre cele mai bogate din 
lume. Conduși de directorul gene
ral al muzeului, oaspeții români 
vizitează sălile vaste care adăpos
tesc colecții de o deosebită va
loare artistică, intrate de mult în 
patrimoniul artei universale și 
care oferă posibilitatea de a stu
dia arta Olandei de la origini pînă 
în zilele noastre. Lucrări aparți- 
nînd picturii de șevalet, de Frans

(Continuare în pag. a Vl-a)

Primirea la regina Olandei
HAGA 19. — Trimisul special A- 

gerpres, Mircea Moarcăș, transmi
te : Miercuri la amiază, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi- . 
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a fost primit de Maiesta
tea Sa Regina Juliana a Olandei, 
la Palatul regal de la Soestdijle 
din apropierea Amsterdamului.

Maiestatea Sa Regina Olandei a 
reținut la dejun pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei și pe ministrul afacerilor ex
terne.

La primire și la dejun, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte primul minis
tru al Olandei, Piet de Jong, și mi
nistrul de externe olandez, Joseph 
Luns.

Ing. I. CHIVĂRAN
director în Ministerul Industriei 

Construcfiilor de Mașini

Metalurgia 
poloneză 
pe magistralele 
progresului

în timpul primirii la regina Olandei

obiectul unor
cercetări ori-

G

ginale ro-

După părerea multor oameni 
de știință, o problemă centrală a 
fizicii și energeticii moderne o 
constituie măsurarea exactă a vi
tezei luminii, capitol considerat 
drept cel mai important al op
ticii. Prima determinare a vitezei 
luminii a fost făcută de danezul 
Romer încă din 1675. Deși astăzi 
este în genere admis că lumina 
se propagă cu fantastica viteză 
de 300 000 km/sec., în numeroase 
domenii ale științei modeme 
(energetică, astronomie, astronau- 
tică, fizică moleculară etc.) se 
simte însă nevoia stringentă de a

Lucian SACHELAR1E

(Continuare în pag. a V-a)
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A ține pasul cu 
dezvoltarea industriei 
constructoare de ma
șini și utilaje și cu 
aceea a bunurilor de 
consum general re
prezintă pentru side
rurgie o sarcină 
grea. Industria side
rurgică a R. P. Polo
ne caută și găsește 
permanent soluții noi 
pentru a satisface 
cerințele calitative și 
cantitative ale aces
tor mari consumatori 
de metal.

într-o perioadă 
foarte scurtă, respec
tiv pînă în 1970, si
derurgia poloneză va 
trebui să obțină un 
spor însemnat de 
producție — și să 
producă circa 20 
milioane tone anual. 
Din discuțiile cu 
cadre de răspunde
re din Ministerul In
dustriei Grele rezul
tă că industria polo
neză are asigura
te toate perspecti
vele pentru înde
plinirea acestei im
portante sarcini. Ace
eași impresie ne-a lă- 
sat-o și vizita pe care 
am întreprins-o în cî- 
teva întreprinderi din 
regiunea Katovice și 
la marele combinat 
metalurgic din apro
pierea Varșoviei.

Dezvoltarea în con
tinuare a unităților 
noi, puse în funcțiu
ne aci în anii prece
dent, este impresio

nantă prin caracterul 
creator, prin aspectul 
apariției sau creșterii 
unei mari întreprin
deri născută de la 
bun început cu toate 
apanajele noului : 
construcție modernă, 
luminoasă, bine or
ganizată, cu un înalt 
grad de mecanizare 
și automatizare și 
lucrînd după cea mai 
modernă tehnologie. 
Aceasta este impre
sia pe care o lasă vi
zitatorului Combina
tul metalurgic „War
szawa" care, în 
cele două cuptoare 
de inducție de cîte 
40 tone fiecare, pro
duce numai oțel aliat, 
ca de altfel și majo
ritatea cuptoarelor 
Martin. Sporirea con
tinuă a indicelui de 
utilizare a cuptoare
lor se realizează prin 
utilizarea oxigenului 
la elaborarea fiecă
rei șarje. Astfel în 
cele 5 cuptoare ale 
combinatului se pro
duc anual 300 000 
tone oțel. Prin dez
voltarea oțelăriei, 
combinatul va atinge 
în anii următori o 
producție anuală de 
peste 600 000 tone 
oțel. La același nivel 
tehnic ridicat se pre
zintă linia pentru 
benzi laminate la 
cald, cu o producție 
de 15 000 tone, sau 
blumingul de 800 mm, 
a cărui capacitate

este de 700 000 tone 
anual.

Mi s-a părut deo
sebit de important 
faptul că în concep
ția de construcție a 
noilor unități, care se 
realizează în două 
sau mai multe etape 
programate pe o pe
rioadă mai îndelun
gată, suprafețele a- 
coperite se constru
iesc de la început 
pentru capacitatea fi
nală, urmînd ca ele 
să fie dotate cu utilaj 
și să intre în produc
ție în etapele prevă
zute. La fabrica de e- 
lectrozi de grafit din 
Biegonice am vizitat 
cîteva hale noi în 
care se produc, deo
camdată, circa 10 000 
tone electrozi anual. 
In 1970, fabrica va 
atinge o producție a- 
nuală de 25 000 tone, 
pentru care suprafe
țele sînt deja clădite. 
Aceeași concepție de 
construcție ne-a fost 
expusă și la turnăto
ria de piese din fon
tă din Srem cu o ca
pacitate finală de 
65 000 tone piese tur
nate anual.

în condiții mal gre
le are loc dezvolta
rea unităților vechi, 
din care unele înre
gistrează nu mai pu
țin de un secol de 
activitate șl bineîn-

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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O nouâ stafie PECO la Caransebeș Foto: Agerpres
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PROTECȚIE A MUNCII
La Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor am fost Informați că 
anumite conduceri de întreprinderi, di
recții generale si ministere, întelegînd 
greșit grija față de om, în loc să ia mă
suri energice pentru asigurarea unor con
diții tot mai bune de muncă, merg pe li
nia unilaterală a sporurilor de toxicitate 
pentru angajațil care lucrează în mediu 
nociv. Ni s-au furnizat o serie de cazuri 
în acest sens și, pentru a afla care este 
situația în prezent, ne-am deplasat în 
cîteva din întreprinderile vizate.

„IMPOSIBILUL" ARE 0 
EXISTENȚĂ EFEMERĂ ClND 

SE ACȚIONEAZĂ ENERGIC
La Uzina chimico-metalurgică din 

Copșa Mică, gazele, vaporii si praful, re
zultate din procesul de fabricare a zin
cului, plumbului si acidului sulfuric, „va
gabondau", pînă nu de mult, prin secțiile 
de fabricație. Degajările nocive afectau 
desfășurarea normală a lucrului, sănă
tatea oamenilor. ..Să mă credeți pe cu- 
vînt. nu exagerez deloc. înainte, în uzină, 
din cauza prafului și a fumului nu ne 
vedeam unul cu altul la distantă de 3—4 
metri". Și muncitorul cu care discutam — 
operatorul Teodor Șerbn, din secția sor- 
tare-măcinare — ne-a arătat, parcă cu 
amărăciune, praful negru-cenușiu, de a- 
proximativ un centimetru grosime, depus 
pe partea interioară a acoperișului.

în laboratorul de toxicologie, tovarășa 
Reghina Rusn ne-a vorbit, folosindu-se 
de cîteva cifre, despre condițiile de lucru 
existente anul trecut și la începutul a- 
cestui an. Am aflat că, în general. în 
secțiile de producție limitele de toxici
tate admise prin normativ erau depășite 
de cîteva zeci de ori. Numai anul trecut 
s-au plătit sporuri de toxicitate și alimen
tație de protecție în valoare de 2,2 mili
oane lei.

Din discuții, observăm că faptele rela
tate sînt localizate 'in trecut. în prezent, 
asa cum afirma șeful laboratorului. în 
majoritatea secțiilor se lucrează în con
diții radical îmbunătățite. Cum s-a acțio
nat ? în fata situației care se crease, de
sigur că nimeni nu putea sta cu mîinile 
încrucișate, așteptînd ca un reviriment să 
se producă de la sine. Multă vreme s-a 
crezut însă că este imposibil să se gă
sească o altă soluționare a acestei situații 
critice decît prin oprirea fabricației și 
introducerea unui nou sistem de venti
lație. Totuși s-a găsit o altă cale de re
zolvare. mai rapidă și fără efecte nega
tive pentru producție. Au fost puse în 
stare de funcțiune toate ventilatoarele și 
exhaustoarele. Apoi s-au depistat sursele 
mai intense de toxicitate din fiecare sec
ție și s-a întocmit un minuțios plan cu- 
prinzînd 40 de măsuri, care vizează înlă
turarea lor. 25 dintre ele fiind aplicate 
pînă acum. Măsurile se referă în princi
pal la etanșarea instalațiilor. înlocuirea 
unor procedee de fabricație vechi cu al
tele noi, reamplasarea ventilatoarelor si 
mărirea capacității lor de absorbție.

Experiența uzinei din Copșa Mică, re
zultatele de bun augur în lichidarea sur
selor de nocivitate demonstrează că numai 
actionînd energic, antrenînd toți factorii 
priceput! din întreprindere și din afara ei. 
perseverînd în aplicarea unor măsuri efi
ciente, se poate depăși un impas atît de 
costisitor pentru întreprindere și dăună
tor pentru șănătatea muncitorilor.

HALATELE S-AU ÎNNEGRIT

ÎNAINTE DE VREME
în urmă cu doi ani, în apropiere de 

Hunedoara intra în funcțiune o nouă uni
tate industrială : Uzina de preparare a 
minereurilor Teliuc. Unii muncitori își 
mai amintesc, nu fără o oarecare nostal
gie, cum arăta uzina la început. în pro
bele tehnologice muncitorii purtau încă 
halate albe. Dar iată că uzina a început 
să producă din plin. Halatele muncitorilor 
s-au înnegrit, praful a devenit „stăpîn" 
în secțiile de fabricație. Cauza : din capul 
locului ventilatoarele și electrofiltrele nu 
au funcționat corespunzător.

Aflăm că anul acesta s-au instalat o 
serie de hidrocicloane, s-au etanșat o serie 
de instalații, s-a trecut la ventilația na
turală. Acum, așa cum ne spunea ingine
rul șef al uzinei. Mihai Breazu „lucrurile 
s-au schimbat radical". Radical, am com
pleta noi. în raport cu situația existentă 
înainte și nu cu cea care ar trebui să fie. 
Totuși, pentru a-si întări parcă afirmația, 
inginerul șef ne-a prezentat și o cifră ! 
„în momentul de față situația este îmbu
nătățită fată de trecut cu 50 la sută".

Chiar dacă lucrurile s-au îmbunătățit 
întrucîtva în acest an. totuși concentrația 
pulberilor depășește și acum cu mult li
mita prevăzută în normative. Situația e- 
xistentă este cu totul anormală, dacă a- 
vem în vedere că uzina este nouă, dotată 
cu utilaje avînd un înalt grad de meca
nizare și automatizare, că numai pentru 
sistemul de ventilație existent s-au chel
tuit peste 4 milioane de lei și alte cît=va 
sute de mii de lei pentru îmbunătăți
rea lui.

Pe drept cuvînt, o serie de muncitori cu 
care am discutat și-au exprimat nemul
țumirea față de condițiile de lucru exis
tente. Iată opinia manipulantului de ban
dă Constantin Ceufu : „întrucît e vorba 
de o întreprindere nouă, normal ar fi fost 
să beneficiem de la început de condiții 
de muncă foarte bune, la nivelul dotării 
tehnice a uzinei. Or, vedeți în ce condiții 
lucrăm ! Nu știu ce are de gînd condu
cerea uzinei, ce au de gînd tovarășii din 
minister ? Fapt este că, deocamdată, noi 
suportăm consecințele acestei stări critice 
a condițiilor de lucru. își închipuie oare 
tovarășii respectivi că ne apără sănătatea 
prin plata unui spor de toxicitate ? Drept 
să vă spun, nu avem nevoie de un ase
menea spor, ci de condiții normale de lu- 
cru". Păreri asemănătoare au fost expri
mate și de alți muncitori.

Gradul ridicat de toxicitate — praf, 
gaze, fum — existent și acum la o serie 
de locuri de muncă de la Uzina de pre
parare a minereurilor Teliuc, nu poate să 
nu aibă consecințe asupra sănătății mun
citorilor, asupra randamentului muncii lor. 
Anul trecut s-au înregistrat aproape 5 000 
om-zile incapacitate de muncă, revenind 
în medie cîte 8 zile pe muncitor. în 1966 
s-au plătit sporuri de toxicitate în va
loare de 700 000 lei, iar în acest an. în 
primele 5 luni, aproximativ 300 000 lei.

Conducerea uzinei ne-a informat că a 
solicitat în nenumărate rînduri sprijin Mi
nisterului Minelor și Institutului de pro
iectări miniere (proiectantul uzinei) să 
intervină hotărît pentru înlăturarea no
xelor la locurile de muncă. Se constată, 
însă, că cei solicitați acționează cu foarte 
mare întîrziere, tergiversează rezolvarea 
cererii întreprinderii, motivînd că... este 
greu și costisitor să se găsească o soluție 
pentru lichidarea surselor de toxicitate. 
Considerăm că nici un efort nu poate fi 
prea mare, atunci cînd este vorba de a- 
părarea sănătății muncitorilor.

IRESPONSABILITATEA

UNUI „PĂRINTE VITREG"
Despre condițiile de muncă de la Uzina 

de radiatoare, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare din Capitală s-a mai 
scris. Anul trecut, prin octombrie, mlezui- 
toarea Florica Marin declara unui redac
tor al ziarului nostru : „Lucrez de patru 
ani în această uzină. Efectiv, nu știu cît 
o să mai rezist în aceste condiții. Vedeți

ventilatoarele acelea ? După ce s-au con
struit, ele au fost lăsate în părăsire. O 
bună parte din praful și fumul ce se de
gajă în secție îl inhalăm noi". Directorul 
general al uzinei dădea atunci asigurări 
că „în curînd se va pune la punct" între
gul sistem de ventilație din întreprindere.

Am fost, recent, din nou la UREMOAS. 
Discutăm cu directorul general, ing. 
Constantin Pirviy.

— Ce s-a întreprins în ultimele 8 luni 
în domeniul îmbunătățirii condițiilor de 
lucru ?

— Sistemul de ventilație este tot neco
respunzător, adică aproape la fel ca și 
anul trecut. Nu s-au făcut modificări 
esențiale încă. Am cerut sprijin condu
cerii Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini, Institutului de cercetări 
pentru protecția muncii. Institutului de 
proiectări pentru construcțiile de mașini. 
Au venit tovarăși din partea acestor fo
ruri în uzină, și-au făcut unele notări și 
au plecat. Deocamdată, nu ne-au dat nici 
un răspuns : nici da, nici nu",

„Istoria" condițiilor de lucru necores
punzătoare din unele secții, de la unita
tea amintită, începe în urmă cu 5 ani, 
adică o dată cu intrarea în funcțiune a 
uzinei, cînd s-a constatat că ventilatoa
rele sînt subdimensionate și prost am
plasate. Faptele arată că Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini se com
portă ca un „părinte vitreg" față de uzina 
bucureșteană. S-au făcut sesizări peste 
sesizări, fără însă ca să aibă vreun ecou.

★
Statul nostru alocă anual fonduri im

portante pentru finanțarea măsurilor de 
protecție a muncii, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de lucru. în mod 
paradoxal însă, într-o serie de întreprin
deri se mențin locuri de muncă cu 
condiții de lucru vătămătoare, pentru 
care se plătesc însemnate sporuri de 
toxicitate. Pot oare aceste sporuri de to
xicitate să suplinească măsurile care tre
buie luate ca să ferească oamenii de pe
ricolul îmbolnăvirilor ? Nicidecum. Sănă
tatea oamenilor valorează mai mult decît 
orice și legea care acordă drepturi bă
nești salariaților care lucrează, un timp, 
în condiții deosebite prevede, totodată, 
obligația ce revine ministerelor, condu
cerilor de întreprinderi de a lua măsuri 
pentru înlăturarea neîntîrziată a condi
țiilor nocive care determină plata sporu
rilor. Tolerarea unor asemenea fapte, ca 
cele semnalate în cadrul anchetei, nu 
poate fi calificată decît ca un grav act 
de contravenție socială si economică.

Viorel SALAGEAN |

Orice călătorie mu
sai se încheie cu opri
rea în loc. Constatarea 
nici n-ar trebui să fie 
făcută. Insă o călătorie 
mai lungă poruncește 
mai multe popasuri 
pînă la stația de la 
capăt. Poetul Horațiu, 
care, în a cincea satiră 
din Cartea Întîi, ne is
torisește călătoria fă
cută de dînsul în 13 
zile de la Roma la 
Brundisium — cale de 
nici 600 de km — ne 
precizează că a făcut 
16 opriri întru refacere, 
cu ospătare și odihnă. El 
laudă îndeosebi Calea 
appiană, zicînd: „mai 
puțin anevoioasă e Ca
lea lui Appius pentru 
drumeții nezoriți". Și 
de ce? Pentru că, In
tra altele, poți poposi 
în localitatea zisă Tres 
Tabernae („Trei Ha
nuri"). Iar Odobescu 
al nostru, după nenu- 
măratele-i spirituale a- 
venturi vînătorești, cu 
osebire prin părțile Bu
zăului, a răsuflat a u- 
șurare cînd a ajuns în 
sat la Bir o ca, în casa 
„domnului Sterie" care 
„din tindă ne poftește 
la mîncare".

Deci dar, cine te îm
bie la drum, cată să-ți 
asigure și câteva popa
suri plăcute. Altmin
teri nu se poate. Căci 
dacă umbletul în sine 
își are ispitele lui, el 
n-ar fi pînă la urmă de- 
cît truda silnică atîta 
vreme cît n-ar fi punc
tat de opriri agreabi
le, unde să fii ospătat 
cum se cuvine și unde 
să-ți găsești relaxarea 
trebuitoare.

Iată, în acest ceas 
când turismul ia la noi 
o dezvoltare încă ne
maiîntâlnită, mi-a fost 
dat, zilele trecute, să 
constat in regiunea

Galaților o grijă deo
sebită pentru popasuri. 
Grijă care îngăduit 
fie-mi să o laud, pe 
considerentele mai sus 
înșiruite.

Așa, o șalupă m-a 
trecut din port peste 
drum în insula împădu
rită din fața portului: 
insula numită drăgălaș 
Cocuța. Aici s-a fost 
amenajat o plajă întin
să cu nisip fin, tocmai 
hună mulțimii pentru 
băi de soare și cuviin
cioasă zbenguială. Unde 
se sfîrșește plaja și în
cepe pădurea, se ridi
că și se întinde un bu
fet cu acoperiș și pă
reți de stuf și cu po
doabe tradiționale: șter
gare cu alesături via 
colorate, oale, stră
chini, ploști, năstrape. 
Atît în fața cît și în 
spatele bufetului, mai 
multe trunchiuri de co
pac retezate, împrej
muite fiind de butuci 
mai scunzi, chip să a- 
mintească „masa tăce
rii" a olteanului Brân- 
cuși, te poftesc să iei 
loc și să te ospătezi. In 
văzul lumii, o vatră cu 
plită gătește bunătăți 
specifice, între care 
peștele nu-i lipsă. 
Mai sînt și cîteva cor
turi, pe ai căror păreți 
exteriori ne sînt zugră
vite, cu mijloace voit 
primitiviste. fantastice 
priveliști dunărene, e- 
vocînd imagini de Epi- 
nal sau mai degrabă 
zugrăvelile barăcilor de 
Moși. Atmosfera e cal
dă, învăluitoare. "Po
pasul se vestește între
mător. Și nu mă în
doiesc că se va ivi un 
pictor de genul vesti
tului Seurat, care, pri
vind această insulă și 
urmărind forfota mul
țimii setoasă și de soa
re,.șl de umbră, va aș
terne cândva pe pînză

o nouă „Plimbare du
minicală pe insula 
Grande-Jatte". Numai 
că-i va spune: „...pe 
insula Cocuța".

Toate acestea In su
dul portului. în nord, 
la nici 15 km de oraș, 
în direcția Bujorului, 
sînt dus de către di
rectorul T.A.P.L., Va- 
sile Oprescu, să văd 
pe dealurile de la Gîr- 
boavele niște zidiri 
proaspete de tot: un 
restaurant mărișor și 
trei vile încăpătoare, 
luminoase, confortabi
le — așezate toate la 
felurite distanțe, în ini
ma stejărișurilor cu um
bră șî răcoare. Locuri 
de retragere, repaos și 
desfătare. Pentru gă- 
lățeni, desigur, dar și 
pentru alții, veniți de 
pe alte meleaguri ale 
țării. Ba și pentru tu
riștii de prin străină
tăți. Casele sînt închi
puite cu gust și cu fan
tezie. Una, îndeosebi, 
creează acea atmosferă 
rustică românească atît 
de plăcută citadinului 
în vacanță și pe care 
au început s-o îndră
gească și străinii. Are 
casa aceasta cel puțin 
o sufragerie cu totul a- 
trăgătoare: lingă o va
tră uriașă — o masă 
rotundă, joasă, cu scău
nele de asemenea țără
nești, pe care odihnesc 
străchini colorate și lin
guri de lemn, așezate 
pe șervetele de pînză 
cu înflorituri. Imediat 
te gâdilă sub nări a- 
burii unei ciorbe de 
crap ori ai unor sărmă
luțe moldovenești.

Pe scurt., grija asta 
pentru popas nu se 
poate a fi trecută cu 
vederea. Dimpotrivă. 
Se face vrednică de o 
caldă strîngere de 
mină. De altfel, pentru 
aceasta s-au și fost scri
se aceste rînduri.

• Netam-nesam, șoferul Mlbai Mischle de la 
lectorul C.F.F. Tismana al I.F. Baia de Aramă a 
primit, la 6 mal a.o„ o adresă din partea sectoru
lui, prin care 1 se spune că a fost înlocuit de pe 
autocisterna pe care lucra, cu un alt șofer. Ne
dreptățit, omul s-a adresat întreprinderii tutelare. 
I se răspunde că măsura este abuzivă, ilegală. Ce 
folos de acest răspuns, că sectorul tot ce a vrut a 
făcut. Autocisterna a fost dată în primire unui 
protejat de-a] șefului de secție, Popa, de Ia sector, 
și nepot al șefului serviciului aprovizionare de la 
I.F. A fost sesizată, de către redacție, D.R.E.F. Ol
tenia. Aceasta a făcut cercetări și ne-a răspuns că 
l-a repus pe om în drepturi. Atîta. Dar cu salaria
tii abuzivi ce facem ? Au fost lăsați probabil în 
pace, să mai încerce și altă dată. Poate le-o merge!

o Am cumpărat, la 28 iunie a.c., o canapea-pat 
„Stil II“, produs al I.O.I.L. nr. 2 „Lemn și mobilă" 
din Galați. Patul era ambalat. Am plătit și costul 
ambalajului (150 Iei). Uluitor, însă 1 Cînd l-am des
făcut, acasă, patul avea aplicată pe el stampila 
C.T.C. : „Refuzat". Refuzat, dar ambalat și trimis 
în comerț, totuși, care l-a luat pe nevăzute șl l-a 
vîndut pe nevăzute. Lacul de pe canapea era sco
rojit, stofa de pe somieră — roasă. Certificatul de 
garanție îmi dădea dreptul să anunț imediat depo
zitului defecțiunile șl, în 24 de ore, să se efectueze 
constatarea. Am anunțat. Au trecut însă de atunci 
de multe ori cîte 24 de ore și n-a venit nimeni să 
vadă despre ce e vorba. învățătura : Nu cumpărați 
mobilă pe nevăzute, ambalată. Riscați să pățiți ca 
mine.

Petre ȘTEFAN
Sfr Galați, Bloc 14, Sc. E, ap. 71 
Brâila
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PREMIU EXCEPȚIONAL
PRONOSPORT

Participând la concursurile 
Pronosport oricine poate de
veni posesorul unui autoturism 
sau al unui premiu important. 
Astfel, la concursul Pronosport 
nr. 29 din 23 iulie 1967, con
curs ce cuprinde meciuri din 
Cupa de vară, în cadrul pre
miului excepțional de 75 000

lei, se atribuie un autoturism 
Renault Dauphine — G-ordini 
plus 31 700 lei in numerar, in 
afara premiilor obișnuite in 
bani.

E un prilej ce nu trebuie 
scăpat De aceea, buletinele 
pentru acest concurs trebuie 
depuse din timp.

• Acum cîțiva ani am sesizat I.A.L, 1 Mai (sec
torul din str. Glinka) că la apartamentul în care 
locuiesc la demisol a început să se infiltreze apa în 
pereți. Bloc nou ! în 1965 — altă sesizare. Și așa 
în fiecare an. Au venit la fața locului zeci de sa- 
lariați ai I.A.L., care au întocmit tot atîtea proce
se verbale de constatare. Promisiuni cu duiumul, 
dar treabă deloc. între timp, apartamentul a con
tinuat să se degradeze, apa din ploi și zăpezi in- 
filtrîndu-se șl mai mult în pereți. Alte sesizări și 
altă făgăduială : lucrările de reparații vor fi exe
cutate în semestrul al II-lea a.c. Cam larg terme
nul, dar suficient ca locuința să se degradeze și 
mai mult. Scumpul mai mult păgubește 1

Elena MERCUREANU
Str. Barbu Vâcărescu 151 
raionul 1 Mai — București

© Anunțăm pe această cale pe minora Nicolița 
Chițu din comuna Devesel. raionul Vînju Mare, 
care ne-a rugat să ne interesăm unde se află în 
prezent tatăl său, plecat de mult timp de acasă, 
că organele de miliție au dat de urmele sale. Gri- 
gore Chițu lucrează în prezent la Combinatul side
rurgic Reșița, ca manevrant, la secția căi ferate 
uzinale. Domiciliul stabil îl are în Reșița, căminul 
țiglărie nr. 7 ; în prezent locuiește ca flotant în 
comuna Văliug nr. 484. E sănătos și poate își va 
aduce aminte, citind aceste rînduri, că acum zece 
ani a lăsat în fașă, pe cînd avea numai 10 zile, 
un copil. Copilul său. Dacă i s-a împietrit într-atît 
sufletul, și nu mai vrea să-și amintească, atunci 
să nu uite că la noi există obiceiul, recunoscut de 
lege, ca părinții să se îngrijească de copii și să-i 
ajute materialicește pînă la majorat. Este o dato
rie pe care, dac-o uiți, calci legea în picioare.

O O scrisoare sosită Ia redacție în luna martie 
a.c. dezvăluia unele abuzuri săvîrșite de către dr. 
Virgil Geiculescu, directorul serviciului medical 
balnear Govora. Sesizarea a fost trimisă pentru 
cercetare Ministerului Sănătății și Prevederilor 
Sociale și pentru informare Comitetului regional de 
partid Argeș. După un timp, M.S.P.S. ne răspunde 
că sesizarea nu corespunde realității, fiind calom
nioasă. Scurt și cuprinzător. Comitetul regional de 
partid Argeș este însă de altă părere : sesizarea 
este, în parte, justă. Pentru lipsurile constatate în 
activitatea sa, dr. Virgil Geiculescu a fost sancțio
nat pe linie de partid cu vot de blam. Și-a schim
bat cumva între timp M.S.P.S. punctul de vedere, 
sau ne obligă să credem că, așa cum se arată în 
sesizarea cu pricina (fapt trecut sub tăcere în răs
punsul M.S.P.S.), sus-numitul ar avea susținători 
în oadrul ministerului ? Așteptăm răspuns.

(Urmare din pag. I)

Constantin Rotaru etc., dr. 
Gh. Staicu — directorul 
S.M.B. Olănești etc.

Ce povestesc ei ? Cu ae
rul ne care ti-1 dă o amin
tire regretabilă, el poves
tesc că tonul acela conci
liant si derutant a fost dat 
de cel care venise să con
ducă lucrările ședinței, 
vicepreședintele Sfatului 
popular regional Argeș — 
Petre Argeșeanu. De la în
ceput reprezentantul comi
tetului executiv al sfatului 
popular regional a impri
mat ședinței o cu totul altă 
orientare. Iată rezumatul 
cuvîntului de deschidere 
cuprins în procesul verbal:

„în cuvîntul său. tov. Ar- 
geseanu a arătat că în ca
drul întreprinderii în ulti
mii ani salariatii nu au. a- 
vut cea mai bună atitudine 
fată de muncă si au făcut 
fel de fel de reclamați!, 
unele iuste. altele mai pu
țin juste, la un moment dat 
aiungîndu-se ca activitatea 
întreprinderii să nu fie co
tată ca bună, cu toate că 
s-a muncit."

Deci, să fim bine înțe
leși. nu despre Platon vă 
cerem noi părerea, nu des
pre încălcările si dezordi
nea provocate de el în sta
țiune. ci despre „reclama
giii" care i-au dat în vi
leag apucăturile, fiindcă, 
tovarăși, dacă aceste fapte 
nu s-ar fi făcut publice, 
activitatea întreprinderii ar 
fi fost cotată ca bună.

Si mai departe :
„Se arată că tov. Platon 

Emil, director al I.E.R.B. 
Olănești a fost reclamat în 
nenumărate rînduri si că 
tov. Platon ar fi trebuit să 
aibă altă atitudine, să fi 
luat măsurile în consecință, 
pentru a evita aceste lu
cruri neplăcute."

Oamenii se întrebau : ce 
fel de atitudine, ce fel de 
măsuri în consecință să fi 
luat Emil Platon ? Cum se 
puteau evita aceste lucruri 
neplăcute ? Discutăm sau 
nu despre Platon. îi impu
tăm sau nu ceva ?

Sigur de asta ne-am si 
adunat aici intuiește tova
rășul Argeșeanu nedume
ririle oamenilor :

„Nici tov. Platon nu a

avut experiența de a atrage 
si lega între el salariatii. 
în concluzie, tov. Platon a 
avut greșeli care însă ar fi 
putut fi înlăturate cu spri
jinul salariaților din cadrul 
întreprinderii."

Si totuși aici s-au comis 
o seamă de abuzuri. Nu le 
înfierăm, nu luăm mă
suri ? Ba da. iată-le :

„Tov. Argeșeanu reco
mandă tuturor salariaților 
prezenți să ia o atitudine 
nouă fată de muncă, să se 
șteargă cn buretele toate 
manifestările rele ce au 
existat..."

si. în sfîrsit.
....să se treacă la muncă 

cu toată dragostea !“ (!)
Și îi urează lui Platon noi 

succese în activitatea vii
toare. adică în cea pe care 
avea s-o ducă din același 
scaun, pentru că „drastica" 
măsură pentru abaterile co
mise a fost doar schimba
rea locului de „muncă".

Iată - cum o dezbatere 
despre care se putea pre
supune că va fi hotărîtoare. 
operînd ca un bisturiu si 
zguduind conștiințele, spă- 
lînd și ozonizînd atmosfera 
ca o furtună, s-a transfor
mat. printr-un uluitor ho
cus-pocus. într-o ninsoare 
ușoară. într-o zăpadă a 
mieilor (eram în luna mar
tie). golind faptele de în
cărcătura lor morală, con
vertind josnicia si abuzul 
în niște greșeli oarecari și 
modificînd în consecință 
conținutul sentinței. Ce re
sorturi au împins la crea
rea într-o ședință cu un 
scop concret si serios, a 
acestei atmosfere caragia- 
lesti ? ,

Nu-mi pot stăpîni curio
zitatea si plec imediat la 
Pitești si cer tovarășului 
Petre Argeșeanu să mă pri
mească. Situația părea ui
tată îndosariată si clasată 
(„atîta vîlvă s-a făcut cu 
Platon ăsta !“) îl roe s-o 
reînviem, pentru că un in
divid care comite abateri 
si nu dă nici o socoteală 
pentru ele rămîne cu con
vingerea că nu riscă nimic 
si în mediul nou unde nu 
este cunoscut o poate lua 
de la capăt în afară de 
asta actele imorale s-au 
produs într-un loc de mun
că. într-o colectivitate de

oameni si răul, căpătînd gir. 
se poate răspîndi. Și. în al 
treilea rînd, pentru că abu
zurile aparțin unui director, 
unui conducător de unita
te, iar faptul că el este fe
rit de judecata opiniei ce
lor din jur, acoperit, ajutat 
să se sustragă sentinței co
lectivului, poate pune sub 
semnul întrebării, în min
tea unora, însăși Ideea de 
dreptate I

Primul argument al tova
rășului Argeșeanu a fost 
îndoiala privind adevărul 
celor relatate în ziar :

— Eu nu eram convină

viată al unui om nu-și 
exercită. în cele, din urmă, 
influenta asupra muncii (si 
în cazul nostru nu numai 
asupra propriei activități, ci 
si a celor din subordine).

Insist :
— N-ar fi fost totuși ne

cesar ca la ședința aceea 
să fi ascultat mai întîi pă
rerile oamenilor care lu
craseră direct cu Platon și 
care-1 cunoșteau mai bine 
decît dumneavoastră ?

— Noi ne-am sfătuit aici, 
am cerut si părerea tova
rășului președinte Constan
tin Sanda si s-a hotărît să

luat nici măsurile pe care 
le impunea realitatea ci. 
dimpotrivă, s-a făcut o ne
dreptate ?

încă din prima anchetă 
se atrăgea atenția că o ne
dreptate nu vine niciodată 
singură, că ea sosește cu 
un întreg cortegiu de alte 
vioii morale, că este înso
țită de fenomene de de
gradare a concepțiilor noas
tre despre relațiile din
tre oameni. N-au trecut 
nici cîteva zile de la șe
dința în care peste faptele 
lui Platon s-au tras perde
lele roze ale seninătății si

OBILITATEA
SCAUNULU
că tot ce s-a scris era a- 
devărat — îmi explică 
dumnealui.

— E dreptul dumnea
voastră. îmi permiteți însă 
o întrebare : v-ati confrun
tat părerea cu faptele, cu 
realitatea ? Există un dosar 
întreg de declarații. 1-ati 
cercetat ?

— Uneori. în timpul con
cediului mă duceam în sta
țiune si l-am cunoscut pe 
Platon ca un om liniștit

— Si copiii se liniștesc 
cînd intră în clasă profe
sorul.

— E adevărat — surîde 
tovarășul Argeșeanu — nu 
se poate spune că Platon 
nu-si avea si el păcatele 
lui. dar treaba mergea !

— Credeți ?
— Da. Olăneștiul nu-i o 

stațiune ușoară si Platon 
s-a descurcat acolo destul 
de bine — îsi arată tova
rășul Argeșeanu convinge
rea. ca si cum modul de

nu-1 scoatem din muncă, 
ci să-1 transferăm, fiindcă 
pentru unele fapte descri
se în articol el primise 
deja o sancțiune.

Insist din nou :
— Dumneavoastră ați 

hotărît aici, dar acolo era 
o realitate, acolo fierbea 
ceva 1 N-ati încercat să a- 
flati mai întîi ce era acolo ? 
Dacă ați fi stat de vorbă cu 
oamenii, dacă ați fi încercat 
să aflați ce se petrecea 
cu adevărat în stațiune, ce 
reacții s-au produs, ce ati
tudini dacă ati fi făcut 
toate astea, nu credeți că 
v-ati fi corectat convinge
rea și ati fi venit înapoi 
si ați fi spus : ..Tovarăși, 
ceea ce am prefabricat noi 
aici nu se potrivește cu ce 
este acolo ? Acolo lucru
rile sînt mult mai compli
cate trebuie să le judecăm, 
să ne eîndim la altă hotă- 
rîre" 1 Nu credeți că nepro- 
cedîndu-se asa, nu s-au

la noul director au sosit 
din partea pacientelor de
clarații în care se plîngeau 
de purtările moiicesti ale 
unor responsabili de vile. 
O femeie venită la tra
tament îl întreabă pe 
intendentul vilei unde poa
te găsi cheia de la ca
mera ei si acesta îi răs
punde că i-o poate da. dar 
că gestul „o costă" : o alta 
este urmărită seară de 
seară și soțul Intrigat. îl 
oălmuieste pe curtenitorul 
neobrăzat, salariat al sta
țiunii. și oamenii se string 
pe holul vilei si nu știu ce 
să creadă I

— Nu faceți nici o legă
tură între aceste abuzuri 
si grosolănii si modul prac
tic în care ati rezolvat ca
zul Platon ? Nu credeți că 
ar trebui să se revină asu
pra hotărîrii ? Să se arate 
oamenilor deschis că s-a 
dat dovadă de ușurință ?

— Not în nici un caz nu

mai putem reveni — regre
tă tovarășul vicepreședin
te. Platon s-a transferat în 
Capitală la Comitetul de 
stat pentru valorificarea 
produselor agricole.

Ciudat :
într-o caracterizare pri- 

vlndu-1 pe Platon Emil. în
tocmită la 1 aprilie de către 
un Inspector de cadre al 
C.S.V.P.A. se spune : „Emil 
Platon este apreciat ca 
Imoral, bețiv, arogant: un 
astfel de ins nu poate lucra 
într-un aparat central. Nu 
sînt de acord a fi angajat 
la C.S.V.P.A." Dar. din cîte 
se vede, Emil Platon nu 
prea avea nevoie de acordul 
inspectorului. El lucrează 
acum și fără acest acord 
în aparatul comitetului mal 
sus pomenit.

L-am întrebat prin tele
fon pe tovarășul Constan
tin Crăciun, directorul di
recției personal a 
C.S.V.P.A, — în ce funcție 
l-au luat acolo ne Platan ?

— Nu-i ministru, mi-a 
spus dînsul în glumă. Ia. 
acolo, un șef de serviciu !

— Sef de serviciu ? m-am 
mirat.

— Cu administrația, cu... 
Mai nimic.

Mi-am amintit că și to
varășul Argeșeanu. vor
bind despre funcția de sef 
al secțiunii secreta riat-ad- 
ministrativ a Sfatului 
popular Rm. VÎIcea. în 
care Platon fusese trans
ferat după ședința aceea de 
pomină. îmi spunea : „Nu 
era cine știe ce. se ocupa 
eu procesele verbale !“ Cum 
e o vorbă: ori ar fi. ori 
n-ar fi. grîul tot crește !

Atunci, dacă astfel de 
funcții nu sînt cine știe ce. 
poate că n-ar trebui să fie 
deloc ! De ce să cocoțăm 
acolo un ins. cînd ar putea 
da randament în altă 
parte ? Transferul în Ca
pitală al unui salariat se 
face numai în cazuri do 
strictă necesitate, cu moti
vări foarte serioase. Dar 
ce motivări au stat la baza 
aducerii lui Platon, com
promis în regiune, dacă nu 
acelea de a-1 fi scutit de 
consecințele propriilor aba
teri ?

Emil Platon are o mese

rie. este contabil. în tott ~ 
anii în care a fost pus în 
posturi de conducere a” 
atras nemulțumirile, plîn- 
gerile oamenilor. în a- 
ceeași caracterizare se a- 
rată că încă cu ani în 
urmă biroul organizației de 
partid, date fiind purtările 
și abuzurile săvîrșite de el. 
a propus să fie scos din 
munca de răspundere. Se 
pun întrebările : de ce să- 
nu lucreze Platon Emil în . 
meseria lui? De ce să fie 
neapărat șef?

Există o Imobilitate a o-'~' 
mulul în funcție, o imobi-'" 
litate a scaunului. Un om 
este pus în fruntea unei u- ' 
nitătl. a unui serviciu. Dar 
el comite o abatere groso
lană care zgîlțîie institu- 
tia de uimire și cei care 
l-au pus acolo sînt nevoit! 
să ia măsuri si se întreabă: 
ce facem cu ei ? îl lăsăm, 
îl înlocuim ? Si dacă îl înlo
cuim. unde mai avem noi 
un post de șef ? Si i se 
găsește un post de sef si e 
dus acolo cu scaunul si 
insul mai face una de se 
cutremură zidurile si se 
dovedește că nu posedă ca
pacitatea de a fi în fruntea 
unei întreprinderi sau a 
unui serviciu. Si cei care 
l-au pus acolo se in
dignează din nou. „Uite 
cum ne-a făcut-o, peze- 
venghiul I" și hotărăsc să-1 
schimbe din nou. dar mai 
înainte caută un loc unde 
să-1 aducă cu scaunul acela 
al lui. legat de ei în cu
rele si catarămi și imposi
bil parcă de desprins ! Dar 
dacă s-ar tăia curelele și 
catarămile și insul n-ar mal 
fi legat de scaun și ar ocu
pa un loc după meritele 
lui ?

Nu se poate admite ca în 
acțiunea de selectare a ca
drelor, criteriile principiale 
să fie înlocuite de senti
mente personale, de impre
sii, de o cunoaștere după 
ureche.

Nu există la noi nici un 
alt criteriu de promovare 
a valorilor în afara calită
ților reale ale omului si 
nimeni nu are dreptul să 
admită încălcarea acestui 
Principiu socialist I
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ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR
în sistemul învățămîntului din 

tara noastră, școlii superioare îi 
revine rolul important de a pregăti 
specialiști de înaltă calificare pen
tru toate domeniile vieții sociale 
și, totodată, de a contribui la pro
gresul științei, tehnicii și culturii. 
Partidul și statul au manifestat o 
permanentă grijă pentru orienta
rea și îndrumarea, pentru dezvol
tarea și perfecționarea învățămîn- 
tului superior.

Rețeaua instituțiilor de învăță
mânt superior s-a extins potrivit 
cerințelor societății noastre. în 
prezent, funcționează 46 instituții 
de învățământ superior cu 181 fa
cultăți, față de 33 facultăți exis
tente în anul 1938. Centrele uni
versitare cu vechi și valoroase tra
diții, ca șl cele mai noi, care au 
luat ființă în anii socialismului, 
sînt slujite cu pasiune și devota
ment de savanți cu renume mon
dial, de eminenți profesori, de ca
dre tinere cu o temeinică pregă
tire de specialitate. Astăzi, în in
stituțiile de învățămînt superior își 
desfășoară activitatea peste 13 000 
profesori, conferențiari, lectori, a- 
sistenți și preparatori, față de apro
ximativ 2 200 cadre didactice exis
tente în anul 1938.

Orînduirea socialistă a deschis
★

învățământul superior continuă 
tradițiile înaintate ale școlii româ
nești, cunoscute și apreciate și peste 
hotare.

Primele începuturi ale școlii supe
rioare datează încă din secolul al 
XVII-lea. Instituțiile înființate în 
acea vreme au format cărturari care 
s-au afirmat pe planul științei și cul
turii. Ele au constituit focare de cul
tură; și civilizație în întreg sud-estul 
european.

în decursul existentei României 
moderne, învățămîntul superior s-a 
extins, consolidîndu-se într-o rețea 
formată din universități, școli poli
tehnice și academii de studii agricole, 
economice și de artă.

Prin activitatea entuziastă a unor 
mari înaintași, școala superioară din 
tara noastră a contribuit la îmbogă
țirea patrimoniului științific și cul
tural al poporului român. Din rîn- 
durile corpului didactic universitar 
s-au ridicat personalități proeminen
te, adevărati deschizători de drumuri 
și creatori de școli științifice de pres
tigiu, dintre care multi și-au conti
nuat activitatea prodigioasă și după 
eliberare.

Deși a format multi specialiști de 
valoare, învățămîntul . superior ro
mânesc din trecut era. greu accesibil 
tinerilor proveniti din păturile mun
citoare din cauza condițiilor econo
mice grele în care trăiau masele 
populare și a politicii școlare pro
movate de clasele stăpînitoare.

După eliberare învătămîntul supe
rior din tara noastră a fost restruc
turat pentru a corespunde noilor 
condiții și cerințe economice, social- 
politice și culturale.

Un moment important în reorga
nizarea învătămintului superior l-a 
constituit legea pentru reforma în- 
vătămîntului din 1948. Reforma a 
așezat învătămîntul superior pe baze 
democratice (prin asigurarea acce
sului larg al tineretului la studii, 
prin înlăturarea discriminărilor ra
siale și naționale), a orientat pregă
tirea studenților în-spiritul marxism- 
leninismului. Ea a extins rețeaua in
stituțiilor de învătămînt, a pus la 
baza învățămîntului superior planuri 
și programe unitare elaborate cu par
ticiparea unui cerc larg de specialiști.

Elaborarea legii de reformă a în- 
vătămîntului nu s-a întemeiat însă 
pe un aprofundat studiu critic al 
dezvoltării școlii românești, pentru a 
se valorifica tot ceea ce ea a avut 
pozitiv." Au fost introduse unele struc
turi organizatorice șl metode inadec
vate condițiilor specifice tării noas
tre, nu. s-a tinut seama de ansamblul 
experienței țărilor cu un învătămînt 
superior dezvoltat.

Toate acestea au făcut ca reforma 
învățămîntului din 1948 și măsurile 
luate pe baza ei să aibă unele limite 
și deficiente, care s-au reflectat ne
gativ atît în organizarea, cît și în 
conținutul învățămîntului.

în multe sectoare. învătămîntul a 
fost fărîmițat în specialități înguste. 
Nu -a existat o planificare de per
spectivă. științific fundamentată, a 
necesarului de cadre. Datorită aces
tui fapt, planul de școlarizare. în 
special, în învătămîntul tehnic, a cu
noscut- mari fluctuații. Aceasta a 
avut .repercusiuni negative atît în 
asigurarea cu cadre a unor sectoare 
de activitate, cît și în dezvoltarea 
instituțiilor de învătămînt superior 
(personal didactic, baza materială), 
în -această ordine de idei trebuie « 
menționată și subaprecierea învăță- 
mîntului economic, care a dus la ac
tuala lipsă acută de cadre superioare 
în acest important sector.

în elaborarea planurilor și progra
melor de învătămînt. a cursurilor și 
manualelor s-au manifestat puter
nice tendințe de centralizare și rigi
ditate. Unele planuri și programe au 
fost insuficient legate de problemele 
majore, practice ale economiei și cul
turii și, adeseori, nu au tinut seamă 
de progresele obținute pe plan mon
dial în domeniul științei și tehnicii. 
Multă vreme, informarea și docu
mentarea științifică a personalului 
didactic și a studenților au fost uni
laterale, s-a minimalizat în mod ar
tificial contribuția savantilor din 
unele țări cu valoroasă tradiție știin
țifică și culturală. Aportul științei și 
tehnicii românești a fost prezentat 
incomplet.

A fost ignorată sau chiar contes
tată valoarea științifică a unor dis
cipline de mare actualitate și cu im
portante aplicații practice, ca ciber
netica, sociologia concretă, genetica, 
în institutele tehnice nu s-a acordat 
suficientă atenție predării cunoștin
țelor de automatică ; în ce privește 
fizica, aceasta a fost orientată cu 
precădere spre domeniile clasice, 
subapreciindu-se cuceririle moderne 
legate direct de tehnica nouă : nu 
s-a dat atenție utilizării metodelor 
matematice moderne în pregătirea 
cadrelor pentru economie.

în predarea istoriei patriei s-au 
manifestat tendințe de subapreciere 
a forțelor interne ale poporului nos
tru. de prezentare neobiectivă a unor 
evenimente, de neluare în conside
rare a împrejurărilor conciete în 
care au avut' loc. în cursurile de 

larg în fața tinerei generații por
țile învățămîntului superior. în a- 
nul universitar 1966/1967 studiază 
peste 133 000 studenți, ceea ce re
prezintă de circa 5 ori mai mult 
față de numărul studenților d’in 
1938/1939. Numai în perioada 1960- 
1965, învățămîntul superior a pre
gătit peste 77 000 specialiști pen
tru toate ramurile economiei, știin
ței și culturii. Un ritm rapid de 
dezvoltare a cunoscut învătămîn
tul superior tehnic.

Pentru ca învățămîntul superior 
să corespundă sarcinilor actuale și 
de perspectivă ale economiei și 
culturii, s-a acordat o atenție deo
sebită îmbunătățirii continue a 
conținutului său, corespunzător 
progreselor înregistrate de știința 
și tehnica mondială.

A crescut an de an baza mate
rială a învățămîntului superior. 
Dezvoltarea și construirea a noi 
spații de învățămînt, înzestrarea 
laboratoarelor cu aparatură și uti
laj modern asigură condiții tot mai 
bune pentru desfășurarea proce
sului de învățămînt. A sporit con
siderabil numărul căminelor și 
cantinelor, astfel îneît, în prezent 
circa 60 la sută din studenți lo
cuiesc în cămine și iau masa la 
cantine.

★

Istoria literaturii, drept urmare a 
predominării unor metode de analiză 
care neglijau specificul creației ar
tistice, au fost interpretate simplist 
unele momente importante ale lite
raturii noastre, curente literare, viata 
și creația unor figuri de seamă aie 
literaturii române.

Prin Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri din iulie 
1957 și printr-o serie de alte hotă- 
rîri ulterioare, învățămîntului su
perior i s-au adus îmbunătățiri de 
structură și de conținut adecvate 
cerințelor economiei și culturii na
ționale. S-au luat. în ultimii ani. 
măsuri privind perfectionarea re
țelei de învătămînt (prin înființarea 
de noi institute și universități). îm
bunătățirea pregătirii inginerilor și 
economiștilor, a planurilor și pro
gramelor de învățămînt. A crescut 
exigenta în numirea și promovarea 
personalului didactic, s-au organi
zat forme de învățămînt postuniver
sitare pentru unele categorii de spe
cialiști (medici, cadre didactice din 
școala de cultură generală, specia
liști în domeniul relațiilor interna
ționale, ingineri economiști), s-a re
glementat sistemul de acordare a 
titlurilor științifice, a luat o mai 
mare dezvoltare cercetarea științi
fică. în sectorul medical a fost ge
neralizată practica sub forma de 
externat. în vederea perfecționării 
conținutului învățămîntului. s-au or
ganizat acțiuni variate de confrun
tare a opiniilor specialiștilor din 
învătămînt și producție, au fost a- 
nalizate în ansamblu sau pe unele 
discipline fundamentale, domeniile 
construcțiilor, hidrotehnicii, chimiei, 
agriculturii, medicinii veterinare, ge
neticii. dreptului. învățămîntului eco
nomic etc. Acțiunile întreprinse au 
urmărit întărirea ponderii discipline
lor moderne, valorificarea tradițiilor 
progresiste ale științei românești, eli
minarea paralelismelor și a noțiu
nilor învechite.

în lumina cercetărilor recente și 
ținînd seama de documentele de 
partid, au fost aduse, de asemenea, 
îmbunătățiri în predarea geografiei 
și istoriei patriei, a istoriei literatu
rii române, a științelor sociale. îm
bunătățiri care se cer dezvoltate 
în continuare.

Ca rezultat al tuturor acestor 
măsuri. învătămîntul superior a răs
puns din ce în ce mai bine func
ției sale sociale, cerințelor mereu 
crescînde ale societății noastre so
cialiste. Activitatea majorității ca
drelor noastre didactice justifică 
înalta prețuire de care se bucură 
din partea partidului, a statului, a 
întregii societăți. Prin realizările 
științifice obținute, prin lucrările e- 
laborate în domeniile culturii, ști
inței si tehnicii, numeroase cadre 
didactice se bucură de un pres
tigiu binemeritat, de o bună aprecie
re în străinătate.

Tineretul nostru universitar în
vață cu conștiinciozitate. își însu
șește cu rîvnă cucerii.le științei și 
tehnicii, se pregătește cu răspunde
re pentru a-și aduce. în viitor, con
tribuția la edificarea noii societăți.

Cu toate rezultatele obținute, or
ganizarea și conținutul învătămîntu- 
lui superior prezintă importante 
deficiente.

Pregătirea cadrelor de înaltă ca
lificare se face încă pe profile în
guste. unele specialități se supra
pun partial, altele nu justifică o ca
lificare prin studii superioare.

Durata de școlarizare, la marea 
majoritate a facultăților, este de 
5 ani, ceea ce reprezintă limita su
perioară față de situația existentă 
pe plan mondial, duce la o disper
sare a eforturilor studenților și per
sonalului didactic și la cheltuieli su
plimentare nejustificate.

Planurile de învătămînt nu asi
gură în toate cazurile o așezare 
științifică. într-o structură de per
spectivă și la un nivel pedagogic 
modern, a conținutului învătămîn- 
tului superior : numărul de disci
pline și examene este încă mare ; 
raportul dintre disciplinele funda
mentale și profilatoare. pe de o 
parte, și cele auxiliare, pe de altă 
parte, este insuficient studiat ; în 
unele specialități ponderea orelor 
de predare este prea mare în ra
port cu cele de seminar și activită
ți practice. Programele cursurilor 
— elementul cel mai mobil, menit 
să reflecte în permanentă înnoirile 
din domeniul respectiv al științei — 
sînt în unele cazuri încărcate orin 
includerea unor elemente neesen
țiale. inutile, factologice, cu carac
ter descriptivist sau istoricist : exis
tă unele repetări, suprapuneri par
țiale sau paralelisme nejustificate 
între discipline.

Modul actual de organizare a 
practicii în producție este încă de
fectuos. Nu s-au asigurat condiții 
corespunzătoare astfel ca studenții 
să lucreze în mod efectiv în vede
rea însușirii unor cunoștințe si de
prinderi practice temeinice ; actua
la așezare calendaristică a prac
ticii produce o supraaglomerare a 
întreprinderilor. îngreunînd, asigu
rarea unor locuri de muncă efecti

vă și o bună îndrumare a stu
denților. Din aceste cauze practica 
în producție are un caracter formal, 
o slabă eficientă.

Potențialul științific reprezentat 
de personalul didactic din institu
țiile de învățămînt superior este 
încă insuficient antrenat la rezol
varea problemelor majore pe care 
le ridică dezvoltarea social-econo- 
mică a tării. Forțele și mijloacele 
de cercetare sînt risipite pe un 
număr mare de teme, ceea ce se 
resimte în conținutul și în eficiența 
lucrărilor științifice. Nu există su
ficientă preocupare pentru valori
ficarea cercetărilor, îndeosebi pe 
calea aplicării lor în producție.

în rîndurile personalului didac
tic există cazuri de nefolosire ra
țională a timpului de muncă, ceea 
ce are urmări negative asupra bu
nei desfășurări a învățămîntului. 
La aceasta a contribuit și ponde
rea mare a cumulului în unele sec
toare ; fată de această situație or
ganele de conducere din învătă
mînt nu au manifestat preocuparea 
și exigența necesare.

Ministerul învățămîntului n-a 
avut suficientă inițiativă în intro
ducerea în învătămînt a ceea ce 
este nou și avansat, a vădit ten
dințe spre o centralizare excesivă, 
nu a dovedit întotdeauna receptivi
tate față de propunerile valoroase 
ale specialiștilor.

★

Perfectionarea învățămîntului "su
perior constituie astăzi, în întreaga 
lume, obiect de studiu și de largi 
dezbateri. Această situație este de
terminată de faptul că în epoca 
noastră învătămîntul superior este 
pus în fața unei noi problematici 
științifice, a unor responsabilități 
sociale sporite, care cer o perfec
ționare a structurii sale, a forme
lor sale de activitate.

Unul din factorii esențiali care 
condiționează această situație este 
revoluția științifică și tehnică ac
tuală, caracterizată prin creșterea 
într-un ritm necunoscut în trecut 
a fondului de informații al ome
nirii.

în condițiile contemporane, știin
ța devine un factor tot mai activ 
al producției materiale. în același 
timp, unele ramuri ale științei (ma
tematica. fizica, chimia) capătă un 
rol de nrim ordin, prin faptul că 
oferă metode noi de investigație.

Profilul pregătirii spe
cialistului cu calificare 
superioară

în condițiile progresului științei și 
tehnicii contemporane și ale dezvol
tării ample și în ritm accelerat a e- 
conomiei și culturii în tara noastră, 
problema definirii profilului pregăti
rii universitare capătă o importantă 
deosebită. Criteriile principale de 
care trebuie să se tină seama în sta
bilirea profilului specialistului de 
înaltă calificare sînt : necesitățile ac
tuale și de perspectivă ale economiei 
și culturii tării noastre, ritmul rapid 
și tendințele fundamentale de dez
voltare a științei, tehnicii și culturii 
pe plan mondial. în același timp. în 
orientarea scolii superioare este ne
cesar să se ia în considerare faptul 
ca natura funcțiilor pe care absol
ventul este chemat să le ocupe se 
schimbă si se diversifică tot mai ac
centuat. ceea ce are drept consecință 
fenomenul de mobilitate a specialiș
tilor. caracteristic societății moderne.

Aceste criterii, care condiționează 
adaptarea continuă la progres a spe
cialistului. reclamă o pregătire de 
larg profil. înfăptuită în mod dife
rențiat, în toate sectoarele de învă
țămînt superior. Tendința menționa
tă se manifestă în multe alte țări.

Profilul larg de pregătire trebuie 
să se îmbine judicios cu orientarea 
spre domeniile solicitate de econo
mie. stiintă și cultură, astfel îneît 
absolventul să se poată încadra efi
cient într-un loc concret de activi
tate socială.

Strîns legată de stabilirea profi
lului învățămîntului superior este și 
fixarea duratei acestuia. Tinînd sea
ma de experiența ne plan mondial 
și de faptul că durata totală a învă
țămîntului general si liceal din tara 
noastră creste la 12 ani. în propune
rile care se fac se urmărește o redu
cere diferențiată a duratei învătă- 
mîntului superior. în funcție de do
meniul de pregătire.

Snvățămînîul superior 
tehnic

Ținînd seama de considerațiile an
terioare. si de necesitatea de a pre
găti un personal tehnic de concepție, 
ideea unui profil larg al pregătirii 
inginerului a fost acceptată atît de 
specialiștii din învătămînt. cît și de 
cei din unitățile de cercetare, pro
iectare si producție. Un asemenea 
profil se va realiza prin înlă
turarea pulverizării în specialități 
înguste, prin creșterea ponderii dis
ciplinelor fundamentale, prin redu
cerea disciplinelor de specializare 
excesivă, care au de multe ori un 
caracter descriptiv, prin introduce
rea în mai mare măsură a discipli
nelor la alegere în ultimele semes
tre de studii.

în acest scop, numărul de specia
lități pentru pregătirea inginerilor se 
propune să se reducă de la 68 la 44. 
Astfeh în domeniul industriei chimi
ce în locul celor 7 specialități exis
tente vor rămîne 4 (tehnologia chi
mică anorganică, tehnologia chimică 
organică, tehnologia macromolecule- 
lor. tehnologia materialelor de con
strucții) "• în domeniul energeticii, e- 
lectrotehnicii și electronicii. în loc 
de 10 specialități, se propun 6 (re
țele si sisteme electrice, centrale e- 
lectronucleare. electrotehnică, elec
tronică. automatică, calculatoare e- 
lectronice) : în domeniul industriei 
ușoare si alimentare, se propune re
ducerea de la 10 la 4 specialități 
(tehnologie mecanică în industria u- 
șoară. tehnologie chimică în indus
tria ușoară, industrii alimentare, fri- 

aplicabile la cunoașterea în nume
roase alte domenii ale naturii, so
cietății și gîndirii. Realizarea cal
culatoarelor electronice și utiliza
rea lor pe scară tot mai largă con
tribuie la dezvoltarea vertiginoasă 
a științei, accelerează progresul teh
nic. introducerea prin sistemele ci
bernetice a unor metode eficiente 
de organizare a muncii și a pro
ducției.

O trăsătură specifică a stadiului 
actual al cunoașterii umane o cons
tituie apariția a numeroase domenii 
științifice cu caracter interdiscipli- 
nar, de mare eficiență în explica
rea fenomenelor naturii și socie
tății.

Folosirea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne în 
producția bunurilor materiale de
termină schimbări esențiale în pre
gătirea specialiștilor de înaltă califi
care cu rol de conducere în in
dustrie și în alte ramuri ale eco
nomiei. aceștia trebuin'd să-si în
sușească, pe lîngă cunoașterea pro
fundă a proceselor tehnologice, și o 
perfectă stăpînire a tnetodelor or
ganizării științifice a producției, o 
multilaterală pregătire economică.

Perfecționarea învătămintului su
perior reprezintă totodată o cerin
ță obiectivă si stringentă a dezvol
tării economiei, științei și culturii 
noastre socialiste. Obiectivul funda
mental al acestei dezvoltări îl cons
tituie realizarea unei economii di
namice și moderne, orientată spre 
folosirea celei mai înalte tehnici în 
toate domeniile. Procesul complex 
al desăvîrșirii construcției socialiste 
necesită specialiști cu înaltă califi
care, corespunzător cu cerințele pe 
care le pun introducerea rapidă a 
realizărilor tehnicii moderne, creș
terea complexității economiei și. 
totodată, ridicarea nivelului de 
cultură și îmbogățirea vieții spiri
tuale a întregului popor.

Analiza stadiului actual de dez
voltare a învățămîntului superior 
din tara noastră. în funcție de fac
torii arătați si în lumina sarcinilor 
stabilite de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., evidențiază necesitatea 
de a se elabora un complex de 
măsuri referitoare la profilul, or
ganizarea și conținutul învătămîn- 
tului superior, la asigurarea unui 
personal didactic de înalt nivel 
științific și a unei baze materiale 
corespunzătoare.

gotehnie) etc. Noul nomenclator cu
prinde specialități de bază în dome
nii clasice și actuale ale tehnicii, a 
căror importantă impune formarea 
de specialiști de înaltă calificare ; 
s-au comasat unele secții pentru a 
evita paralelismele în formarea in
ginerilor și pentru a asigura mobili
tatea utilizării lor. s-au eliminat u- 
nele specialități înguste.

în ceea ce privește durata învăță- 
mîntului tehnic superior, la un nu
măr de 13 specialități (mașini agri
cole. industrializarea lemnului, in
dustrii alimentare, instalații pentru 
construcții și altele) se propune re
ducerea ei la 4—4i/, ani.

Pentru organizarea și conducerea 
proceselor de producție din diferite 
sectoare ale industriei, pentru exe
cutarea unor lucrări de proiectare 
de complexitate medie, nu este nece
sară și nici economică folosirea ca
drelor inginerești • în același timp, 
sarcinile de competența unor ast
fel de funcții depășesc posibilită
țile cadrelor tehnice medii, pregătite 
în școlile de maiștri sau în liceele 
de specialitate. Asemenea cadre cu 
pregătire intermediară — între mun
citori calificați, maiștri și tehnicieni, 
pe de o parte și ingineri, pe de altă 
parte — au funcționat cu bune rezul
tate în trecut în tara noastră (subin- 
gineri, conductori tehnici) și se for
mează si în prezent în alte țări.

Ținînd seama de cele arătate, se 
va trece la organizarea învătămîn- 
tului de conductori tehnici, atît în 
actualele centre universitare, cît si 
în unele mari centre industriale. In
stitutele (facultățile) de conductori 
tehnici vor fi subordonate institute
lor de învătămînt tehnic superior. 
Experimental, se vor organiza 2—3 
institute de acest gen. începînd cu 
anul universitar 1967'1963.

Durata învățămîntului de conduc
tori tehnici va fi de 2 ani.

învățămîntul superior 
agronomic

în urma analizelor și discuțiilor 
care au avut loc în ultimii ani. s-a 
ajuns la o structură corespunzătoare 
a învătămintului superior agronomic, 
fiind necesară în continuare. în spe
cial. îmbunătățirea conținutului pre
gătirii. Se propune reducerea dura
tei de școlarizare la 4 ani la specia
litățile de agricultură si horticultu- 
ră. Si în acest domeniu se vor în-

Școlarizarea. Rețeaua in
stitutelor de învățămînt

în organizarea rațională a învă
țămîntului superior, problemele care 
cer o mai bună rezolvare sînt cele 
referitoare la : planul de școlarizare, 
rețeaua institutelor, functionarea în- 
vătămîntului seral, a celui fără 
frecventă si postuniversitar.

Planul de școlarizare
în perspectivă, va fi stabilit în 
funcție de necesitățile economiei, 
științei și culturii din tara noastră, 
asigurîndu-se atît o justă proporțio
nare între diversele ramuri și spe
cialități, cît și un raport corespun- 

fiinta facultăți de conductori agro
nomi (agricultură, horticultură, zoo
tehnie), cu durată de școlarizare de 
2 ani.

învățămîntul economic
în profilarea învățămîntului econo

mic s-a avut în vedere, ca formarea 
economiștilor să se realizeze printr-o 
îmbinare mai bună decît în prezent 
a pregătirii economice generale cu 
cea de specialitate, folosind în mai 
mare măsură tehnicile moderne de 
calcul și realizînd o mai strînsă co
relare cu cerințele producției.

Nomenclatorul de specialități va 
cuprinde direcții noi de pregătire (ci
bernetică economică, mecanizarea și 
automatizarea calculului economic).

Fată de actuala școlarizare de 5 
ani. durata studiilor va fi diferenția
tă. după specificul specialităților : 
4 ani — economia generală, econo
mia industriei, economia agricultu
rii. contabilitate, finante-bănci. eco
nomia comerțului interior, economia 
comerțului exterior, merceologie ; 4'/i 
ani — statistică ; 5 ani— mecanizarea 
și automatizarea calculului econo
mic, cibernetica economică.

învățămîntul universitar
Universitățile au funcția socială 

complexă de a pregăti, pe lîngă per
sonalul didactic pentru școlile de 
grad mediu, și cadrele necesare cer
cetării, producției. învătămintului 
superior, sectorului social-cultural, 
aparatului de stat.

în actuala organizare, universită
țile sînt compartimentate pe secții 
de profil îngust, fără să se tină sea
ma că majoritatea absolvenților sînt 
încadrați ca profesori în învătămîn
tul general, liceal si profesional, 
unde este necesar un orizont larg de 
informație științifică si o bună in
formație pedagogică. Totodată, du
rata de școlarizare este stabilită în 
mod uniform la 5 ani.

Tinînd seama de specificul activi
tăților îndeplinite de absolvenți, se 
impune o rezolvare diferențiată în 
ce privește profilul pregătirii, dura
ta. modalitățile de specializare. Ca 
urmare se propune ca durata învă
țămîntului universitar pentru pregă
tirea de cadre didactice (pentru cla
sele V—XII) să fie de 4 ani. Pentru 
pregătirea cercetătorilor științifici, 
studenții care doresc vor face după 
anul III, în urma selecției, încă l‘/« 
ani de studii (pentru această cate
gorie de cadre, durata totală de șco
larizare va fi de 4‘A ani).

învătămîntul pedagogic
' superior

O dată cu extinderea învătămîn- 
tului general de la 4 la 7 și apoi la 
8 ani. pentru acoperirea necesarului 
de personal didactic, care a crescut 
considerabil, a fost creat sistemul de 
institute pedagogice de 3 ani. Absol
venții acestor institute devin profe
sori la clasele V—VIII. Pe lîngă 
formarea de profesori, institutele 
pedagogice aduc o contribuție im
portantă la îmbogățirea vieții cultu
rale si științifice din regiunea în 
care funcționează.

întrucît necesarul de cadre didac
tice pentru clasele V—VIII este încă 
mare, se justifică menținerea în con
tinuare a institutelor pedagogice. 
Unele institute pedagogice vor pre
lua si sarcini de perfecționare a 
personalului didactic din învătămîn
tul general.

învățămîntul medical
Profilul învătămintului medical 

este. în general, corespunzător : el 
asigură un orizont larg de pregătire, 
specializarea în acest domeniu rea- 
lizîndu-se prin cursuri postuniversi
tare. Durata studiilor se va menține 
aceeași, cu excepția facultăților de 
stomatologie unde se va reduce de 
la 6 la 5 ani.

învățămîntul superior 
artistic

Se va îmbunătăți profilul existent, 
în sensul reorganizării procesului 
de pregătire a cadrelor artistice (sis
temul de promovare, absolvire si 
perfecționare). Se va urmări creș
terea rolului institutelor artistice 
(conservatoare si institute de arte 
plastice) în pregătirea profesorilor 
de specialitate pentru școala de cul
tură generală. în cadrul unui prim 
ciclu de. studii ; prin concurs de se
lectare. absolvenții acestui ciclu, care 
dau dovadă de talent autentic, vor 
fi îndrumați spre un al doilea ciclu 
de studii. în vederea desăvîrsirii mă
iestriei artistice. în același timp, se 
va examina posibilitatea trecerii la 
forme postuniversitare a unor spe
cialități care presupun o bază largă 
de pregătire și experiență în acti
vitatea artistică.

•k

Măsurile propuse privitoare la sta
bilirea profilului și duratei de studii 
asigură un cadru elastic pentru per
fecționarea de perspectivă a activi
tății de pregătire a tinerilor specia
liști.

Ca rezultat al acestor măsuri se a- 
junge la o așezare mai rațională a 
învătămintului superior, la creșterea 
eficientei sale.

zător între cadrele cu diferite nivele 
de pregătire. în prezent, din însăr
cinarea conducerii partidului, se ela
borează un studiu privind necesarul 
de cadre pînă în anul 1980.

Fixarea cifrelor de școlarizare pe 
instituții și facultăți se va face astfel 
îneît să se realizeze o dezvoltare 
echilibrată, fără fluctuații, a tuturor 
secțiilor facultăților și instituțiilor 
de învățămînt superior. în vederea 
repartizării judicioase pe centre uni
versitare a studenților, se va reduce 
cifra de școlarizare la unele instituții 
de învățămînt superior din București, 
concomitent cu creșterea acesteia la 

instituțiile similare din alte centre, 
ținîndu-se seama și de baza materială 
existentă.

Pentru asigurarea economiei na
ționale cu cadre superioare tehnice 
se va avea în vedere o justă utilizare 
a inginerilor în diferite comparti
mente ale activității economice, în
cadrarea sectoarelor de concepție cu 
cadre de nivel corespunzător, reali
zarea unei structuri judicioase a 
personalului tehnic în totalitatea sa.

întrucît raportul dintre numărul 
cadrelor medii tehnice și cel al in
ginerilor, pe ansamblul economiei, 
este nesatisfăcător, prin cifrele de 
școlarizare pentru învătămîntul su
perior tehnic se va urmări îmbu
nătățirea acestui raport, în vederea 
utilizării raționale a inginerilor.

în învătămîntul superior econo
mic se va realiza o creștere trep
tată a cifrelor de școlarizare, pen
tru a se acoperi deficitul de econo
miști.

în scopul acoperirii în perspectivă 
a posturilor din învătămîntul de cul
tură generală (inclusiv obiectele de 
cultură generală din liceele de spe
cialitate și învățămîntul profesional 
și tehnic) cu absolvenți din universi
tăți și institute pedagogice, se vor 
stabili cifrele de școlarizare, în așa 
fel ca în perioada cincinalului urmă
tor deficitul de cadre didactice să 
dispară.

în vederea formării profesorilor 
de la disciplinele de cultură tehnică 
din liceele de specialitate și din 
școlile profesionale și tehnice, se vor 
extinde și perfecționa cursurile 
facultative de pedagogie din cadrul 
institutelor de învățămînt superior 
tehnic și economic.

Pentru învățămîntul superior me
dical, artistic și juridic, cifrele de 
școlarizare se vor menține la nivelul 
actual.

Rețeaua institutelor 
de învățămînt superior

cuprinde universități. politehnici, 
institute tehnice, agronomice, insti
tute de medicină și farmacie, de artă, 
pedagogice.

Stabilitatea rețelei unor institute de 
învățămînt superior a contribuit la 
întărirea și dezvoltarea acestora. în 
același timp însă, în dezvoltarea 
rețelei nu s-a ținut seama în su
ficientă măsură de necesitatea legării 
învătămintului de producție, de a- 
propierea acestuia de marile centre 
industriale și agricole ale tării.

în concordanță cu măsurile pre
conizate în ceea ce privește profilul 
învățămîntului superior tehnic și 
agricol, o dată cu reglementarea 
funcționării învătămintului de con
ductori tehnici, vor fi create insti
tuții pentru pregătirea unor ase
menea cadre în unele centre eco
nomice ca : Ploiești, Pitești. Ga
lați, Hunedoara, Reșița, Baia Mare, 
Bacău. în orașul Ploiești se va în
ființa un institut de învătămînt 
tehnic superior. începînd cu anul 
universitar 1967/1968 va funcționa o 
facultate de științe economice la Uni
versitatea din Timișoara ; se vor 
dezvolta actualele facultăți cu profil 
economic de la universitățile din 
Cluj, Craiova și Iași.

Ținînd seama de nevoile mari de 
stomatologi, se va înființa la Cra

Conținutul procesului de 
învățămînt

în condițiile actuale, cînd cunoaș
terea umană se dezvoltă furtunos, 
învătămîntul superior trebuie să ma
nifeste maximă receptivitate, mobili
tate si capacitate de adaptare rapidă 
la progresele științei și culturii, o 
permanentă preocupare pentru per
fectionarea conținutului procesului 
didactic si educativ.

îmbunătățirea conținutului învăță
mîntului superior se realizează prin 
planurile de învătămînt și progra
mele de studii, prin nivelul științific 
al cursurilor, al manualelor si acti
vităților aplicative, prin introducerea 
metodelor pedagogice avansate.

Perfectionarea în continuare a în- 
vătămîntului superior, creșterea 
eficacității sale constituie o sarcină 
permanentă a organelor de conducere 
a învățămîntului și a personalului 
didactic.

Trăsăturile generale ale stiintei si 
tehnicii contemporane si tendințele 
lor_ de dezvoltare, legarea tot mai 
strînsă a învățămîntului superior de 
cerințele construcției socialiste fac 
necesară o concepție de ansamblu 
asupra perfecționării conținutului în- 
vătămîntului. care să sintetizeze 
propria experiență si experiența 
altor țări. Pentru ca viitorul specia
list să se poată adapta continuu la 
noile cuceriri ale stiintei si tehnicii, 
învătămîntul superior trebuie să a- 
sigure o pregătire fundamentală so
lidă. Se va pune accentul. îndeosebi, 
pe ceea ce este esențial, pe aspectele 
de sinteză și. în același timp. pe 
elementele de concretizare ale do
meniului pe pregătire. Procesul de 
învătămînt va trebui să fie orientat 
spre formele care dezvoltă în cît 
mai mare măsură capacitatea de 
gîndire și de muncă individuală a 
studentului, spre realizarea unei mai 
bune legături cu realitățile econo
mice si sociale din tara noastră.

Planurile de învățămînt 
și programele cursurilor
Este necesar ca planurile de învă

tămînt să reflecte în mai mare mă
sură stadiul actual al stiintei și cul
turii, să realizeze un raport mai ju
dicios între cursurile generale și cele 
de specialitate. între prelegeri și ac
tivități aplicative, o încărcare rațio
nală a studenților cu activități di
dactice și examene.

Asigurînd stabilitatea structurii 
fundamentale a planurilor de învă
tămînt. modernizarea lor continuă se 
va înfăptui îndeosebi prin preve
derea unor grupe de discipline la 
alegere și facultative, a căror gamă 
va fl reînnoită după necesități. Se 

iova. începînd . cu anul 1968/1969, o 
facultate de stomatologie.

învățămîntul seral 
și învățămîntul 
fără frecvență

Pentru ridicarea calității sale. în
vătămîntul fără frecventă va fi or
ganizat diferențiat, pe sectoare și 
specialități, numai la facultățile unde 
pregătirea prin această formă de în
vătămînt se dovedește eficientă. Se 
va examina mărirea duratei studiilor, 
în funcție de specificul diferitelor 
facultăți și pe baza experienței altor 
țări, în vederea unei temeinice pre
gătiri a studenților. Se vor lua, în 
același timp, măsuri de întărire a 
legăturii studenților cu facultatea, 
printr-o mai bună organizare a cen
trelor regionale de consultații și prin 
transmiterea unui material cores
punzător de îndrumare și studiu.

învățămîntul seral a fost dez
voltat, în special în sectorul teh
nic. Datorită programului zilnic 
încărcat (la întreprindere și la 
facultate), studenții întîmpină greu
tăți în obținerea de rezultate cores
punzătoare la studii. Pornind de Ia 
aceste constatări, învătămîntul su
perior tehnic seral se va organiza 
numai pentru pregătirea de con
ductori tehnici. în același timp, se 
va prevedea frecventa facultativă la 
unele ore de curs, urmînd ca orele 
de seminarii, lucrări practice și pro
iecte să fie obligatorii.

învățămîntul 
postuniversitar

Experiența din țara noastră, ca și 
cea din alte țări, arată necesitatea 
dezvoltării unor forme de învățămînt 
postuniversitar cît mai variate. în 
acest scop se vor organiza cursuri 
pentru reîmprospătarea periodică a 
cunoștințelor specialiștilor din dife
rite domenii, pentru pregătirea în 
ramuri moderne, de profil îngust, 
ale științei (în care nu se pregătesc 
specialiști în instituții de învățămînt 
superior) sau în domenii deficitare 
în prezent (energetica nucleară, pro
gramarea și utilizarea calculatoare
lor electronice ș.a.). pentru formarea 
de cadre specializate în conducerea 
și organizarea producției.

Cursurile postuniversitare vor fi 
diversificate, ca formă și durată, 
după scop și specialitate și vor func
ționa în cadrul institutelor de în
vătămînt superior sau al marilor în
treprinderi și institute de cercetare 
și proiectare. învățămîntul postuni
versitar se va organiza în colaborare 
cu organele centrale interesate.

O problemă căreia i se acordă 
importanță în toate țările cu eco
nomie avansată și care este, în ge
neral, soluționată prin forme post
universitare, este aceea a pregătirii 
cadrelor de conducere a unităților 
industriale și agricole. Formarea 
specialiștilor pentru conducerea în
treprinderilor și organizarea produc
ției se va face în principal prin 
Centrul de pregătire înființat pe 
lîngă Comitetul de Stat pentru Pro
blemele Organizării Muncii și a Pro
ducției și ale Salarizării, precum și 
prin cursuri postuniversitare de 
scurtă durată, care vor funcționa pe 
lîngă institutele politehnice.

va reduce numărul disciplinelor 
prea restrînse. introduse adesea în 
mod artificial : aceasta va atrage 
după sine și reducerea numărului de 
ore si de examene.

Noile planuri de învătămînt vor 
prevedea săptămînal un număr me
diu de 30 ore de activități didac
tice obligatorii, diferențiate după 
specificul diferitelor ramuri de sti
intă ; de asemenea, studenții vor 
putea participa la activități faculta
tive. cursuri speciale, cercetare ști
ințifică în cercuri sau pe lîngă ca
tedre.

Pentru a pune pe student în fata 
unor probleme științifice pe care să 
le rezolve prin propria gîndire si 
îndemînare. în acțiunea de îmbună
tățire a planurilor de învătămînt se 
va asigura creșterea raportului acti
vităților aplicative (seminar, labora
tor. proiect), fată de orele de pre
dare, de cel puțin 1 : 1, îndeosebi 
pentru Specialitățile cu profil tehnic 
sau experimental.

în vederea eliminării actualului 
sistem de excesivă centralizare, prin 
care planurile de învătămînt se sta
bilesc identic pentru aceleași secții 
de la diferite facultăți din tară, se 
vor lărgi atribuțiile consiliilor știin
țifice care. în condițiile respectării 
cadrului general fixat de Ministerul 
învătămintului. vor avea dreptul să 
aducă modificări planurilor de în
vătămînt în funcție de profilul către 
care este orientată secția sau facul
tatea respectivă.

Disciplinele de marxism-leninism 
aduc o contribuție însemnată la 
formarea conștiinței socialiste a stu- 
dentimii. la însușirea politicii parti
dului nostru. în predarea lor s-a a- 
cumulat o experiență importantă.

Tinînd seama de problemele deo
sebite ce stau în fata școlii supe
rioare pe linia ridicării nive
lului și sporirii eficacității între
gului proces instructiv, se preconi
zează îmbunătățirea sistemului de 
predare a științelor sociale, urmă- 
rindu-se următoarele obiective : a- 
daptarea predării la profilul facul
tăților. sporirea drepturilor condu
cerilor de institute si facultăți în 
organizarea și stabilirea cursurilor 
de știinte sociale la alegere, perfec
tionarea conținutului si a formelor 
de studiu, lărgirea problematicii și 
creșterea nivelului teoretic-știintific.

(Continuare în pag. a IV-a)
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în acest sens. în universități, insti
tute de medicină, institute de artă, 
disciplina de bază din domeniul ști
ințelor social^ va fl filozofia, iair 
pentru facultățile tehnice, agrono
mice și economice — economia poli
tică. La facultățile de filozofie, eco
nomie politică, istorie, drept, se vor 
studia toate cele trei discipline con
stitutive ale marxism-leninismului — 
filozofia, economia politică, bazele 
științelor politice (socialismul științi
fic) — au o structură adecvată spe
cificului facultăților. în afara disci
plinei de bază de științe sociale, in
stituțiile de învătămînt superior vor 
avea latitudinea să stabilească. în 
funcție de profitai facultăților. 1—2 
cursuri de științe sociale — la ale
gere (sociologie, istoria filozofiei, e- 
conomia politică a socialismului, 
probleme fundamentale ale epocii 
contemporane etc.).

Durata cursului de bază va fi de 
două semestre, iar a cursurilor la 
alegere de un semestru.

La întocmirea programelor disci
plinelor de știinte sociale trebuie 
avut în vedere că studenții si-au 
însușit noțiunile fundamentale de 
filozofie, economie politică șl socia
lism științific în cadrul învățămân
tului liceal, că întregul învătămînt 
superior se bazează pe concepția 
marxist-leninistă și, drept urmare, 
o serie de probleme ale disciplinelor 
de știinte sociale sînt tratate în 
cursurile generale si de profil ale 
diferitelor facultăți. Totodată. în ela
borarea programelor si predarea ști
ințelor sociale este necesar să se 
urmărească, în mod deosebit, legarea 
lor de specialitatea studenților.

Se vor organiza dezbateri perio
dice pe temele cele mai importante 
pe baza unor referate si coreferate 
întocmite de student!. Se va da o a- 
tentie deosebită lărgirii tematicii, 
prin abordarea celor mai noi proble
me din domeniul sociologiei, știin
țelor politice, metodologiei științelor 
naturii si al practicii economice, ur- 
mărindu-se creșterea aportului ști
ințelor sociale la pregătirea studen
ților în diferite specialități.

Predarea științelor sociale în 
strînsă legătură cu specificul facul
tăților va stimula interesul studen
ților pentru însușirea cunoștințelor 
filozofice, economice si politice pe 
baza unui studiu individual profund 
si. totodată, va duce la creșterea 
răspunderii conducerilor de facul
tăți si institute pentru buna desfă
șurare a studiului.

Pentru a răspunde într-o măsură 
cît mai largă intereselor și preocu
părilor variate ale studenților, pe 
baza consultării acestora, se vor or
ganiza în continuare în institutele 
de învătămînt superior de către 
U.T.C., asociațiile studențești si 
conducerile facultăților, cicluri de 
expuneri si conferințe tinute de 
cadre c>u munci de răspundere pe 
linie de partid și de stat, precum 
și de personalități universitare. în 
cadrul acestor forme se vor aborda 
probleme de mare actualitate ale 
construcției socialismului și ale po
liticii interne a partidului nostru, 
aspecte ale vieții internaționale, 
probleme de cultură, stiiintă. învă
tămînt. artă etc.

Programele de curs se caracteri
zează, în comparație cu stabilitatea 
relativă a planurilor de învătămînt, 
nrint.r-o mai mare mobilitate : ele 
trebuie să oglindească permanent 
cele mai noi si importante cuceriri 
ale științei si tehnicii, rezultatele 
de bază, deschizătoare de drumuri, 
ale cercetărilor efectuate pe plan 
național si mondial.

Se va continua acțiunea de mo
dernizare a programelor de curs, 
urmărindu-se orientarea lor spre 
cerințele economiei, științei si cultu
rii noastre ; eliminarea paralelisme
lor. a elementelor descriptive si is- 
toriciste. pentru a face loc pro
blemelor actuale, concepțiilor, teo
riilor si ipotezelor noi. rezultatelor 
obținute în cercetarea științifică din 
tara noastră si ne plan mondial ; 
dezvoltarea elementelor care con
tribuie la formarea si perfectiona
rea gîndirli creatoare a viitorilor 
specialiști, eliminarea datelor care 
duc la solicitarea exagerată șl su
praîncărcarea inutilă a memoriei 
studenților: coordonarea judicioasă 
a cunoștințelor cuprinse la diferite 
discipline din același plan de în
vățământ.

Manualele universitare 
Documentarea

Deprinderea studenților ou munca 
individuală, independentă, este con
diționată, în primul rînd, de exis
tenta manualelor și a unui bogat 
material documentar : tratate, mo
nografii. periodice științifice. Prin 
eforturile personalului didactic. în 
perioada 1960—1965 s-au tipărit si 
litografiat la Editura didactică și 
pedagogică peste 1 000 de manuale 
și lucrări auxiliare, iar în institute 
s-au litografiat încă aproape 1200 
lucrări. (Numai în ultimii doi ani s-au 
tipărit 430 de manuale si tratate si 
s-au litografiat 340 cursuri). Cu 
toate acestea, tipărirea de manuale 
Si cursuri este sub nivelul necesi
tăților : sînt încă multe discipline 
importante pentru care nu există 
manuale si cursuri, iar, tirajele celor 
editate sînt nesatisfăcătoare. Prin
cipalele cauze ale acestei situații 
sînt : lipsa unei planificări științi
fice. de perspectivă si a unei coor
donări unitare a editării manualelor 
si cursurilor; nerespeetarea obliga
ției de redactare la timp a manua
lelor de către unele cadre didactice ; 
capacitatea insuficientă de edit&re 
și tipărire atît pe plan central, cît 
si local : cantitatea redusă de hîrtie 
repartizată pentru manuale.

întrucât. asa cum arată practica 
din tara noastră si din alte țări, e- 
di tarea cursurilor pentru discipline
le facultative si cele destinate unui 
număr foarte restrîns de sțudenti 
nu se justifică, activitatea editorială 
se va concentra în viitor asupra 
tratatelor, manualelor de larg tiraj, 
culegerilor de probleme și îndrumă
toarelor de laborator. Totodată, se va 
stimula multiplicarea cu mijloace 
simple a prelegerilor personalului 
didactic.

Se vor lua măsuri astfel ca în 
1971. să se ajungă la publicarea a 
circa 700 manuale și cursuri pe an. 
Editura didactică si pedagogică va 
tipări în special tratate sl manuale 
de mare tiraj ; pe plan local se vor 
poligrafia cursurile de mal mică 

extindere tea votam sl tiraj), cu
legeri de probleme și îndrumătoa
re de laborator.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
arătate, în cursul anului 1967 se va 
elabora un plan de editare, la nivel 
central si local, eșalonat pînă în 
1971. în următorii doi ani se vor 
înzestra atelierele litografice ale 
instituțiilor de învătămînt superior 
cu utilajele necesare, spre a face 
față obligațiilor planului de editare 
de perspectivă. în cursul acestui an 
se vor întocmi actele normative pri
vind reglementarea multiplicării pe 
plan local șl asimilarea prețului de 
vînzare al manualelor universitare cu 
cel al lucrărilor de literatură științi
fică și tehnică de nivel superior. Tot
odată. se vor lua măsuri pentru 
sporirea tirajelor, astfel încît să se 
■asigure manualele si cursurile strict 
necesare pregătirii în bune condiții 
a studenților.

Pentru ca manualele să cores
pundă nivelului științific cerut, este 
necesar ca toate cadrele didactice, 
catedrele, consiliile științifice să ma
nifeste o exigentă sporită fată de 
calitatea muncii pe care o desfă
șoară în această direcție.

Conținutul învățământului depin
de în mod esențial de posibilitățile 
de documentare și informare ale ca
drelor didactice și ale studenților. 
Bibliografia științifică, română și 
străină, dă cadrelor didactice posi
bilitatea de a se tine la ourent cu 
ultimele descoperiri în specialitate. 
Pentru studenti. folosirea biblio
grafiei este o necesitate în vederea 
lărgirii informațiilor căpătate la 
cursuri, a formării deprinderii de 
a munci independent. a ascuțirii 
spiritului critic de analiză si in
terpretare.

în această privință vor fi luate 
măsuri pentru îmbogățirea fondului 
de cărți și periodice al biblioteci
lor si perfecționarea sistemului in
formațional în vederea unei efi
ciente utilizări a materialului bi
bliografic, se vor aloca fonduri 
sporite pentru procurarea literaturii 
de specialitate.

Practica în producție
Un factor important al procesului 

de învătămînt. care condiționează 
buna pregătire a cadrelor, este prac
tica în producție. Asa cum s-a 
arătat mai sus. practica în producție 
continuă să aibă în multe cazuri un 
caracter formal, nu se asigură parti
ciparea activă a studenților la di
ferite faze ale producției. La facul
tățile tehnice si agronomice sînt 
numai parțial soluționate aspectele 
legate de durata si așezarea calen
daristică a practicii. Reglementări
le actuale stabilesc insuficient de 
diferențiat obiectivele practicii în 
producție pe facultăți și specialități.

Pentru înlăturarea lipsurilor exis
tente în desfășurarea practicii în 
producție, se cer măsuri substan
țiale de conținut si organizare. în 
acest an universitar se experimen
tează în diferite întreprinderi o formă 
de practică cu încadrarea efectivă 
a studenților în diverse locuri de 
muncă. Pe baza experimentului se 
vor lua măsuri de extindere a a- 
cestui sistem de efectuare a prac
ticii.

Va fi revăzută durata practicii 
anuale, astfel încît să se folosească 
integral și efectiv timpui de muncă 
în întreprinderi. De asemenea, se 
va îmbunătăți așezarea calendaristi
că a practicii, corespunzător cu spe
cificul fiecărei facultăți și pentru a 
evita •supraaglomerarea întreprin
derilor.

în învătămîntul tehnic, dat fiind 
că la terminarea anului II studen
ții nu au suficiente cunoștințe re
feritoare la procesul de producție, 
practica va începe cu anul III. în 
anul II se va realiza o documentare 
în diferite întreprinderi si instituții 
asupra procesului tehnologic.

Se vor aplica două modalități de 
așezare a practicii. în funcție de 
natura specialității : stagii de prac
tică în vacantele de vară ale ani
lor III si IV. sau concentrarea prac
ticii intr-un singur semestru al a- 
nului III sau IV (fie pentru toti 
studenții cu întreruperea cursurilor 
fie pe serii, cu predarea alternati
vă a cursurilor pentru fiecare serie).

în sectorul economic se va orga
niza fie o practică compactă după 
anul III sau IV. fie o practică para
lelă ou studiul în anumite perioade, 
cite 1/2 zi în producție.

în învătămîntul agronomic se vor 
realiza stagii de practică în anii 
II, III și IV. astfel încî-t să se cu
prindă toate fazele procesului de 
producție. Existenta fermelor insti
tutelor agronomice oferă condiții 
mai bune pentru efectuarea unei 
practici corespunzătoare si o mai 
judicioasă eșalonare a ei.

în toate sectoarele de învătămînt 
se va prevedea. în ultimul an de 
studiu, o practică de pregătire a 
lucrării de diplomă, cu durata de 
cel mult 3 luni.

Pînă la 1 decembrie 1967. pe baza 
experimentărilor si măsurilor luate 
în acest an. se va elabora proiectul 
de act normativ referitor la prac
tica în producție. în vederea aplică
rii lui începînd din anul universitar 
1967/1968.

Experiența arată că în procesul 
de formare a specialiștilor se obțin 
rezultate educative dintre cele mai 
bune dacă studenții vin în contact 
direct cu munca fizică, dacă parti
cipă nemijlocit la activități produc
tive. în acest sens, pe lîngă îmbu
nătățirea practicii în producție, se 
va organiza și pe viitor munca pa-- 
triotică a studenților.

Studenții vor fi antrenați. în pe
rioada vacantelor de vară si în 
unele perioade ale anului universi
tar, la construcția spatiilor de în
vătămînt. a căminelor șl cantinelor, 
la amenajarea terenurilor sportive 
și a spatiilor verzi, la efectuarea u- 
nor lucrări din agricultură si sil
vicultură.

De asemenea, studenții care, do
resc vor putea presta o muncă re
munerată. în activități care cer un 
anumit grad de calificare (contabil, 
economist, ghid turistic, desenator, 
translator etc.), preoum si în acti
vități care nu cer calificare, pe 
șantiere de construcții. în întreprin
deri industriale. în unităti comer
ciale etc.

Procrea pedagogică
în prezent, practica pedagogică se 

desfășoară necorespunzător. Crește
rea considerabilă a numărului de 
student! în universități si institute 

pedagogice șl obligația de a încheia 
practica pedagogică (de observație și 
de probă) în timpul studiilor, are 
drept consecință o mare aglomerare 
a școlilor la care se efectuează prac
tica. în aceste condiții practica pe
dagogică nu poate da rezultate, iar 
procesul de învătămînt din școlile 
de practică este perturbat.

într-o serie de țări calificarea pe
dagogică se realizează prin sisteme 
separate de universitate : absolvenții 
lucrează efectiv în procesul didactic, 
în general timp de un an. dutpă care 
urmează o probă de verificare a ca
lificării pedagogice.

Pentru îmbunătățirea practicii pe
dagogice. tinînd seama de condițiile 
actuale șl de experiența din alte țări 
o dată cu realizarea noului profil al 
învățământului universitar sl peda
gogic. viitorii profesori vor primi în 
timpul anilor de studii, pe . lîngă pre
gătirea de specialitate, și pregătirea 
pedagogică teoretică, efectuând în 
același timp practica pedagogică de 
observație. După examenul de. stat 
și repartizarea ca stagiar în învătă
mîntul de cultură generală, în timp 
de 2—3 ani, absolventul va efectua 
restul practicii pedagogice (lecțiile de 
probă), sub îndrumarea centrului 
metodlco-dldactic regional, după care 
are dreptul să se prezinte la exame
nul de titularizare în învătămînt.

Metodele pedagogice 
în procesul de învâțamînt

Gândirea pedagogică, folosind mij
loace oferite de tehnica modernă, a 
dezvoltat o serie de metode care vin 
în sprijinul profesorului, al studen
tului. al studiului individual. Ele sînt 
folosite încă cu timiditate, deși utili
tatea lor este ‘ incontestabilă. Apa
ratura audiovizuală este insuficient 
valorificată în procesul de învătă
mînt ; în viitor se va extinde raza ei 
de aplicabilitate spre cît mai multe 
discipline teoretice sau tehnice, in- 
cluzînid filmul si televiziunea, cu 
sprijinul rețelelor naționale. Se va 
experimenta în mai mare măsură în
vățământul programat, ca auxiliar 
prețios în fixarea si verificarea de 
către studenti a cunoștințelor știin
țifice.

în condițiile existentei manualelor 
șl a unui material bibliografic sufi
cient, cursul nu se mai justi
fică integral, mai ales la anii su
periori : profesorul va trebui să se
lecteze pentru prelegeri numai acele 
capitole care. în cadrul programului, 
prezintă interes formativ si creator.

♦ fie pentru că au intervenit cuceriri 
științifice noi. fie pentru că sînt în 
relație directă cu rezultatele obținute 
de profesor în cercetarea științifică. 
Aceasta va avea drept consecință sti
mularea gîndirii oreatoare a studen
tului. inițierea în metoda de cerce
tare științifică a disciplinei, o întă
rire a răspunderii individuale pentru 
organizarea rațională a studiu
lui. în acest mod se vor elibera 
unele ore planificate pentru predare, 
în favoarea activității aplicative. Se 
va pune un accent mai mare ne le
gătura directă a profesorilor cu stu
denții, prin consultații, ore de la
borator. antrenarea în cercetarea 
științifică a catedrei ; se va inten
sifica activitatea efectivă a corpului 
didactic pentru orientarea muncii 
studenților spre lărgirea continuă a 
orizontului lor de cultură generală 
și de specialitate.

Se vor continua eforturile pentru a 
îmbogăți conținutul și metodica ac
tivității de seminar și laborator. în- 
lăturîndu-se caracterul școlăresc, 
de reluare mecanică a mate
riei predate la curs. Se va ex
tinde sistemul de referate semina- 
riale. ca unul din cele mai eficace 
mijloace pentru îndrumarea tinere
tului spre muncă independentă. In
dividualizarea lucrărilor de labora
tor și lărgirea tematicii acestora vor 
obliga pe student Ia un studiu pre
alabil mail adâncit, la punerea în va
loare a capacității sale inventive sl 
a îndemînării practice. Titularii 
cursurilor vor prelua obligații de 
conducere nemijlocită a unor semi- 
narii și lucrări aplicative.

Frecvența obligatorie Ia toate for
mele procesului de învătămînt i-a 
obișnuit pe studenti cu disciplina 
muncii, a contribuit ca procentul de 
promovare să fie mal ridicat decît în 
multe alte țări. Asigurarea unui timp 
suficient pentru munca individuală a 
studentului se va realiza printr-un 
raport mai judicios între orele de 
prelegeri și activitățile aplicative, 
prin creșterea numărului de cursuri 
la alegere si introducerea unor 
cursuri facultative, prin perfecționa
rea planurilor de învătămînt si a 
metodelor pedagogice universitare.

Se vor îmbunătăți metodele de ve
rificare și apreciere a pregătirii stu
denților. în acest scop va 'crește 
ponderea examenului scris : exami
narea prin probă orală va fi lăsată 
la aprecierea personalului didactic 
și a conducerii facultăților. Pentru 
stimularea studiului ritmic se vor 
folosi periodic lucrări de control sau 
alte forme de verificare, ce vor fi 
luate în considerare în mod obliga
toriu la acordarea notei finale. Nu
mărul de examene pe sesiuni si du
rata sesiunilor se vor stabili mai 
elastic, după specificul facultăților 
si disciplinelor, astfel încît să nu se 
depășească 7 examene anual. Se vor

Personalul didactic
Perfecționarea învătămîntului su

perior este condiționată în mare mă
sură de activitatea personalului di
dactic. Corpul profesoral are datoria 
să asigure promovarea în institutele 
de învătămînt superior a celor mai 
noi cuceriri ale gîndirii șț cunoașterii 
contemporane, să manifeste exigență 
față de propria pregătire științifică 
și pedagogică, să solicite din partea 
studenților eforturi tot mai mari 
pentru formarea unui stil universi
tar caracterizat prin pasiune pentru 
studiu și pentru investigația științi
fică creatoare. Cadrele didactice 
trebuie să aibă o înaltă conștiință 
a sensului social și etic al profesiunii 
lor, a responsabilității ce le revine 
pentru plămădirea personalității stu
denților.
Dată fiind misiunea de răspundere

desființa, colocviile ca forma de ve- 
rificare.

Se va definitiva regulamentul pen
tru activitatea profesională a studen
ților, stabilindu-se obligația de pro
movare a majorității examenelor în 
sesiunile de iarnă si vară, urmând 
ca în toamnă să se poată susține cel 
mult trei examene. Reexaminarea se 
va da în cazuri cu totul excepționale, 
pentru un singur examen.

în ce privește examenul de stat 
din sectoarele universitar, medical, 
economic si agricol, ponderea lucrării 
de diplomă este în prezent micșorată 
prin prevederea unor probe orale, 
care repetă examene susținute pe 
parcursul anilor de studiu. în noua 
reglementare care se va aplica în- 
cepînd cu anul universitar 1967/1968
examenul de .stat se concentrează 
asupra elaborării si susținerii unei 
lucrări de diplomă, care să reflecte 
capacitatea absolventului de a se in
forma. a analiza si sintetiza, a ex
pune critic și a interpreta științific 
o anumită temă importantă din do
meniul specialității sale.

Mmiterea în învățămînîul 
superior

în ultimii ani s-au adus modificări 
sistemului de admitere în învătă
mîntul superior. în ce privește nu
mărul probelor, calcului mediilor, 
așezarea calendaristică a concursu
lui. admiterea pe secții. în acest an. 
în mod experimental, concursul s-a 
tiniurt în luna iulie cu un număr li
mitat de probe si a fost corelat cu 
examenul de bacalaureat. Această 
formă de admitere a fost adoptată 
pe baza analizei experienței altor 
țări si a condițiilor scoții superioare 
din tara noastră.' în lumina acestei 
experiențe. în* cursul anului univer
sitar 1967/1968. măsurile privind con
cursul de admitere vor fi definiti
vate. pentru a se ajunge la un sis
tem îmbunătățit si stabil.

Problema selecționării viitorilor 
Btudenti nu poate fi însă ne deplin 
rezolvată numai prin îmbunătățirea 
sistemului de admitere. Nevoile de 
cadre superioare, care sporesc în 
măsură considerabilă, impun exis
tenta unei baze largi de selecție ca
litativ superioară. Aceasta nu poate 
fi realizată decît prin ridicarea ni
velului învățământului mediu, care 
va trebui să asigure un număr mai 
mare de tineri foarte bine pregătit!.

RepaiSizarea absolvenților
Statul nostru socialist garantează 

tuturor absolvenților învățământului 
superior un loc de muncă potrivit cu 
pregătirea primită. Asigurarea de 
■specialiști. în numărul si profilul ne
cesar. constituie o preocupare im
portantă a unei societăți cu o eco
nomie planificată. în acest sens, se 
impune ca actuala reglementare pri
vind repartizarea în producție a ab
solvenților să fie îmbunătățită în ve
derea întăririi disciplinei de prezen
tare la posturi, corespunzător cerin
țelor diferitelor ramuri ale economiei 
si culturii.

Pentru repartizarea ca profesor și 
medic în mediul rural se va lua în 
considerare, pe lîngă rezultatele ob
ținute la învățătură, ca un criteriu 
suplimentar, apropierea absolventu
lui de domiciliul său stabil.

Educația studenților
O dată cu îmbunătățirea procesului 

instructiv si în strînsă legătură eu 
acesta, au fost obținute în educarea 
studenților rezultate pozitive, oglin
dite în disciplină si frecventă. în 
pregătirea profesională, în compor
tarea demnă în societate a imensei 
majorități a tineretului nostru uni
versitar. în participarea lui la viata 
politică și obștească.

Activitatea de educare a studenți
lor va fi perfecționată pe baza Ho
tărârii din 1965 a Secretariatului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, care stabilește un 
sistem de măsuiri cu privire la îm
bunătățirea procesului de învăță
mânt. a muncii politico-educative în 
rîndufl studenților si a gospodăririi 
bazei materiale a învățământului su
perior. Ministerul învățământului va 
antrena în mal mare măsură. în mun
ca educativă, conducerile instituțiilor 
de învătămînt superior, membrii cor
pului didactic. în vederea reali
zării sarcinilor trasate prin hotărârile 
de partid și de stat. Ministerul va 
colabora mai strîns cu U.T.C. sl aso
ciațiile studentesti pentru a-d mobi
liza pe studenti să participe activ la 
viata universitară, dezvoltîndu-le in
teresul pentru studiu, pentru activi
tatea practică si cercetarea științifică, 
cultivând în rândurile lor trăsăturile 
omului nou. animat de înaltă răspun
dere fată de societate, purtător al 
concepțiilor înaintate despre lume si 
viată.

Va crește rolul organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor studentesti în buna 
desfășurare a întregii aotlvltăti ex- 
trașcolare a studenților — culturală, 
sportivă, recreativă — în scopul lăr
girii orizontului cultural al acestora, 
al întăririi sănătății si dezvoltării 
lor armonioase.

Măsurile adoptate pentru perfec
ționarea învătămîntului vor influenta 
puternic întreaga activitate de edu
care a studenților. Cunoașterea mai 
bună a profesiunii pentru oare se 
pregătesc, participarea mai activă la 
procesul de învătămînt. aocentul pus 
pe studiul individual, mai buna le
gătură a cadrelor didactice cu stu
denții. perfecționarea practicii în 
producție, vor contribui la creșterea 
răspunderii studentului fată de pre
gătirea profesională si civică. Un rol' 
important în educarea studenților îl 
va avea extinderea muncii patriotice. 
La dezvoltarea conștiinței socialiste 
a studenților va aduce o contribuție 
de seamă îmbunătățirea predării 
științelor sociale.

încredințată personalului didactic 
pentru ridicarea continuă a calității 
învătămîntului superior, se impune 
o deosebită exigență la numirile și 
promovările în învătămîntul supe
rior, precum și la îndeplinirea obli
gațiilor didactice, educative și știin
țifice.

încadrarea posturilor 
didactice

în actualul an universitar, din to
talul posturilor didactice 75 la sută 
sînt ocupate de titulari ; celelalte 
posturi sînt ocupate prin cumul sau 
plata cu ora, de persoane cu funcția 
de bază in învătămînt sau în pro
ducție.

Pentru a asigura învățământul su
perior cu cadre proprii stabile, prin 
numiri și concursuri, se va restrînge 
treptat cumulul, îndeosebi pentru 
asistent! și șefi de lucrări (lectori), 
astfel încît în următorii 4—5 ani. 
cumulul să fie practic desființat pen
tru aceste posturi. în posturile de 
conferențiar și profesor, cumulul va 
fi menținut numai în cazuri bine 
justificate, cu scopul de a folosi ex
periența unor specialiști de înaltă 
competență din producție, aparatul 
de stat și cercetarea științifică.

Consiliile științifice, conducerile 
facultăților și institutelor de învătă
mînt superior au sarcina de a ana
liza cu cea mai mare atenție activi
tatea cadrelor didactice, de a le cere 
cu toată rigurozitatea îndeplinirea 
exemplară a tuturor obligațiilor și 
de a propune măsuri adecvate în 
cazurile în care se constată o muncă 
necorespunzătoare nivelului univer
sitar.

Se va ridica exigența în ce privește 
numirile și promovările în învătă
mîntul superior, astfel încît toate ca
drele didactice să corespundă cerin
țelor universitare, atît din punct de 
vedere al nivelului științific, cît și 
al modului în care își îndeplinesc 
obligațiile. Pentru reținerea în învă- 
țămîntul superior a celor mai buni 
absolvenți, se va lua în considerare 
atît situația școlară, cît și aptitudi
nile pentru cercetarea științifică și 
munca didactică. Prin concurs vor 
fi atrase elementele valoroase, cu 
perspectivă de dezvoltare științifică, 
în posturile de șefi de lucrări, confe
rențiari șl profesori vor fi promo
vați sau atrași prin concurs specia
liști de înaltă pregătire, avînd titluri 
științifice sau ,o îndelungată și valo
roasă activitate didactică, de cerce
tare, de producție. Șefii de lucrări 
si asistenții vor fi verificați periodic 
în ce privește interesul demis pentru 
perfecționarea nivelului științific și 
activitatea didactică ; cei necores
punzători vor fi îndrumați spre alte 
sectoare de muncă, potrivit aptitu
dinilor lor. Se va examina problema 
înlocuirii funcției de preparator cu 
cea de asistent stagiar, orecizîndu-se 
mai bine obligațiile personalului di
dactic încadrat în asemenea funcții.

Normele
Normele de activitate didactică, pe 

baza cărora se stabilesc posturile din 
statele de funcțiuni ale catedrelor, 
sînt comparabile cu cele din alte 
țări. în viitor, în scopul unei mai 
bune legări a activității didactice de 
munca studenților, în norma confe
rențiarilor și profesorilor vor fi cu
prinse, alături de ore de predare, si 
ore de seminar, lucrări practice și 
proiecte.

Pe baza reglementării actuale, pe 
lîngă pregătirea prelegerilor, semi- 
nariilor și a celorlalte activități di
dactice (care se realizează individual), 
personalul didactic trebuie să pres
teze o activitate de 6 ore pe zi Ia 
locul de muncă, în care se îndepli
nesc sarcinile didactice, științifice și 
cultural-educative. La multe din ca
tedrele din institutele de învătămînt 
superior, sarcina de 6 ore este efec
tuată ; ea însă nu a putut fi încă 
generalizată din lipsă de spațiu, în 
special la catedrele fără laboratoare. 
Pe măsura dezvoltării spațiului în 
învătămîntul superior, se va extinde 
aplicarea acestei obligativități.

Conducerile instituțiilor de învă
tămînt superior vor lua măsuri ca 
timpul stabilit pentru activitatea la 
locul de muncă să fie folosit integral 
de personalul didactic în vederea în
deplinirii unei munci profesionale de 
calitate ; orice alte activități se vor 
desfășura în afara acestui program.

Perfecționarea 
personalului didactic

Principala cale de perfecționare a 
personalului didactic este doctoratul. 
Noua reglementare a stimulat inte
resul tinerelor cadre pentru ridicarea 
calificării lor științifice; în ultimii 
doi ani s-au înscris la doctorat 
peste 4 000 persoane. Perfectionarea 
se realizează și pe calea specializării 
și documentării în tară si străină
tate, pe lîngă cele mai competente 
catedre, unităti de producție, cerce
tare și proiectare. în anii universitari 
următori se va îmbunătăți și lărgi 
sistemul de specializare si documen
tare în țară. Va fi stimulată partici
parea la manifestări științifice inter
naționale a personalului didactic, se 
vor lua totodată măsuri pentru faci
litarea deplasărilor în străinătate pe 
cont personal.

în vederea unei mai bune organi
zări a activității didactice, științifice 
și educative, se va elabora un statut 
care va stabili drepturile și îndato
ririle membrilor corpului didactic 
universitar.

Organele de conducere 
în instituțiile 

de învățămînt superior
Pentru a îmbunătăți conducerea 

învătămîntului, este necesară o des
centralizare hotărîtă, înlăturîndu-se 
tendința de a rezolva de la centru 
toate problemele.. Prin aceasta se va 
întări autoritatea și răspunderea or
ganelor de conducere din institute 
și facultăți, se vor pune în valoare 
în mod corespunzător experiența, 
competența și capacitatea persona
lului didactic.

Rectoratele, decanatele, consiliile 
științifice vor primi atribuții sporite 
în ceea ce privește rezolvarea situa
țiilor studentesti, organizarea și con
ținutul procesului instructiv-educativ 
(elaborarea planurilor de învătămînt, 
aprobarea programelor de curs), ori
entarea și valorificarea cercetării 
științifice, perfecționarea și promo
varea personalului didactic. în aceste 
condiții, ministerul se va putea con
centra asupra soluționării aspectelor 
fundamentale, de concepție și orien
tare, ale învătămîntului superior. 

Actualul sistem de numire pe timp 
nedeterminat a rectorilor și decani
lor nu este conform cu tradițiile 
tării noastre, nici cu practica din 
multe țări. în unele cazuri, acest 
sistem a dus la rutină sau s-a răs- 
frînt negativ asupra activității di
dactice și științifice a persoanelor 
respective. Se propune ca în viitor, 
numirea în aceste funcții să se fac? 
pe o perioadă determinată.

Prorectorii și prodecanii vor fi nu
miți de asemenea pe un timp deter
minat și în asa fel. încît să se asi
gure o continuitate în munca de con
ducere (să nu fie schimbați în același 
timp cu rectorii sau decanii).

în actuala reglementare, consiliile 
științifice de facultate și institut, ca

organe colective au sarcini consul
tative și deliberative, nu funcționea
ză cu suficientă operativitate și efi
cientă. Se vor emite instrucțiuni care 
să ducă la întărirea și lărgirea atri
buțiilor consiliilor de facultate și a

Cercetarea științifică în 

îwățămîntul superior /
Realizarea programului de pro

pășire economică a patriei este in
disolubil legată de intensificarea 
cercetării științifice, de introducerea 
pe scară largă în producție a cuce
ririlor științei si tehnicii contempo
rane.

în ansamblul preocupărilor pentru 
realizarea acestor înalte cerințe, un 
rol deosebit revine școlii noastre su
perioare. care este principalul izvor 
de cadre pentru toate domeniile de 
cercetare, reprezentând în același 
timp o vastă instituție de creație 
științifică, ce cuprinde toate ramu
rile științei, tehnicii și culturii.

în învătămîntul superior din tara 
noastră activitatea de cercetare 
științifică a dobîndit un caracter or
ganizat. desfășurîndu-se pe bază de 
planuri anuale și de perspectivă ; ea 
reprezintă o activitate obligatorie 
pentru cadrele didactice si un cri
teriu esențial în promovarea lor.

S-au creat si s-au dezvoltat școli 
științifice care contribuie la progre
sul științei românești si la afirmarea 
ei pe plan mondial. Savanțl de înalt 
prestigiu, aparținând cofputai didac
tic universitar, au adus contribuții 
de reală valoare științifică în do
menii ale matematicii, chimiei, me
dicine!. lingvisticii, istoriei, mecani
cii fluidelor, sistemelor automate, 
energeticii, fizicii corpului solid, 
structurii materiei, calculului eco
nomic, ciberneticii economice etc. S-a 
practicat cu bune rezultate în învă
tămîntul superior colaborarea dintre 
catedre și întreprinderi prin con- 
traote și convenții. în cadrul cărora 
au fost rezolvate teme de mare im
portanță pentru unitățile productive.

Ministerul învățământului, cu spri
jinul Consiliului National al Cerce
tării Științifice, va lua măsuri pen
tru legarea tot mai strînsă a tema
ticii științifice de problemele eco
nomiei și culturii noastre socialiste. 
Totodată, este necesar să se intensi
fice în institute de învătămînt, și mai 
ales în universități, cercetarea fun
damentală, care deschide noi orizon
turi științei și tehnicii.

în prezent există unele parale
lisme nejustificate si costisitoare în 
cercetare. Un număr important de 
cadre didactice (îndeosebi profesori 
și conferențiari) sînt în același timp 
și cadre de bază ale unor institute 
de cercetare. Aceasta face ca în 
multe cazuri problemele sau temele 
abordate la institutele de cercetare 
să fie aceleași cu cele pe care le 
rezolvă sau le-ar putea rezolva cu 
deplin succes catedrele din învătă
mîntul superior.

Pentru a se evita pe viitor dis
persarea forțelor si paralelismele 
inutile, precum si pentru a valori
fica mai bine potențialul științific de 
care dispun instituțiile de învătămînt 
superior. Ministerul învătămîntului 
va crea centre de cercetare De lîngă 
catedrele cu activitate științifică re
cunoscută din toate orașele universi
tare. O asemenea măsură este în

Baza materială a invă- 

țămîntului superior
Fondurile alocate pentru consoli

darea si dezvoltarea bazei materiale 
a învătămîntului superior au permi's 
realizarea unor construcții impor
tante. necesare procesului de învă
tămînt si vieții studenților, an con
tribuit la dotarea laboratoarelor, la 
modernizarea învătămîntului nostru,

Investiții-construcții

Pentru a face fată creșterii numă
rului de studenti, în cursul planului 
de șase ani s-au construit spatii de 
școlarizare în suprafață desfășu
rată de 103 000 mp. Cu toate acestea, 
în unele instituții de învătămînt su
perior indicele de utilizare a spațiu
lui de școlarizare este ridicat (10—12 
ore zilnic) și se folosesc încă încă
peri improprii pentru procesul de 
învătămînt.

în prezent, aproximativ 60 000 de 
studenti locuiesc în cămine și iau 
masa la cantine. în perioada 
1960—1965 s-au construit cămine si 
cantine cu peste 25 000 locuri.

Investițiile prevăzute în actualul 
cincinal sînt orientate în principal 
pentru asigurarea spațiului de învă
tămînt si cazare. Repartizarea fon
durilor a fost stabilită tlnîndu-se 
seama de spatiile existente în fiecare 
instituție de învătămînt si urmărin
du-se corelarea acestora cu sarcinile 
de școlarizare în perspectivă.

Capacitățile prevăzute asigură ex
tinderea spatiilor de învătămînt eu 
o suprafață utilă totală de circa 
140 000 mp., ceea ce va duce la îmbu
nătățirea indicilor de suprafață utilă 
pe student. îmbunătățiri mai im
portante ale situației spațiului de în
vățământ vor avea loc. în urma rea
lizării investițiilor prevăzute, la 
Institutul de Științe Economice 
București. Institutul politehnic Bucu
rești. Universitatea din București, 
Institutul politehnic din Iași, institu
tele agronomice din Cluj si Iasi etc.

în planul de stat pe perioada 
1966—1970 este prevăzută construirea 
unor cămine studentesti cu o capa
citate totală de peste 18 000 locuri.

Construcțiile de spatii de învătă
mînt se vor înfăptui pe baza unor 
soluții tehnice mai puțin costisitoare, 
atît la proiectare cît si pe parcursul 
executării lor. Pentru noile cămine 
care se vor construi se va adopta 
soluția ou camere de 4 paturi. Toate 
acestea vor conduce la obținerea u- 
nor economii, care vor. permite rea
lizarea altor obiective absolut nece
sare dezvoltării învătămîntului.

Dotare

Mijloacele materiale puse la dis
poziție pînă în prezent si cele apro
bate în actualul cincinal vor contri
bui în mare măsură la îmbunătățirea 
dotării laboratoarelor instituțiilor de 
învătămîntul superior. Se va acorda 
prioritate înființării și înzestrării u- 
nor laboratoare din domenii impor
tante ale tehnicii și științelor naturii, 
utilării laboratoarelor ou aparatură 
de măsură si control sl cu mașini de 
calcul.

în folosirea bazei materiale există 
în prezent numeroase deficiente 
din cauza repartizării nerationale a 
aparaturii sau a spiritului individua
list manifestat de unii membri al 
corpului didactic. 

celor de Institute ; acestea din urmă 
vor relua denumirea tradițională da 
senate universitare, alcătuite din rec
tor și decani și, prin alegere, din- 
tr-un număr de profesori din fiecare 
facultate.

concordantă cu experiența din tre
cut a învătămîntului superior din 
tara noastră precum si cu situația 
din alte țări, unde cercetarea știin
țifică este concentrată în instituțiile 
de învătămînt superior.

Pentru a înlătura actuala disper
sare a forțelor și mijloacelor de cer
cetare din învătămîntul superior, nu
mărul temelor abordate la catedre 
va fi restrîns, astfel încît să se reali
zeze o concentrare spre probleme 
majore ale științei și spre aplicarea 
în practică a rezultatelor obținute.

O mai mare preocupare va exista 
pentru studierea problemelor pe 
care le ridică perfectionarea oon- 
ducerii și a organizării științifice a 
producției si a muncii în diferitele 
ramuri ale industriei, construcțiilor 
și agriculturii. De asemenea, cerce
tarea în domeniile calculatoarelor 
electronice. energeticii nucleare, 
automaticii, ciberneticii economice, 
în unele domenii ale electronicii și 
construcției de mașini, chimiei, com
pușilor macromolecular!, în fizica 
energiilor înalte, biofizică, biochimie, 
genetică si altele, trebuie să-și gă
sească un loc mai larg în proble
matica abordată.

Prin specificul său. învătămîntul 
superior oferă largi posibilități pen
tru orientarea cercetării spre o ac
tivitate complexă interdisciplinary 
spre rezolvarea unor probleme știin
țifice în domeniile cele mai produc
tive. cum sînt acelea ale disciplinelor 
de graniță.

Pentru întărirea legăturii cu pro
ducția. pentru asigurarea unei re
ceptivități sporite fată de cerințele 
economiei si ale culturii, cadrele 
didactice din învătămîntul superior 
trebuie să conlucreze mai strîns cu 
institutele departamentale si labora
toarele uzinale. în cadrul acestei ac
tivități trebuie intensificată preocu
parea de a încheia convenții si con
tracte de colaborare tehnico-stiinti- 
fică. în acest scop. Comitetul de 
Stat al Planificării. Comitetul de 
Stat pentru Problemele Organizării 
Muncii si Producției si ale Salarizării 
și Ministerul învătămîntului vor 
face propuneri de îmbunătățire a 
legislației privind convențiile de 
colaborare științifică între catedre și 
unităti productive.

Pentru temele de importantă re
publicană, numărul posturilor cu 
sarcini de cercetare științifică din 
învătămîntul superior va fi snorit. 
Conducerile institutelor vor acorda 
o deosebită atenție folosirii rationale 
și continue a timpului de cercetare.

în viitor, se va Dune accent De 
organizarea de sesiuni ștîintifioe re
publicane pe ramuri de stiintă. spe
cialități sau teme. Se va perfecționa, 
în același timp, rețeaua de publicații 
a institutelor de învătămînt superior, 
care vor fi profilate pe specialități si 
vor publica studii atît în limba ro
mână cît si în limbi de largă 
circulație.

Pentru o mai judicioasă folosire 
a bazei materiale se vor lua măsuri 
de concentrare a aparatelor si insta
lațiilor în laboratoare bine profilate, 
care să fie folosite în comun de 
personalul didactic de la diferite 
catedre și facultăți. Atelierele teh
nice de pe lîngă institutele de în
vățământ superior vor fi reorgani
zate spre a executa, pe baza, pro
iectelor întocmite de personalul di
dactic, aparatele care se pot cons
trui în țară ; ca urmare fondurile 
valutare vor putea fi folosite mai 
judicios. Se va dezvolta colabora
rea între catedre și alte instituții st 
întreprinderi, astfel încît aparatura 
să fie folosită în interesul comun 
al învătămîntului și al cercetării.

O dată cu desfășurarea lucrărilor 
de elaborare a planului cincinal 
pentru perioada 1971—1975, Minis
terul învătămîntului, în colaborare 
cu Consiliul National al Cercetării 
Științifice și alte foruri centrale, va 
efectua un studiu special privind 
dotarea instituțiilor de învătămînt 
superior, atît pentru desfășurarea 
procesului de învătămînt, cît si pen
tru activitatea de cercetare știin
țifică.

Cheltuieli bugetare
în afara fondurilor de investiții 

alocate prin planul de stat pentru 
dezvoltarea bazei materiale, s-au 
cheltuit anual de la bugetul de stat, 
sume importante, destinate acope
ririi nevoilor învătămîntului supe
rior. Pe ansamblul învătămîntului 
superior se cheltuiesc peste 10 000 lei 
anual pentru pregătirea unui stu
dent.

în vederea utilizării cît mai efi
ciente a fondurilor acordate învă
tămîntului superior prin bugetul de 
stat, au fost stabilite norme finan
ciare și materiale pentru cheltuie
lile de școlarizare și pentru cheltuie
lile administrativo-gospodărești. s-au 
elaborat normative de raționalizare 
a posturilor de personal didactic și 
administrativ-gospodăresc. O durată 
mai rațională de școlarizare, alcă
tuirea mai corespunzătoare a gru
pelor de studenti, reducerea postu
rilor Inutile vor duce, de asemenea, 
la creșterea economicității învătă
mîntului superior.

începînd cu anul universitar 
1967—1968 se va îmbunătăți siste
mul de burse din învătămîntul su
perior, instituindu-se, pe lîngă bur
sele integrale, burse parțiale de 75 
la sută și 50 la sută din valoarea 
integrală, diferențiat după situația 
școlară și după veniturile părinți
lor.

■A-
Măsurile preconizate pentru per

fecționarea profilului, organizării si 
conținutului învătămîntului, crește
rea nivelului de perfecționare știin
țifică și pedagogică a personalului 
didactic, promovarea unei activități 
de creație științifică valoroase, le
gate de necesitățile economiei și cul
turii socialiste, sînt menite să asigure 
ridicarea calității învătămîntului su
perior pe o treaptă și mai înaltă, 
corespunzătoare cerințelor actuale și 
de perspectivă ale societății noastre 
socialiste.
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„Voi reveni curînd
în România"

SEARA DE FILME 
DOCUMENTARE OFERITE 

DE AMBASADORUL 
R. D. VIETNAM

cinema

DECLARAȚIILE SAVANTULUI HENRI COANOĂ LA PLECARE
Numeroși oameni de știință, prin

tre care academicienii Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, Ho- 
rf" Hulubei, vicepreședinte al Con- 
s ■' Național al Cercetării Sti- 

, Elie Carafoli, președintele 
-i de științe tehnice a Acade- 

i, vechi colegi, prieteni și rude 
condus miercuri la amiază pe 

ieroportul Băneasa pe renumitul 
savant român Henri Coandă.

Eminentul om de știință, împre
ună cu soția, a petrecut o lună în 
țara natală, timp în care a parti
cipat la lucrările simpozionului In
stitutului de mecanica fluidelor al 
Academiei pe tema : „Efectul Coan
dă și unele aplicații speciale ale 
aerohidrodinamicii", s-a întîlnitcu 
numeroși oameni de știință, a vi
zitat centre industriale și de cerce
tare, monumente de artă și eultură 
din Capitală și provincie.

într-o scurtă declarație făcută 
pe aeroport înainte de plecare re
dactorilor Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii, Henri Coandă a spus : Sînt 
foarte, foarte mulțumit de felul cum 
am fost primit în țară și de ceea 
ce am văzut. România contempora
nă este o țară extraordinară, în 
care se fac de toate. Subliniind pro
gresele înregistrate în ultimii ani, 
pionierul aviației reactive a arătat 
că peste tot a văzut transformările 
înfăptuite. Referindu-se la activi
tatea științifică din țară, Henri 
Coandă a spus că românii sînt la 
înălțimea tuturor științelor, la ni
velul mondial.

Voi revent curînd în România, 
dacă sănătatea îmi va permite, a 
declarat în încheiere savantul ro
mân.

(Agerpres)

determina această viteză cît mai exact, 
ea avînd o importanță de-a dreptul 
h oțărîtoare în toate lucrările practice 
bazate pe folosirea luminii și a unde
lor radio, îndeosebi în energetică.

Savantul român, prof. Nicolae Din- 
culescu, a consacrat cîteva decenii 
studiilor și măsurării exacte a vitezei 
luminii, elaborînd trei metode noi 
pentru a o determina și experimen- 
tînd asupra unei noi teorii proprii 
privind natura luminii și a propa
gării ei. Sub auspiciile Academiei, la 
18 iulie a fost inaugurată o stație de 
lucrări experimentale cu aparatură de 
precizie construită la uzinele „Elec
trotehnica", „Vulcan", „Mecanică fi- 
nă“, I.O.R. și la atelierele Combina
tului poligrafic „Casa Scînteii". L-am 
solicitat pe prof. N. DINCULESCU 
să ne vorbească despre lucrările sale 
teoretice și experimentale :

„Consider foarte important — ne-a 
declarat el — faptul că am izbutit să 
găsesc o metodă experimentală de a 
măsura viteza luminii fără necesitatea 
ca fascicolul, luminos să străbată dus 
și întors distanța dintre punctele de 
experimentare. Aceasta reprezintă re
zolvarea unei probleme a cărei solu
ționare a fost căutată de peste un veac 
de fizicienii din lumea întreagă. 
Aparatul necesar pentru experimen
tarea acestei metode, care dă posibi
litatea verificării postulatelor teoriei 
relativității formulate de Einstein, a 
fost construit tn țara noastră de 
uzinele „Vulcan"-București.

Cinstea de a conecta curentul elec
tric pentru a pune aparatura în func
țiune a revenit savantului ing. Henri 
Coandă, care și-a exprimat interesul 
profund față de aceste experimentări 
ca și față de noua teorie a naturii 
luminii.

Metodele concepute de mine pentru 
determinarea vitezei luminii se expe
rimentează pe o distanță geodezică 
măsurată cu exactitate pînă la mili
metru (9 910,514 m), distanța între 
aparatul de emisie și un aparat identic 
de recepție. Aparatul cu care s-a inau
gurat lucrarea se compune din două 
discuri mobile avînd fiecare cîte două 
mișcări de rotație simultane care 
permit determinarea cu mare precizie 
(cu ajutorul unei metode numite „de 
zero") a unghiului pe care-l parcurge 
un disc în timpul în care lumina 
străbate distanța de experimentare. 
Fiind vorba de metode de mare 
precizie, rezultatele determinării vite
zei luminii sînt și ele la nivelul cerut 
de numeroasele aplicații ale acestei 
constante optice".

Marele savant ing. HENRI COAN
DĂ, care, după cum am arătat, a par
ticipat la inaugurarea experiențelor, a 
spus cu acest prilej : „Este îmbucu
rător și semnificativ faptul că aseme
nea cercetări originale se elaborează 
în România prin metode concepute de 
un român și cu aparate de precizie 
construite de industria 
După părerea mea, ele 
contribuție serioasă în

Cu prilejul celei de-a 13-a ani
versări a Zilei de 20 iulie — data 
semnării acordurilor de la Gene
va cu privire la Vietnam — amba
sadorul Republicii Democrate Viet
nam la București, Hoang Tu, a ofe
rit miercuri la sala Teatrului „Ion 
Creangă" o seară de filme docu
mentare inspirate de lupta și acti
vitatea poporului vietnamez pen
tru apărarea patriei sale. Au parti
cipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Alecu 
Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, vice
președinte al Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, oa
meni de artă și cultură, ziariști. 
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Uniunii Tinere
tului Iugoslav, condusă de Srabo- 
vic Meho, membru al Prezidiului 
C.C. al U.T.I., care, între 5 și 19 iu
lie, a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C. In timpul șederii în țara 
noastră, membrii delegației U.T.I. 
au fost primiți la C.C. al U.T.C., 
unde au avut o întrevedere cu tov. 
Petru Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., au vizitat instituții cen
trale, de 
științifice, 
agricole și 
activiști ai

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Fe-

derale a Germaniei, Willy Brandt, 
va face o vizită oficială în Româ
nia la începutul lunii august 1967.

SPORT
BUCOREȘTi Balcaniada
de tenis

învățămînt și cultural- 
unități industriale și 
au avut convorbiri gu 
organizațiilor U.T.C.

★
dimineață, la sediul re- 

comerciale a R. D.

Pe terenurile clubului Progresul din 
Capitală s-au disputat ieri primele 
întîlniri din cadrul celei de-a 8-a edi
ții a Balcaniadei de tenis. In meciul 
inaugural, selecționata României a în
trecut cu scorul de 3—0 echipa Bul
gariei. Iată rezultatele tehnice : Ion 
Țiriac—Ranghelov 6-0, 6-3, 6-2 ; Ilie 
Năstase—Țolov 6-2, 6-2, 6-3 ; dublu : 
Țiriac, Năstase—Ranghelov, Țolov 
6-1, 6-1, 6-0.

Intîlnirea dintre echipele Greciei 
și Turciei s-a terminat cu rezultatul de 
2-1 în favoarea tenismanilor greci.

Astăzi, cu începere de la ora 15, au 
loc întîlnirile : Iugoslavia—Grecia și 
Bulgaria—Turcia. Tot astăzi începe și 
competiția feminină care programează 
meciurile România—Grecia și Bulga
ria—Iugoslavia.

(Agerpres)
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Miercuri 
prezentanței 
Germane la București, s-a deschis 
o expoziție de mostre de tricotaje 
și textile decorative, organizată de 
întreprinderea de comerț exterior 
„Wiratex" din Berlin.

•k
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre Marea 
Britanie, un grup de oameni de 
știință în frunte cu acad. Elie Ca- 
rafoli, directorul Institutului de me
canica fluidelor „Traiân Vuia", pre
ședintele secției de științe tehnice 
a Academiei, care vor participa la 
mai multe reuniuni organizate de 
Comitetul de cercetări spațiale.

(Agerpres)

BRAȘOV Turneul internațional
feminin de șah

0 IN ZIUA A PATRA a turneului 
international de baschet feminin de la 
Messina, echipa României a jucat cu 
reprezentativa Italiei, de care a fost 
învinsă cu scorul de 48—65 (25—27).

românească, 
vor aduce o 
optică".

în cîteva rînduri

vremea

ATECITITM au

(Urmare din pag. I)

în runda a 6-a a turneului internatio
nal feminin de șah de la Brașov, Jur- 
cinska a cîștigat la Reicher. Keller a 
învins-o pe Wreeken. S-au terminat 
remiză partidele : Malypetrova — Teo- 
dorescu și Baumstarck — Veroczi. Po-

lihroniado a întrerupt la Jianu. In cla
sament conduce Keller (R. D. Germană) 
cu 4 puncte, urmată de. Polihroniade 
(România) cu 3,5 puncte și o partidă 
întreruptă, Malypetrova (Cehoslovacia) 
cu 3,5 puncte.

llr ’ ’’n . 1

Savantul Henri Coandâ primește explicațiile date de prof. Nicolae Dincu- 
lescu cu privire la construcfia aparatului pentru determinarea vitezei luminii 

Foto : A. Cartojan

nul anual. Fără a subaprecia progre
sele din ultima vreme, totuși ritmul 
de dare 
continuă să fie nesatisfăcător.

— Din 2 360 de apartamente, cîte 
are de predat anul acesta, trustul a 
dat în folosință în primul semestru 
doar 545 apartamente, adică 23 la 
sută din plan — ne spune ing. Ale
xandru Minculescu, director adjunct 
al Sucursalei regionale Argeș a Băn
cii de Investiții. Un număr de 326 
apartamente, începute anul acesta la 
Drăgășani, Curtea de Argeș, Găești, 
Olănești, care trebuiau să fie gata 
la 30 iunie, nu vor fi date în folo
sință decît abia în august.

Neritmicitatea în construcția și 
terminarea locuințelor este o me
teahnă mai veche, ceea ce înseamnă 
că conducerea trustului regional nu 
a tras învățămintele cuvenite din 
neajunsurile anilor trecuți. După 
cum am putut constata, depășirea 
termenelor de construcție înscrise 
în grafic a atins cifre de-a dreptul 
astronomice. în cartierul Crișan din 
Slatina, la blocul 25 s-a depășit du
rata normală de execuție cu 312 zile, 
iar la blocul 22 cu 213 zile.

Dacă încerci să afli cauzele, pe 
primul plan se aduc în discuție de
ficiențele din aprovizionarea cu ma
teriale a șantierelor. E drept că anu- 
miți furnizori nu onorează la timp 
contractele și printre aceștia se nu
mără D.R.E.F. Argeș (pentru lemn 
de construcții), Uzina de radiatoare, 
echipament metalic, obiecte și armă
turi sanitare București (pentru ele
ment: de radiatoare), Uzina metalur
gică Iași (pentru teavă). Dar oare 
numai furnizorii sînt de vină ?

— Vinovat. în această privință este 
și serviciul de aprovizionare al trus
tului nostru — semnalează inginerul

în folosință a locuințelor

Bergin Chiovcel, șeful lotului Vișol 
din Cîmpulung. Sînt de părere că 
acest serviciu contractează cu întîr- 
ziere anumite materiale. Nu știu 
cum se face că, atunci cînd blocul 
se apropie de scadență și țipăm tare, 
serviciul de aprovizionare se face 
luntre și punte și scoate materiale 
ca din pămînt.

Lipsa de documentație încurcă, de 
asemenea, munca constructorilor. Nu 
au fost asigurate cu documentație 
tehnică și de deviz, bunăoară, blocu
rile E-l, E-2, E-3, E-4 care au avut 
termen de începere a construcției la 
1 iunie 1967 și de dare în folosință 
în trimestrul IV a.c. După cîte am 
aflat, D.S.A.P.C. Argeș nu va putea 
asigura documentația pentru aceste 
blocuri mai devreme de 15 iulie a.c. 
Asigurările date de conducerea 
D.S.A.P.C. că în acest an, la capi
tolul „documentație" constructorii 
nu vor mai avea ce reclama, au ră
mas angajamente de paradă.

GALAJI Este necesară 
o intervenție hotărită a 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor

întreprinderea de construcții-mon- 
taj nr. 7 Galați a avut sarcina să dea 
în folosință, în primul semestru, 800 
de apartamente din cele 2 200 cîte 
are de construit în acest an. Dar nici 
această eșalonare nerațională nu a 
fost respectată, dîndu-se în folosință 
doar...146 apartamente. Cum se expli
că această situație ? Cauza principală 
a rămînerii în urmă o constituie 
dezordinea care a existat pină nu

Succesul elevilor 
români la Olimpiada 
internațională 
de matematică

Din cei opt elevi români partiei- 
panți la Olimpiada internațională 
de matematică de la Cetinije — 
R.S.F. Iugoslavia — șase au obținut 
premii. Premiul I a fost cîștigat de 
Dan Voiculescu din București, pre
miul II de Eugen Popa din Iași iar 
premiul III de Horia Călin Pop din 
Tg. Mureș, Dan Lalescu și Vlad 
Sergiescu din București și Bogdan 
Lungulescu din Pitești.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost in 
general instabilă cu cerul mai 
mult noros în nordul și estul 
tării, unde au căzut ploi tempo
rare și sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice, 
în rest, vremea a fost în general 
frumoasă, ou cerul variabil. A- 
versele au avut un caracter cu 
totul izolat. In Buourești : Vre
mea a fost ușor instabilă, cu ce
rul temporar noros. Au căzut 
ploi sub formă de averse. înso
țite de descărcări electrice. Vîn-

de mult pe șantiere. „Cînd au fost 
agregate, a lipsit ciment, cînd a 
fost și una și alta, au lipsit 
mijloacele de transport" — ne 
spune actualul director general, ing. 
Paul Popa. Este drept că recent s-au 
luat măsuri cu sprijinul biroului co
mitetului regional de partid pentru 
îhlăturarea neajunsurilor în organi
zarea și aprovizionarea șantierelor. 
Aflăm că sînt gata de a fi predate 
la „cheie" aproape 500 apartamente. 
Din păcate, însă, calitatea execuției, 
îndeosebi a finisajelor, lasă pe a- 
locuri serios de dorit.

Aceasta este o boală mai veche. 
Superficialitatea, ușurința condam
nabilă și-au eăsit de mult un cîmp 
prielnic aici. Situația era cunoscută. 
Prin diferite tertipuri avocățești, la 
sfîrșitul anului trecut fostul director 
general al întreprinderii (ing. Lazăr 
Niculescu) și-a impus punctul de ve
dere. determinînd beneficiarul să 
accepte recepția unor lucrări neter
minate. Din această cauză, în primul 
trimestru al anului si chiar în pre
zent s-a lucrat si se mai lucrează 
la remedieri. Acestea au costat 
aproape 6 milioane lei. în plus, con
structorii. în loc să-și creeze din timp 
frontul de lucru pentru noile blocuri, 
s-au ocupat de lucrări ce trebuiau 
făcute anul ti'ecut.

După părerea constructorilor expe
rimentați. un bloc de locuințe de mă
rime mijlocie poate fi construit în 
5—6 luni. în cartierul Țiglina III 
există 12 blocuri unde lucrările au 
început în luna noiembrie anul trecut 
și nici acum nu sînt terminate. Se 
prevede darea lor în folosință abia 
în lunile octombrie—noiembrie. Ing. 
Mircea Dinu, șeful șantierului, supă
rat de această stare de lucruri, ne-a 
sdus ■ ..Am sesizat de la început con
ducerii întreprinderii că soluția pro
iectantului (I.S.C.A.S. București) este

0 ECHIPA MASCULINĂ DE ȘAH 
A . ROMÂNIEI s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului mon
dial universitar, care se desfășoară la 
Harrachow (Cehoslovacia). în ultimul 
meci din cadrul grupelor prelimina
re, șahiștii români au învins cu 
2,5—1,5 echipa Cubei, totalizînd ast
fel 8 puncte. Din grupa a 5-a a mai 
obtinut calificarea echipa S.U.A.

S-au mai calificat pentru turneul 
final următoarele echipe: U.R.S.S., 
R. D. Germană (grupa 1) ; Bulgaria, 
Cehoslovacia (grupa a 2-a) ; Dane
marca. Anglia (grupa a 4-a). Din 
grupa a 3-a se cunoaște pînă în pre
zent o singură echipă calificată (Iu
goslavia).

grupa „A", alături de selecționatele 
R. D. Germane, Italiei și Ungariei. 
Reprezentativa masculină a Româ
niei va juca în grupa „D“, alături de 
echipele Albaniei, Bulgariei, R. F. a 
Germaniei și Poloniei.

0 ÎNOTATOAREA engleza 
ELAINE GRAY, în vîrstă de 21 de 
ani, a parcurs distanța dintre țărmul 
francez și cel englez în lOh 24’. Ea a 
stabilit cea mai bună performantă în 
traversarea Canalului Mînecii.

• SPARTACU8 — film pentru e- 
cran panoramic : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
• COMISARUL X — cinemascop : 
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 17; 
19,15; 21,30. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,45; 19; 21,15, STADIONUL 
DINAMO — 20.15 (la toate com
pletarea Dacă treci Podul Ponoare- 
lor), STADIONUL REPUBLICII — 
20,15, ARENELE LIBERTĂȚII —
20.30.
0 PESCARUL DIN LOUISIANA : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 
1952 — orele 17,45), LUCEAFĂRUL
— 10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 20, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15 (la toate completarea Tra
diții), FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19,15; 21,30 (la 
ambele completarea Dacă treci 
Podul Ponoarelor).
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 21, la 
grădină — 20,30, GRĂDINA BU- 
CEGI — 20,15. GRIVIȚA (comple
tare Șl acum... putină gimnastică)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21 (la ultimele două ci
nematografe completarea Dacă 
treci Podul Ponoarelor).
• N-A DANSAT DEClT O VARĂ : 
CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21.
O CU TOȚII ACASĂ — 9,30; 12,15; 
AVENTURILE LUI WERNER 
HOLD (ambele serii) — 15; SEN
TINȚA — 18,30; 21 : CENTRAL.
0 CRĂCIUN INS1NGERAT : VIC
TORIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : LUMINA 
(completare Fotbaliști, nu uitati co
pilăria !) — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, AURORA (completare 
Gimnastul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18. la grădină — 20,30. ARTA (com
pletare Omagiu teatrului românesc 
la 150 de ani de la primul spectacol 
în limba română) — 9; 11.45; 14,30: 
17,15; 20. la grădină — 20,30.
0 DENUNȚĂTORUL: UNION
(completare Strănutul) — 15,30;
20.30. .
0 FILME DE ANIMAȚIE s U- 
NION — 18.
0 STRĂINA : DOINA (completare 
Dialog cu stelele) — 11,30; 13Ă5; 16; 
18,30; 20.45.
0 ALO, JAPONIA ! — ATENȚIU
NE, ATENȚIUNE, SE APROPIE !
— TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 MAIORUL ȘI MOARTEA — ci
nemascop : GIULEȘTI (completare 
Escapada) — 15,30; 18; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Orizont știin
țific nr. 5/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
O PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : DACIA (com
pletare Orizont științific nr. 4/1967)
— 7,15—21 în continuare. TOMIS 
(completare Tradiții) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30. la grădină — 20.30. 
0 ANGELICA ȘI REGELE — cine

mascop : BUZEȘTI — 16,30; 18, la 
grădină — 20,30, LIRA (completare 
Școala mamei) — 15; 17,30; 20.
e ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRĂDINA DOINA — 20,30, 
GRĂDINA FESTIVAL — 20,30.
0 DOCTOR PRĂTORIUS : CRIN- 
GAȘI (completare Strănutul) — 
15,30; 18; 20,15.
e HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : BU- 
CEGI (completare Cristale fără tai
ne) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,45.
0 TIMIDUL : UNIREA (completare 
Jucării) — 16.
0 LADY MACBETH DIN SIBERIA
— cinemascop : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 2035 — orele 
20,30), FLACĂRA (completare Che
marea vulcanilor) — 15,30; 18; 20,30.
0 FERNAND COW-BOY : VITAN
— 15,30; 18.
0 PRINTRE VULTURI — cinema
scop : MIORIȚA (completare Ori
zont științific nr. 5/1967) — 15,30; 18;
20.30, VOLGA (completare Uneltele 
gîndirii) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, COSMOS (completare Judecata 
lui Paris) — 14,30; 16,30; 19.
0 RIO CONCHOS — cinemascop : 
POPULAR (completare Pectina) — 
15,30; 18; 20,30.
O BANDA DE LAȘI : MUNCA 
(completare Gustav pesimistul) — 
15; 17; 19; 21.
O VIAȚA LA CASTEL : DRUMUL 
SĂRII (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 15; 17,30; 20.
0 JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop : VIITORUL - 15,30; 
18; 20,30.
0 WARLOCK — cinemascop : U- 
NIREA (completare Jucării) — 18, 
la grădină — 20.30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop : GRĂDINA VITAN —
20.30.
o TUDOR — cinemascop (ambele 
serii) : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC (completare Mama lui A- 
drian) — 20.15.
0 DILIGENTA : GRĂDINA LIRA

18,00 — La ordinea zilei : Organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii.

18.20 — „Mult e dulce și frumoasă".
Emisiune de limbă română.

18.50 — Pentru tineretul școlar.
Studioul pionierilor : Ta
băra voioșiei.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. 
20,00 — Vă invităm la circ.
20.20 — Gong. Emisiune de actua

litate teatrală.
20.40 — Tcleglob. Emisiune de că

lătorii geografice : Amster
dam.

20,55 — Varietăti-magazin. Trans
misiune înregistrată de Ia 
Zagreb.

21,25 — Seară de romanțe.
21.40 — De la Giotto la Brâncuși.

Emisiunea a XlV-a — Pre
zintă Dan Hăulică.

22,00 — Din culisele muzicii ușoare. 
Emisiune de E. Roman.

22.30 — Recitalul violoncelistului
Radu Aldulescu.

22.50 — Telejurnalul de noapte.

• LA ISTANBUL a avut loc tra
gerea la sorți a grupelor preliminare 
ale campionatelor europene de vo
lei, programate la Istanbul intre 26 
octombrie și 8 noiembrie. Echipa fe
minină a României face parte din

tul a suflat potrivit, predoml- 
nind din sectorul nordic. Tem
peratura aerului a scăzut ușor. 
Maxima a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 și 23 iulie. In țară :
Vremea va fi în general frumoa
să. cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi Izolate, sub formă de aver
se. Insolite de descărcări elec
trice. Vînt potrivit. Temperatura 
aerului în creștere. Minimele ' 
vor fi cuprinse între 12 și 22 
de grade, iar maximele între 
24 și 34 de grade. în București : 
Vremea va fi în general fru
moasă. cu cerul variabil, mal
mult senin noaptea sl dimineața. 
Vint slab pînă la potrivit Tem
peratura în creștere.

eronată, dar nu a-a luat nici o mă
sură. Tot astfel, numeroasele cereri 
de materiale ale șantierului, adre
sate conducerii întreprinderii, 
fost ignorate".

Intr-o discuție cu noul director 
general al întreprinderii, ni s-a spus 
că aceste greutăți nu sînt de netre
cut. Unele măsuri s-au sl luat. Au 
fost trimiși delegați la furnizori. 
Primele cantități de 
citare au început să 
cerințele sporite ale 
angajat un număr .... 
dulgheri, zidari. A fost întărită asis
tenta tehnică pe șantiere. S-au sta
bilit si alte măsuri care trebuie duse 
neîntîrziat pînă la capăt. Este nevoie 
însă de un sprijin mai substanțial din 
partea forului tutelar — Ministerul 
Industriei Construcțiilor — îndeosebi 
în domeniul aprovizionării, mal cu 
seamă că unii dintre furnizorii între
prinderii aparțin de același minister.

★
Constatările prilejuite de raidul 

nostru anchetă relevă că în unele 
regiuni procentul de îndeplinire a 
planului anual la construcțiile de 
locuințe este mult sub media pe 
tară. Cu totul nesatisfăcător este 
stadiul realizării planului de dare 
în folosință a locuințelor. Tocmai 
de aceea, este necesar oa în regiu
nile Argeș si Galați, cît și în alte 
regiuni unde se constată rămîneri în 
urmă în acest domeniu — București. 
Oltenia. Suceava — conducerile trus
turilor regionale si ale întreprinde
rilor de construcții să ia măsuri ho- 
tărîte și imediate pentru recuperarea 
întîrzierilor. Coordonarea 
tuturor factorilor care 
realizarea noilor locuințe 
mitetelor 
populare 
acționeze 
exigență, 
de lucru pe șantiere.

Raid-anchetâ realizat 
Constantin CA.PRARU, 
Gheorcjhe CÎRSTEA, 
Radu APOSTOL

materiale defi- 
sosească. După 
șantierelor, s-a 
suplimentar de

eforturilor 
concură Ia 
revine co- 
sfaturilor 

trebuie să
executive ale 
regionale, care 
acum, cu promptitudine $i 
pentru grăbirea ritmului
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Geneva. 20 iulie 1964. Ultima trs- 
dință se prelungise pînă spre miezul 
nopții. De data aceasta nu în zadar. 
După luni de dezbateri, care adesea 
păreau a fi intrat în impas, partiei- 
pantli la conferința pentru restabili
rea păcii în Indochina îsi încheiau cu 
succes misiunea semnînd Acordurile 
Și 
de 
de 
tă.
re

Declarația finală a Conferinței 
la Geneva. Se împlinesc 13 ani 

la această dată importan- 
Dreptul la autodetermina- 
al popoarelor Vietnamului, 

Laosulul, Cambodgiei, setea lor 
neostoită de libertate, voința de a fi 
stăpîne la ele acasă — înscrise cu 
sînge pe cîmpurile de bătaie — erau 
recunoscute în mod solemn de fo
rumul internațional : „...participanții 
la conferința de la Geneva se an
gajează să respecte suveranitatea, in
dependenta. unitatea șl integritatea 
teritorială a statelor sus-amintite. să 
se abțină de la orice ingerință în 
treburile lor interne".

Poporul român, ca și celelalte po
poare Iubitoare de pace, care In 
decursul anilor au urmărit cu sim
patie șl solidaritate frățească lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pen
tru eliberarea de sub jugul colonial, 
și-a manifestat satisfacția față de în
cheierea acordurilor, nădăjduind că 
prin aceasta încercatul popor vietna
mez va dobîndi posibilitatea de a-și 
desfășura în condiții de pace munca 
sa constructivă, de a-și înfăptui nă
zuințele sale vitale.

Transmițînd spre toate colturile lu
mii vestea semnării Acordurilor de 
la Geneva, agențiile de presă men
ționau însă cu îngrijorare că Statele 
Unite, participante la tratative, nu 
figurează printre semnatarii Declara
ției finale.

E drept, în fata opiniei publice 
mondiale. Statele Unite au prezentat 
o declarație unilaterală prin care 
s-au angajat să se abțină de la ame
nințări sau de la folosirea forței pen
tru a modifica 
sau a împiedica

Evenimentele 
a constituit 
șl că 
Washingtonul îsi lăsa o portiță pen
tru infiltrarea în Asîa de sud-est. 
în încercarea de a-și pune în apli
care planurile de dominație în a- 
ceastă regiune a lumii. Ulterior. 
S.U.A. au încălcat, punct cu punct 
toate clauzele acestor documente in
ternaționale.

Astfel, linia de demarcație provi
zorie dintre cele două părți ale Viet
namului, stabilită pe rîul Ben Hai. 
de-a lungul paralelei 17 (art. 1). a fost 
transformată într-o graniță perma
nentă. Alegerile generale prevăzute 
în Acorduri pentru iulie 1956. si care 
trebuiau să pregătească reunificarea 
tării, au fost sabotate de marionetele 
S.U.A. înscăunate la Saigon, printr-o 

Darodie electorală organizată în su
dul tării. Statele Unite au vrut să 
dea o aparentă de legalitate regimu
lui de marionete adîncind. totodată, 
dezmembrarea tării. Prin Acordurile 
de la Geneva „se interzice lntroduce-

acordurile încheiate 
realizarea 
au arătat 
doar o 

nesemnînd

lor.
că aceasta 

manevră 
Declarația,

re® în Vietnam de trupe străine" (art. 
16). La 1 iulie 1967 în Vietnamul de 
sud se aflau 464 200 de militari ameri
cani. iar președintele Johnson a 
anunțat că în următoarele săptămîni 
alțî 30 000 de soldați se vor îmbarca 
pentru Vietnam. „Se interzice intro
ducerea în Vietnam a oricărui tip de 
armament, muniții si alte materiale 
de război" (art. 17). Anul trecut în 
Vietnam au fost aruncate 637 000 tone 
de bombe. „Se interzice crearea de 
noi baze militare" străine pe terito
riul vietnamez — se arată în Acor
duri (art. 18). în Vietnamul de sud 
Statele Unite au construit peste 170 
de baze aeriene, numeroase baze na
vale.

Nesocotind Acordurile de la Ge
neva. normele cele mat elementare 
ale relațiilor între state, sfidînd 
însăși conștiința umană, imperialiștii 
americani au declanșat agresiunea 
armată împotriva poporului vietna
mez. în încercarea de a-i Impune 
rînduielile care le >sînt lor pe plac, 
de a transforma Vietnamul într-o 
placă turnantă a politicii lor agre
sive în Asia de sud-est. De aproape 
trei ani aviația americană bombar
dează ou sălbăticie teritoriul R. D. 
Vietnam — stat suveran si indepen
dent. lovind sistematic centre dens 
populate și ucigînd copii, femei, bă- 
trîni. transformînd în ruine obiective 
economice, spitale, scoli, sisteme de 
hidroameliorații.

Dar. în ciuda „escaladării" conti
nue a războiului lor barbar. în ciuda 
deplasării în Vietnamul de sud a 
unei uriașe mașini de război, impe
rialiștii americani nu au reușit să-și 
înfăptuiască nici unul din planurile 
lor de a fringe voința de luptă a 
poporului vietnamez. Forțele patrio
tice din Vietnamul de sud, sub con
ducerea Frontului Național de Eli
berare, dau lovituri puternice inter- 
venționiștilor și marionetelor lor, reu
șind nu numai să mențină zonele eli
berate, ci să provoace derută în în
seși fortărețele inamicului, să obțină 
importante victorii. în regiunile eli
berate, populația, sub conducerea 
F.N.E., unicul său reprezentant legi
tim, a pășit cu abnegație, în pofida 
tuturor greutăților, la o intensă ac
tivitate constructivă. Poporul din Re
publica Democrată Vietnam, răspun- 
zînd chemării Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, luptă cu dîr- 
zenie și eroism, mobilizîndu-și toată 
energia în slujba apărării patriei, o- 
punînd agresorilor o forță ce 
o poate degaja numai credința 
nestrămutată în justețea cauzei sale 
— apărarea ființei naționale, liber
tății și independenței patriei. în con
dițiile grele ale războiului, poporul 

. din Republica Democrată Vietnam 
nu numai că reușește să se apere și 
să dea lovituri grele agresorului, dar 
continuă construcția economică, ob- 
tinînd rezultate remarcabile în pro
ducția industrială și agricolă, asigu- 
rînd desfășurarea normală a între
gii vieți sociale.

în lupta sa dreaptă, poporul viet
namez a fost și este sprijinit, politic.

moral și material de țările socialiste. 
Alături de poporul vietnamez se află 
întreaga omenire progresistă. Parti
dul Comunist Român. Republica So
cialistă România și-au manifestat 
din prima clipă solidaritatea deplină 
cu lupta poporului vietnamez. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., „România a acor
dat și acordă sprijinul său deplin 
atît material, cît și politic și diplo
matic Republicii Democrate Vietnam. 
Noi considerăm necesară intensifica
rea acțiunilor politice — diplomatice 
ale forțelor antiimperialiste în spri
jinul Republicii Democrate Vietnam, 
pentru a determina pe agresori să 
oprească bombardamentele, să înce
teze agresiunea, să lase poporul viet
namez să-și hotărască singur soarta, 
fără amestec din afară".

Pornind de la considerentul că 
poporului vietnamez îi aparține drep
tul exclusiv de a decide asupra tre
burilor sale interne, partidul si gu
vernul tării noastre susțin consec
vent poziția în patru puncte a gu- 
vernului Republicii Democrate Vietr 
nam și Declarația în cinci puncte a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. care constituie 
însăși chintesența Acordurilor de la 
Geneva.

Intensificarea continuă a războiului 
împotriva poporului vietnamez creea
ză mereu noi și grave primejdii în 
această regiune si pentru pacea în 
întreaga lume. „Acțiunile noastre în 
Vietnam duc într-un ritm tot mai 
accelerat la o mare și inutilă ca
tastrofă. Trebuie să renunțăm la po
litica escaladării războiului din Viet
nam, unde Statele Unite luptă pentru 
a obține o iluzorie victorie militară". 
Cuvintele aparțin profesorului Art
hur Schlesinger, fost consilier spe
cia] al președintelui Kennedy și al 
președintelui Johnson.

Dincolo de zidurile Capitoliului și 
de granițele Statelor Unite, forte po
litice și sociale tot mai largi își ex
primă dezaprobarea sl protestul față 
de războiul dezonorant pe care Sta
tele Unite îl duc împotriva eroicului 
popor vietnamez. încetarea bombar
damentelor piraterești asupra R.D. 
Vietnam, a oricăror acțiuni agresive 
împotriva poporului vietnamez — 
acesta este un imperativ al vieții in
ternaționale înscris în toate 
pe fluviile de pancarte ce 
adesea străzile orașelor de la 
păt la altul al lumii.

Guvernul american trebuie 
plice cu strictete Acordurile 
Geneva, să înceteze imediat,
tiv si necondiționat bombardamen
tele asupra R.D. Vietnam, să înce
teze orice acțiuni agresive împotri
va ponorului vietnamez, să-și re
tragă neîntîrziat toate trupele de ne 
teritoriul Vietnamului de sud, să res
pecte dreptul racru al poporului viet
namez de a-și rezolva problemele 
interne în conformitate cu voința sa 
suverană.

limbile 
inundă 
un ca

a-
la

să 
de 
defini-
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Vizita in Olanda 
a tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. I)

Hals, caracterizată printr-o repre
zentare realistă a unor subiecte 
luate din viața cotidiană, lucrări 
cunoscute ale lui Verneer, peisa
jele lui Van Goyen sau Van Ruys- 
dael, străbătute de calmul prive
liștilor olandeze, determină nume
roase popasuri ale oaspeților. Din 
bogatul tezaur al muzeului se des
prinde personalitatea lui Rem
brandt, excepțională prin multila
teralitatea genurilor abordate,.prin 
înaltul umanism al artei sale, win 
forța de înțelegere și investigație 
a psihologiei umane. Oaspeții ro
mâni poposesc îndelung în fața ce
lebrelor tablouri „Rondul de noap
te", „Sindicatul postăvarilor", „Lec
ția de anatomie a profesorului Dey- 
man" etc. Premierul Maurer feli
cită călduros conducerea muzeului 
pentru marea grijă acordată con
servării și prezentării acestor ca
podopere ale artei universale.

în cursul după-amiezii, la Am
sterdam, președintele Consiliului 
de Miniștri al României și cele
lalte persoane oficiale române au 
fost .oaspeții conducerii celui mai 
mare concern olandez de construc
ții de mașini — „Vereinigde 
Machinefabrieken Stork — Werk- 
soor".

Ministrul pentru problemele e- 
conomice al Olandei, Leo de 
Block, îi salută călduros pe oaspe
ții români. în salonul de recepție 
al întreprinderilor are loc o întîl- 
nire cu conducătorii concernului. 
Președintele consiliului de admi
nistrație, dr. II. Frowein, adre- 
sîndu-se oaspeților, subliniază 
importanța vizitei premierului ro
mân și își exprimă speranța că ea 
va contribui la dezvoltarea rela

ADEN. Trupe britanice fac de pază pe acoperișul unei clădiri din cartierul 
Crater

(Urmare din pag. I)

Metalurgia poloneză
țeles de tradiție in
dustrială. Aici, creș
terea noilor capaci
tăți industriale se 
realizează concomi
tent cu planul de 
producție. în aces
te întreprinderi inter
vin greutățile pe 
care le comportă 
activitatea de pro
ducție în suprafe
țe care sînt în ace
lași timp iront de lu
cru pentru lucrările 
noi. La acestea se a- 
daugă greutățile i- 
nerente introducerii 
noului, însușirii altor 
metode de muncă 
decît cele transmise 
din tată în fiu de mai 
mult de o sută de 
ani.

La Uzina „Koscius
ko" din Chrozow o- 
țelăria și laminoarele 
sînt în plină recon
strucție. Oțelăria dis
pune de cuptoare 
Martin în care pro
duce anual peste 
500 000 tone oțel, fo
losind fonta lichidă 
provenită de la pro
priile iurnale.

Modernizarea lami
norului de proiile 
grele constă în cea 
mai mare parte în 
reamplasarea utila
jelor vechi și execu
ția unor utilaje noi, 
astfel încît capacita
tea lui să ajungă la 
peste 600 000 tone a- 
nual șină cale ierată 
tip greu, proiile gre

țiilor economice între Olanda și 
România.

Referindu-se apoi la cuvîntarea 
rostită la începutul acestui an de 
ministrul afacerilor externe ro
mân, Corneliu Mănescu, la Insti
tutul Regal de Relații Internațio
nale de la Bruxelles, cu privire la 
probleme interesînd toate țările 
europene, vorbitorul a declarat că 
a reținut în mod deosebit cuvin
tele citate cu acest prilej, ale se
cretarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, „care sînt, 
fără îndoială, de mare importan
ță. deoarece ele conțin adevărul că 
bunele relații între țările europe
ne nu se pot menține decît prin 
respect reciproc. Această axiomă 
— a continuat vorbitorul — este 
cu siguranță și a noastră și noi 
ayem experiența că, ținînd seamă 
de acest principiu, vom putea rea
liza legături importante".

După o amplă prezentare a con
cernului, au fost vizitate unele sec
toare de producție. Marea firmă in
dustrială olandeză, însumînd 17 
uzine cu 23 000 de salariați, are în 
programul său de producție livrări 
de instalații și fabrici complete 
pentru industria chimică, petrochi
mică, foraje, rafinării, industria 
alimentară, textilă, industria hîr- 
tiei, livrări de vagoane de marfă și 
călători, locomotive Diesel, motoare 
Diesel industriale și marine, echi
pamente, utilaje și aparatură pen
tru industria construcțiilor de ma
șini.

La plecare, președintele Consi
liului de Miniștri a mulțumit cor
dial gazdelor pentru primirea fă
cută.

Seara, oaspeții români s-au îna
poiat la Haga.

le și țaglă de rela- 
minare pentru linia 
mijlocie și mică de 
laminoare. în acțiu
nea de modernizare 
este prevăzută o in
stalație pentru turna
rea în vid a oțelului 
destinat laminării și
nei de cale ierată. 
Uzina dispune de o 
mică stație de ma
șini electronice de 
producție poloneză 
și a început, de au
rind, să folosească 
metode matematice 
de calcul pentru 
programarea rațio
nală a sortimentelor 
în producția de lami
nate.

în plină reconstruc
ție și modernizare am 
găsit și laminorul de 
țevi de la uzinele me
talurgice din orașul 
Bathory. Uzina dispu
ne, de asemenea, de 
un laminor de tablă 
de 8—40 mm grosime 
proiectat și construit 
în întregime în Polo
nia.

Am remarcat că o 
mare parte din creș
terea noilor capaci
tăți în uzinele exis
tente se realizează 
prin introducerea u- 
nor procedee tehnolo
gice noi. Deosebit de 
interesantă mi s-a 
părut instalația de 
turnare continuă de 
la Uzina „Zaviercie" 
din orașul cu același 
nume. Este de fapt o 
linie tehnologică au
tomatizată de mare

capacitate. Proiectată 
și construită în Polo
nia, ea are o produc
ție de peste 250 000 
ton9 semifabricate a- 
nual. O instalație de 
turnare verticală în
lătură vechea meto
dă de turnare în lin
gou, cu respectiva 
pierdere a capului de 
lingou, și laminarea 
cu pierderile de re
încălzite a oțelului 
și ardere. La plat
forma superioară a 
acestei instalații, tur
narea oțelului se face 
sub supravegherea 
ochiului instalației 
de televizare. De
bitarea semifabrica
telor (am putea să le 
spunem impropriu la
minate, realizate prin 
turnare directă) se 
face automat, ca și e- 
vacuarea lor. Marea 
economie de metal, 
prin eliminarea pier
derilor de capete de 
lingou, ca și econo
mia de metal și ener
gie aferente operației 
de laminare fac ca 
această instalație, ale 
cărei semifabricate 
sînt apte pentru ori
ce operații prin de
formare — forjare, 
matrițare, laminare, 
țevi, laminare profile 
ușoare — să prezinte 
multe avantaje.

De o eficacitate 
tehnico-economică a- 
semănătoare poate fi 
considerată instalația 
pentru turnarea cen
trifugală a tuburilor 
de fontă pentru ca

APELUL F. N. E. DIN VIETNAMUL DE SUD

Hotărire fermă de a
lupta pînă la victorie

HANOI 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 13 ani de la sem
narea, la 20 iulie 1954, a acordu
rilor de la Geneva în legătură cu 
Vietnamul, Comitetul Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a dat publici
tății un apel către toate popoarele, 
guvernele, organizațiile și persona
litățile din lume care iubesc pa
cea, libertatea și dreptatea, în 
care se spune: Violînd flagrant a- 
cordurile de la Geneva, în cei 13 
ani care au trecut, imperialiștii a- 
mericani au călcat în picioare cu 
brutalitate dreptul poporului viet
namez de a trăi independent și în 
pace. Desconsiderînd normele drep
tului internațional, ei au declanșat 
unul dintre cele mai mari războaie 
de agresiune, creînd o întreagă 
mașină modernă de război, forma
tă din peste 460 000 militari ame
ricani, mai mult de 60 000 militari 
ai guvernelor satelite și 650 000 
militari ai regimului saigonez. La 
acestea se mai adaugă și flota a 
VlI-a americană, care își are ba
zele în Taițanda și Guam.

Toată această imensă mașină de 
război a fost creată de S.U.A. în 
scopul invadării Vietnamului de 
sud, înrobirii populației sud-vietna- 
meze și perpetuării împărțirii Viet
namului. în scopul realizării acestor 
obiective agresive, americanii nu 
s-au dat înapoi de la utilizarea 
nici unui mijloc de distrugere. Fie
care centimetru al pămîntului sud- 
vietnamez poartă în prezent urme
le substanțelor și gazelor toxice, ale 
bombelor și obuzelor americane. 
Imperialiștii americani au folosit 
toate mijloacele ce au avut la în- 
demînă pentru a ataca, teroriza și 
intimida poporul și pentru a pro
mova politica lor de „arde totul, 
omoară totul, distruge totul", ma- 
sacrînd populația civilă, distrugînd 
case și arzînd pămînturile oameni
lor, lăsînd în urmă gropi și mor
minte.

în teritoriile controlate de ei, im
perialiștii americani au încercat să 
corupă tineretul, au reprimat, au 
persecutat, au ucis, au trimis în 
lagăre pe patrioți, ziariști, intelec
tuali, actori și scriitori progresiști, 
care doresc independența, democra
ția și reunificarea pașnică a patriei 
lor.

Paralel cu intensificarea războiu
lui de agresiune din Vietnamul de 
sud, imperialiștii americani au lan
sat un război deschis de „escala
dare" împotriva R. D. Vietnam, 
violînd normele juridice internațio
nale cu privire la suveranitatea 
și independența statelor.

Concomitent cu acțiunile din 
Vietnam, imperialiștii americani 
nu au încetat nici un moment să 
intensifice politica lor de interven
ție în Cambodgia și Laos.

Sub conducerea Frontului Na
țional de Eliberare, cele 14 milioa
ne de sud-vietnamezi și-au inten
sificat acțiunile patriotice, în lupta 
lor eroică pentru independența na
țională, obținînd tot mai multe 
victorii. Numai în iarna și primă
vara 1966—1967, forțele patriotice 
au scos din luptă 175 000 militari 
inamici, dintre care 70 000 ameri
cani.

nalizări de la Uzina 
„Ostrowiec* din ora
șul Ostrowiec. Insta
lația realizată prin 
concepție și construc
ție proprie se situea
ză la un înalt nivel 
tehnic. Productivita
tea este ridicată ; ea 
realizează anual, cu 
un efectiv de 300 
salariați, aproxima
tiv 40 000 tone țevi 
cu un diametru de 
89—400 mm. Condi
țiile de muncă sînt 
foarte bune.

Am constatat, de 
altfel, că multe din 
întreprinderile care 
construiesc mașini și 
utilaje pentru indus
tria siderurgică — li
nii de laminoare, cup
toare, piese, ciocane 
de foraje etc — sînt 
înzestrate cu mașini 
noi de mare efica
citate. Printre altele, 
la Uzina „Sziegmunt" 
din Bytom am văzut 
un strung carusel cu 
un diametru de 11 m 
achiziționat de la fir
ma „Craven-Bross"- 
Manchester — Anglia.

Din cele cîteva as
pecte culese în cursul 
vizitei noastre în ma
rile uzine metalurgi
ce poloneze se des
prinde concluzia că 
industria metalurgică 
a R. P. Polone, ramu
ra hotărîtoare a eco
nomiei, cunoaște un 
ritm rapid de dezvol
tare, aducînd o con
tribuție însemnată la 
progresul economic 
al țării.

Victoriile obținute de forțele pa
triotice și populația sud-vietname- 
ză nu pot fi separate de solidari
tatea celor 17 milioane de frați din 
Republica Democrată Vietnam și 
de sprijinul devotat acordat cau
zei noastre de diverse guverne și 
organizații democratice și progre
siste, precum și de milioane de 
oameni din lumea întreagă, se 
spune în apel. Cu acest prilej, în 
numele populației sud-vietnameze, 
Frontul Național de Eliberare își 
exprimă recunoștința față de popu
lația R. D. Vietnam, care a dat do
vadă de eroism și a făcut imense 
sacrificii pentru apărarea nordului, 
eliberarea sudului și reunirea țării.

F.N.E. din Vietnampl de sud do
rește să exprime popoarelor și gu
vernelor țărilor socialiste, statelor 
naționale independente, organiza
țiilor iubitoare de pace și dreptate, 
oamenilor din diferite pături ale 
lumii și poporului american mulțu
mirile sale sincere pentru sprijinul 
larg politic, moral și material pe 
care l-au acordat poporului sud- 
vietnamez în cei 13 ani pentru a-i 
da mai multă putere în războiul său 
de rezistență îmootriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală.

F.N.E. din Vietnamul de sud con
damnă energic în fața opiniei pu
blice mondiale politica extrem de 
brutală de agresiune a imperialiști
lor americani și politica lor inuma
nă de exterminare a poporului sud- 
vietnamez. El cere ca S.U.A. să 
pună capăt războiului său de agre
siune în Vietnam, să înceteze bom
bardamentele și toate celelalte acte 
de război împotriva R. D. Vietnam, 
să retragă toate trupele agresoare 
americane și ale sateliților săi din 
Vietnamul de sud, să înceteze per
secutarea și reprimarea mișcării 
pentru libertăți democratice în re
giunile urbane din Vietnamul de 
sud și să respecte aspirațiile po
porului sud-vietnamez la indepen
dență, democrație, pace și neutrali
tate. F.N.E. din Vietnamul de sud 
cheamă popoarele și guvernele din 
țările asiatice, africane și latino- 
americane să lupte și mai puternic 
pentru a demasca natura agresivă, 
războinică a imperialismului ame
rican, să condamne înșelăciunea 
de pace a acestuia și să sprijine 
mai activ lupta poporului sud-viet
namez împotriva agresiunii ameri
cane pentru salvarea națională.

în încheierea apelului se spune : 
„F.N.E. și populația sud-vietname- 
ză proclamă încă o dată solemn că 
sînt hotărîte să-și mențină atitudi
nea lor justă, să lupte pînă la vic
toria finală, oricare ar fi dificultă
țile și sacrificiile, pentru zădărni
cirea agresiunii americane, pentru 
eliberarea sudului, apărarea nor
dului și reunificarea țării".

agențiile
Premierul iranian Ia Mos

cova. Miercuri a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială Amir Abbas Ho- 
veida, primul ministru al Iranului. în 
aceeași zi el a avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., precum și cu Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Au fost discutate 
probleme legate de relațiile bilaterale 
soviețo-iraniene și s-a făcut un schimb 
de păreri în unele probleme interna
ționale de interes reciproc.

Guvernul venezuelean a 
restabilit marți libertatea 
manifestațiilor și a reuniunilor 
publice, suspendate în luna martie. S-a 
anunțat că aproximativ 100 de deți
nuți politici vor beneficia de o grațiere 
a guvernului. Printre aceștia figurează 
foștii deputați Gustavo și Eduardo Ma
chado, și Simon Saenz Merida.

Un avion militar ameri
can 3 pătruns la 19 iulie în spațiul 
aerian al R. P. Chineze deasupra insu
lelor Yunghsing și Hsisha din regiu
nea Guandun. în aceeași zi, nave de 
război americane au pătruns în apele 
teritoriale ale R. P. Chineze, în estua
rul fluviului Mikiang și în dreptul 
litoralului provinciei Guandun. în le
gătură cu aceste acte provocatoare ale 
S.U.A., Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a fost autorizat să 
adreseze S.U.A. un serios avertisment. 
(China Nouă).

Ministrul de externe al
Japoniei, Takeo Miki, va face o
vizită oficială în R. P. Ungară la sfîr- 
șitul lunii iulie la invitația ministrului 
afacerilor externe al Ungariei, Janos 
Peter. (M.T.I.)

Ministrul comerțului ex
terior Ui U.R.S.S., N. Patolicev, 
a sosit la 19 iulie într-o vizită oficială 
în Franța. Referindu-se la această vi
zită, agenția TASS precizează că în 
conformitate cu comunicatul sovieto- 
francez semnat la Moscova la 8 iulie, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. și ministrul economiei și al 
finanțelor al Franței, M. Debre, vor 
continua discutarea măsurilor concrete

In legătură cu evenimentele 

din Orientul Apropiat
SCRISOAREA ADRESATA 

DE MINISTRUL
DE EXTERNE AL U.R.S.S. 

PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI 

DE SECURITATE
NEW YORK 19 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, a adresat marți o scri
soare președintelui Consiliului de Se
curitate, în legătură cu situația din 
zona Canalului de Suez. în scrisoare 
se spune că „în ultimele zile, forțele 
armate izraeliene au mitraliat de 
cîteva ori și au supus unor bombar
damente aeriene orașe și localități si
tuate de-a lungul Canalului de Suez".

„Guvernul sovietic — se arată în 
scrisoare — consideră că ciocnirile 
militare din zona Canalului de Suez 
provocate de Izrael au un caracter 
extrem de periculos și se pot trans
forma într-un conflict militar mai 
larg. Pentru a preîntîmpina pe viitor 
ciocniri militare și pentru a se lichida 
primejdia reluării războiului în Orien
tul Apropiat, se arată în încheierea 
scrisorii, este necesar ca Izraelul să-și 
retragă de urgență trupele de pe te
ritoriile ocupate. La această sarcină 
trebuie să contribuie O.N.U.".

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al R.A.U. 
la O.N.U., El Kony, a adresat se
cretarului general al O.N.U. o scri
soare cerînd să fie difuzate ca do
cumente oficiale ale O.N.U. mesa
jul ministrului afacerilor externe 
al R.A.U., Mahmud Riad, adresat 
secretarului general la 10 iulie, 
precum și nota adresată de el Co
mitetului Internațional al Crucii 
Roșii la 7 iulie. în primul docu
ment secretarul general este solici
tat să asigure îndeplinirea de către 
Izrael a prevederilor convențiilor 
de la Geneva cu privire la apăra
rea victimelor războiului și ale re
zoluțiilor Consiliului de Securitate

CONGO (Kinshasa)

SUSPENDAREA STĂRII EXCEPȚIONALE 
ÎN PROVINCIA ORIENTALĂ

KINSHASA 19 (Agerpres). — 
Guvernul congolez a suspendat 
marți starea excepțională în pro
vincia .orientală a țării, cu capitala 
la Kisangani (fost Stanleyville). 
Singura provincie în care mai este 
menținută starea excepțională este 
Kivu, unde s-au refugiat mercena
rii. Agenția France Presse anunță 
din surse autorizate că mercenarii 
s-ar afla în prezent la sud de loca

de presă
pentru asigurarea progresului continuu 
al schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

„Explorer-35" în zbor 
spre Lună. La CaPe Kennedy a 
fost lansat miercuri dimineața sateli
tul „Explorer-35" cu o greutate de 
103 kilograme, destinat să efectueze

FESTIVALUL FILM UIUI DE IA MOSCOVA
Cel de-al cincilea 

festival internațional 
al filmului de la Mos
cova se apropie de 
sfîrșit. Marți s-a în
cheiat concursul filme
lor de scurt metraj, 
azi se încheie concur
surile filmelor artis
tice de lung metraj și 
filmelor pentru copii.

La actuala ediție a 
festivalului au parti-

gia tînărului cineast 
Mihai Boghin, precum 
și filmul „Ziarist" în 
regia lui Serghei Ghe- 
rasimov. De bune apre
cieri s-a bucurat fil
mul maghiar „Tatăl" 
în regia lui Istvan Sza
bo, inspirat din viața 
Budapestei ultimului 
an de război. Cineaștii 
din R. D. Vietnam 
au prezentat filmul

CORESPONDENȚA 
DE LA SILVIU PODINA

cipat 57 de țări. Capi
tala sovietică a reunit 
cu acest prilej un mare 
număr de cineaști ves
tiți din lumea întreagă, 
regizori, actori, scena
riști, critici de film, 
producători și oameni 
de afaceri din lumea 
filmului, ziariști.

Din România au ve
nit regizorii Ion Po- 
pescu-Gopo, Victor Iliu 
și Virgil Calotescu, ac
torii Viorica Farcaș, 
Monica Ghiuța și furie 
Darie. Regizorul Ion 
Bostan a făcut parte 
din juriul concursului 
pentru filme de scurt 
metraj.

Uniunea Sovietică a 
prezentat la concurs 
două filme : „Zosia", o 
coproducție cu cinema
tografia poloneză, în re- 

„Nguen Van Cioi", in
spirat din faptele tînă
rului cu același nume, 
erou național al po
porului din Vietnamul 
de sud. Delegația Mexi
cului a venit cu filmul 
„Credinciosul ostaș al 
lui Pancio Villa", o 
creație a cunoscutului 
regizor Emilio Fer
nandez, cea a Fran
ței cu originalul film 
..Hoțul", în regia lui 
Louis Malle, în care 
rolul principal este ex
celent interpretat de 
Jean Paul Belmondo. 
Filmul prezentat la con
curs de R. D. Germană 
se intitulează „Pîine și 
roze", cel al Belgiei — 
„Vom cînta,’ și joi", o 
poveste de dragoste 
din lumea oamenilor

șl Adunării Generale referitoare la 
asistența umanitară în Orientul 
Mijlociu. în al doilea document se 
protestează împotriva tratamentu
lui aplicat de Izrael prizonierilor 
de război, răniților și populației ci
vile, tratament care, potrivit notei, 
contravine convențiilor de la Ge
neva din 1949.

ÎNCHEIEREA 
ÎNTREVEDERILOR 

DE LA CAIRO
CAIRO 19 (Agerpres). — 

Miercuri dimineața au luat 
sfîrșit la Cairo întrevederile pe 
care președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, le-a avut cu Houari 
Boumedienne, președintele Consi
liului Național al Revoluției din 
Algeria, și Abdel Rahman Aref, 
președintele Irakului. Convorbirile, 
menționează agenția M.E.N., s-au 
referit la rezultatele vizitei între
prinse recent la Moscova de pre
ședintele algerian și de cel irakian 
și la evoluția situației în Orientul 
Apropiat.

După încheierea întrevederilor, 
Houari Boumedienne și Abdel 
Rahman Aref au părăsit Cairo.

0 CUVÎNTARE 
A PREȘEDINTELUI 

B0URGHIBA
TUNIS 19 (A.F.P.). — într-un 

discurs rostit cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a creării justiției 
naționale tunisiene, președintele 
Bourghiba a declarat, referitor la 
evenimentele din Orientul Apro
piat, că „dacă drumul urmat pînă 
în prezent ne-a dus de trei ori 
spre impas, este în zadar să ne 
încăpățînăm și se impune schim
barea metodei de rezolvare a pro
blemei palestiniene".

El și-a exprimat dezacordul față 
de hotărîrea unor state arabe de 
a rupe relațiile diplomatice cu 
S.U.A. și Anglia.

litatea Punia, situată la aproxima
tiv 200 km sud-est de Kisangani.

în aceeași zi guvernul Republicii 
Congo (Kinshasa) a hotărît să 
aducă la cunoștința Consiliului de 
Securitate faptul că spațiul aerian 
al țării continuă să fie violat. De
clarația pune aceste violări pe 
seama prezenței mercenarilor stră
ini în Angola și Rhodesia, unde au 
fugit pe calea aerului.

transmit:
studii asupra viaturilor solare și a 
timpurilor magnetice interplanetare, 
îndeosebi în apropierea Lunii.

Otto Wînzer, ministrul aface
rilor externe al R. D. Germane, care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Bulgariei, Ivan Bașev, a făcut 
o vizită în această țară, a părăsit So
fia plecînd spre patrie.

simpli. Cineaștii po
lonezi au adus un film 
de război intitulat 
„Vesterplatte". în care 
se povestește despre re
zistența eroică a unei 
mici garnizoane în tim
pul invaziei hitleriste 
în Polonia.

Marți a fost prezen
tat la concurs filmul 
românesc „Subteranul" 
în regia lui Virgil Ca
lotescu, după un sce
nariu de Ion Grigo- 
rescu.

La concursul filme
lor pentru copii cine
matografia noastră a 
prezentat scurt metra
jul „Naică și barza" 
realizat de Elisabeta 
Bostan. In cadrul fes
tivalului, în afara con
cursului, a rulat la Pa
latul Congreselor din 
Kremlin și la cîteva 
cinematografe din oraș, 
bucurîndu-se de o caldă 
primire din partea pu
blicului moscovit, fil
mul „Dacii", iar la 
„Piața filmului" au fost 
vizionate „Șeful secto
rului suflete" și „Zo
dia fecioarei".

Miercuri dimineața 
a avut loc o conferință 
de presă a delegației 
noastre, în cadrul că
reia cineaștii noștri au 
răspuns la numeroase 
întrebări despre dezvol
tarea artei cinemato
grafice în România.

CONVORBIRILE
MONGOLO-BULGik

ULAN BATOR 19 (Agerpr, 
La Ulan Bator au început coti 
birile mongolo-bulgare. Din par. 
Mongoliei participă J. Țedenba 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, J. Sambu, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, și alți conducători de 
partid și de stat mongoli, iar din 
partea bulgară — membrii delega
ției de partid și de stat, condusă 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

Bilanțul planului 
semestrial in 
R. D. Germană
BERLIN 19 (Agerpres). — Agen

ția A.D.N. transmite că la Berlin 
a fost dat publicității un comuni
cat referitor la îndeplinirea planu
lui semestrial al economiei națio
nale a R.D. Germane. în primele 
șase luni ale anului, producția in
dustrială a țării a sporit cu 7,3 la 
sută în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut. Ve
niturile realizate de populație au 
sporit în acest timp cu 3,5 la sută.

în primul semestru al acestui an 
au fost realizate investiții în va
loare de 9,1 miliarde mărci. Acest 
volum de investiții, adaugă comu
nicatul, nu a corespuns dezvoltării 
economiei planificate.

Volumul comerțului exterior al 
R.D. Germane a crescut. în cursul 
primului semestru cu 6,4 la sută, 
în comunicat se arată, de aseme
nea, că agricultura țării a depășit 
în această perioadă planul la pro
ducția de carne, lapte și ouă.

Aniversarea 
creării P.C. 
din Columbia

BOGOTA 19 (Agerpres). — La Bo
gota a avut loc o ședință festivă cu 
ocazia împlinirii a 37 de ani de la 
crearea Partidului Comunist din Co
lumbia. Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul Gilberto Vieiia, secretai politic al 
C.C. al P. C. din Columbia. El a fă
cut o analiză a situației politice inter
ne și a subliniat necesitatea scoaterii 
țării de sub dominația monopolurilor 
nord-americane. Vieira a arătat că 
Partidul Comunist din Columbia spri
jină și este deplin solidar cu lupta po
porului vietnamez, împotriva agresiu
nii americane.

Plenara C.C. al 
P.C. din Uruguay

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „El Popu
lar", la 15 iulie la Montevideo a avut 
loc Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Uruguay. 
Au fost discutate situația politică din 
țară și sarcinile ce stau în fața parti
dului.

La plenară s-a subliniat că singura 
cale de ieșire a țării din criza eco
nomică și financiară actuală este pro
gramul propus de partidul comunist, 
Frontul de stînga de eliberare 
(F.I.D.E.L.) și Convenția națională a 
muncitorilor. Acesta prevede ruperea 
legăturilor cu Fondul Monetar Inter
național (F.M.I.), un moratoriu (amî- 
nare a plăților — n.r.) pentru datorii
le țării, naționalizarea băncilor, comer
țului exterior și industriei cărnii, în
făptuirea reformei agrare, apărarea li
bertăților și drepturilor celor ce mun
cesc. Participanții la plenară au adop
tat o scrie de măsuri politice și orga
nizatorice menite să ducă la întărirea 
partidului și lărgirea activității sale.

Întîlnire între reprezentanți 
ai partidelor comuniste 
din Brazilia si Chile»

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — După cum informează ziarul 
„El Siglo", în capitala statului Chile 
a avut loc recent o întîlnire a repre
zentanților C.C. al P. C. Brazilian cu 
o delegație a Comisiei Politice a C.C. 
al Partidului Comunist din Chile. în 
cadrul întîlnirii au fost analizate dife
rite probleme ale situației internațio
nale și mișcării comuniste și munci
torești.

Intr-o declarație dată publicității la 
încheierea discuțiilor se subliniază că 
cele două partide consideră drept sar
cina lor primordială intensificarea 
luptei pentru pace și solidaritatea cu 
poporul vietnamez, precum și a acțiu
nilor de sprijinire a mișcării de elibe
rare din America Latină.
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