
venuaia
Regională 

Hunedoara-Dev»

al afacerilor externe al Danemarcei,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,utoifual otn n»re TĂutcs. uNîruvii

Anul XXXVII Nr. 7448

PRODUCȚIA Șl
RENTABILITATEA
IN LEGUMICULTURA

iar culturile protejate 
folii de polietilenă au i
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0 condiție esen
țială : cultivarea 
in întregime a 
suprafețelor pre 
văzute pentru pro
ducția legumicolă

Sporirea producției de le
gume — element de cea 
mai mare importanță pentru 
aprovizionarea populației — 
este legată strîns de înfăp
tuirea hotărîrilor partidului 
cu privire la creșterea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii. La recenta ședință 
plenară a Consiliului Supe
rior al Agriculturii s-au ana
lizat realizările obținute în 
această ramură importantă 
a agriculturii noastre și au 
fost dezbătute măsurile ne- 
cesaie pentru ca, în viitor, 
să se obțină rezultate și mai 
bune în ramura legumicolă.

Materialul informativ pre
zentat, în cadrul plenarei, 
de către tov. Nicolae 
nescu, vicepreședinte 
Consiliului Superior al 
griculturii, a constituit 
bază de plecare pentru 
nalizarea cauzelor care 
ca în unele regiuni și raioa
ne producția de legume să 
fie nesatisfăcătoare.
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- ii Sporirea producției globa
le de legume este condițio
nată, în primul rînd, de rea
lizarea în întregime a supra
fețelor prevăzute a fi culti
vate cu aceste plante. Din 
informarea prezentată în 
cadrul plenarei rezultă că 
au fost obținute realizări 
mai importante în ce priveș
te extinderea culturilor de 
legume timpurii. In acest 
scop, în cooperativele agri
cole, suprafețele de răsad
nițe au crescut cu 74 ha,

ÎN ZIARUL DE AZI: B Cetatea adormită din împărăția apelor
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folii de polietilenă au ajuns 
la 700 ha. S-a subliniat în
să că în cooperativele a- 
gricole nu s-au realizat a- 
proape 8 000 ha din cele 
destinate a fi cultivate cu 
legume. Cea mai mare parte 
a acestor suprafețe sînt în 
regiunile București, Oltenia, 
Argeș, Crișana, Dobrogea și 
Ploiești. Ca urmare, la unele 
sortimente, cum ar fi to
mate timpurii, usturoi, spa
nac, nu s-au asigurat sufi
ciente cantități pentru apro
vizionarea populației. Plena
ra a combătut tendința de 
reducere a suprafețelor cul
tivate cu legume.

Tov. Șerbu Dan, preșe
dintele Consiliului agri
col regional Dobrogea, a 
încercat să dea o ex
plicație de ce din supra
fața de 6 900 ha prevăzută 
s-au cultivat efectiv numai 
4 600 ha. Există într-adevăr 
unele deficiențe în ce pri
vește repartizarea suprafe
țelor și modul cum se con
tractează producția cu dife
ritele unități, dar acestea 
puteau fi rezolvate, printr-o 
colaborare strînsă înție con
siliile agricole, uniunile co
operatiste și unitățile con
tractante. Și în alte regiuni 
există o situație asemănă
toare1.

Consiliul Superior al 
Agriculturii, care răs
punde de planificarea 
in agricultură, orga
nele sale regionale și 
raionale au datoria de 
a urmări realizarea in
tegrală a suprafețelor 
prevăzute a fi cultivate 
cu legume. Organele 
D.V.L.F. trebuie să asi
gure nu numai contrac
tarea întregii cantități 
de legume de pe aces
te suprafețe, dar și e- 
șalonarea producției 
in așa lei încît să se a- 
slgure aprovizionarea 
ritmică șl pe sezoane 
a populației. Paralel cu 
stabilirea suprafețe
lor prevăzute, este ob

lon HERȚEG

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a primit miercuri la amiază, 
la Predeal, pe primul ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag, care 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

La întrevedere au participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Ploeșteanu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la "Copenhaga.

Au luat parte, de asemenea. 
Svend Aage Sandager Jeppensen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Gunnar Seidenfaden, amba
sador, subsecretar de stat adjunct 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relațiile

bilaterale dintre România și Dane
marca. S-a relevat intensificarea 
rodnică a relațiilor româno-daneze 
din ultimii ani și s-a exprimat do
rința comună de a se găsi noi po
sibilități în vederea dezvoltării 
multilaterale a cooperării economi
ce și a relațiilor politice, culturale 
și tehnico-științifice dintre Româ
nia și Danemarca.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, subliniindu-se 
că bunele relații statornicite între 
România și Danemarca contribuie 
la consolidarea securității europe
ne, la făurirea unui climat de pace, 
bună înțelegere și colaborare între 
toate popoarele lumii, indiferent 
de orînduireâ lor socială. Au fost 
evidențiate rolul tot mai important 
pe care îl pot avea țările mici și 
mijlocii în îmbunătățirea atmosfe
rei internaționale, necesitatea re
glementării problemei vietnameze, 
astfel încît să se asigure dreptul

poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

După întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., împreună cu soția, au. 
oferit un dejun în onoarea primului 
ministru și ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, și a soției sale.

ÎN PAGINA A V-A
Dineul oferit de primul ministru 
și ministru al afacerilor externe 
al Danemarcei, Jens Otto Krag

(Continuare în pag. a IH-a)

COMPLEX TURISTIC
LA PUTNA

La Putna au fost 
terminate lucrări
le noului complex 
turistic. El dispu
ne de un hotel cu

450 de locuri, res
taurant, terasă, 
săli de lectură etc. 
Tot aici s-a ame
najat un camping.

Căsuțele sînt în 
stilul celor de 
munte, îhtîlnite în 
regiune.

(Agerpres)

Timp de cîteva zile, la Triest, 
a avut loc o manifestare ciudată. 
La început totul a fost trecut sub 
tăcere. Apoi, ecoul celor petre
cute la Triest a ajuns în cercu
rile politice de la Roma, în re
dacțiile ziarelor. îndeosebi a fost 
remarcată prezența în această lo
calitate a unor caschete ofițerești 
destul de pestrițe. S-au intonat 
imnuri de stat, s-au ținut dis
cursuri, au avut loc colocvii, au 
fost organizate întreceri sportive 
și... exerciții militare. Era o Intîl- 
nire a rezerviștilor N.A.T.O. Suflul 
atlantic a fost stimulat de prezen
ța a aproximativ două duzini de 
generali activi și oficialități 
N.A.T.O., în frunte cu generalul 
american Lemnitzer, comandanful- 
șef al forțelor N.A.T.O.Cărui fapt 
se datorează asemenea manifes
tări și ce scop urmăresc ele ?

Dezvoltarea continuă a pod
goriei Cotnarilor a impus măsuri 
pentru a se asigura condiții op
time de prelucrare a strugurilor 
și de păstrare a vinurilor. In a- 
cest scop, la Cotnari se constru
iește un combinat viticol cu o 
capacitate de 1 100 vagoane. 
Prevăzut să intre parțial în func
țiune chiar din toamna acestui 
an, noul combinat, prin modul în 
care se vor face operațiile de 
prelucrare, depozitare, învechire 
și îmbuteliere a vinurilor, va fi 
cel mai mare din țară.

Cum va arăta combinatul P 
Intr-o hală uriașă se vor putea 
prelucra circa 1100 vagoane, de 
struguri și se vor putea depozita 
pînă la 500 vagoane de must. 
După fermentare, vinul va fi 
trecut în 15 hrube săpate 
în pămînt pentnu a fi de
pozitat în butoaie. Combina
tul va mai avea o stație fri
gorifică și de condiționare a ae
rului, o stație de îmbuteliere a 
cel puțin 10 milioane sticle pe 
an. Constructorii se străduiesc să 
scurteze termenul de dare în fo
losință a hrubelor și altor lucrări. 
Din păcate, ei întîmpină unele 
greutăți. N-au primit încă docu
mentația pentru cea de-a doua 
lucrare importantă — alimenta
rea cu apă potabilă a combina
tului, care trebuie realizată ur
gent deoarece nici un obiectiv 
al combinatului nu va putea in
tra în funcțiune fără apă. Con
ducta, trecînd prin mijlocul pod
goriei, va da posibilitate, de 
asemenea, să se racordeze o re
țea și spre cele 11 centre de 
producție ale gospodăriei, cît și 
prin vie spre a se asigura apa 
necesară stropirilor.

Grăbirea acestor lucrări va 
contribui la sporirea producției 
de struguri, la prelucrarea și de
pozitarea în condiții tot mai bune 
a vinurilor.

Nu o dată s-a vorbit despre „modă . 
Nu o dată s-a combătut mania „eraării“ 
vedetelor sezoniere într-un domeniu sau 
altul al culturii. Vedeta înălțate cu 
surle și fanfare, popularizate pînă la sa
turație și apoi date uitării cu o dezin
voltură demnă de o cauză mai bună.

Rîndurile de față nu-și propun să reia 
această temă. Mi-am amintit-o doar gîn- 
dindu-mă ia existența unei scări a va
lorilor și la relativitatea unora dintre 
clasificările curente. Mania modelor este 
prima dintre cauzele care falsifică no
țiunile de valoare și nonvaloare. Ea nu 
se referă doar la domeniul artistic, ci, 
din păcate, își face simțită prezenta, 
poate nu atît de spectaculos, și în multe 
alte domenii. Generată de incultură, de 
mimetism și nu rareori de interese 
meschine de clan, „moda" creează cri
terii sui-generis, criterii circumstanțiale, 
ce se vor, se pretind criterii definitive. 
Criterii pe care autorii lor sînt primii 
gata să le abandoneze dacă s-a spart 
o gașcă literară, ori s-a înfiripat o 
nouă „prietenie", a apărut un nou in
teres.

Deci, încă o dată se dovedește no
civitatea „modelor" (de aici se exclude 
doar moda vestimentară și decorativă, 
moda provenită din necesitatea reală 
de-a acorda înfățișarea noastră, înfăți
șarea locuințelor și străzilor noastre etc., 
cu timpul în care trăim), greșeala de-a 
confunda principiile cu gusturile strict 
personale sau — și mai rău — cu lipsa 
de gust.

Enumerăm mai înainte, printre deter
minantele modei, incultura. Incultura de
vine însă, in același timp, una dintre 
cauzele majore ale răsturnărilor bruște 
petrecute pe scara valorilor. Omul in
cult, semi sau sfertodoctul nu poate în
țelege, și nepufînd pricepe neagă. Nea
gă tot ceea ce e nou. Neagă iot ceea 
ce violentează cit de cit dulcea-i liniște 
a spiritului. Neagă tot ce nu cunoaște 
,,de acasă". Semidoctul se face simții 
in cele mai elementare manifestări co
tidiene. El combate noutatea în pictură
pentru că n-a prea umblat prin muzee 
și n-a fost curios să afle nici măcar ce 
se găsește în albume. Curiozitatea nu 
face parte dintre apetiturile semidoctu
lui. El se revoltă împotriva muzicii con
temporane nu pentru că e un partizan 
al melodismului clasic, ci pentru că in 
genere ascultă muzică foarte rar. El res
pinge un film in care succesiunea nu e 
conformă povestirilor pentru preșcolari

DAR DUMNEAVOASTRĂ ȘTIAȚI!
Rechinii nu trăiesc decît 

în apă. Stau la pîndă și, 
într-o clipită, își trec pra
da printre dinți. Oamenii 
se feresc de apele în care 
sînt rechini. Dar dacă re
chinul face ce face și, 
luîndu-și înfățișarea lor, 
se vîră printre ei ?

Zilele trecute m-am o- 
cupat de cazul unui profe
sor de matematică de la 
Școala generală nr. 1 din 
Focșani, Vasile Pătrașcu. 
Toți cei cu care am discu
tat vorbeau despre el ca 
despre un dement fioros. 
Se vorbește așa despre el 
acum, după ce I s-au des
coperit mîrșăviile fiindcă, 
deși ele s-au produs vreme 
îndelungată profesorul con
tinua să vină în mod nor
mal la școală, își ținea 
orele, iar în timpul liber 
dădea meditații.

— Cine ar fi putut bănui 
că el făcea din elevele pe 
care le chema acasă să le 
mediteze, victime ale in
stinctelor lui animalice ? 
se întreabă agitat directo- 

t rul școlii, Irimia Cristea. 
'Noi n-avem nici un mijloc 
prin care să-i recunoaștem

pe acești bolnavi. Ei sînt 
bolnavi pe; dinăuntru, nu 
pe dinafară.

— Dar 
știați !

— Cum 
rășe ?

Directorul

dumneavoastră

o să știu, tova-

vîrstă, aproape
un om în 
de pensie.

Iau după zvonuri, tovarășe 
dragă.

— Trebuia să cercetați, 
să vedeți dacă sînt sau nu 
adevărate. O elevă i-a spus 
dirigintei ce i s-a întîm- 
plat: scoasă la tablă, Pă
trașcu i-a dat nota 3, apoi 
a chemat-o acasă s-o me-

ancheta socială

profesori, 
conferință 7 
puteam să fac 7 se 

directorul. Dacă 
spus de ce l-am

din ultimaIntîmplările 
vreme l-au tulburat mult 
și dorința lui e să 
în pace.

— Există cîteva 
ții din care reiese

fie lăsat

declara- 
că diri-

ginta unei clase, Amalia 
Grigoriu, și încă două pro
fesoare, Elena Țuinea și 
Eufrosina Buscă v-au adus 
la cunoștință încă la înce
putul anului trecut că în 
școală circulau unele zvo
nuri în legătură cu apucă
turile lui Pătrașcu.

— Eu nu puteam să mă

diteze. A închis ușa șl s-a 
năpustit asupra ei. Toate 
astea le-ați aflat. Vi le-a 
povestit diriginta. De ce nu 
l-ați dat pe mîna miliției 
atunci ?

Directorul se așeză pe 
scaun și-mi mărturisi că e 
foarte frămîntat, că nu s-a 
gîndit niciodată că cineva 
ar fi putut să decadă pînă 
într-atîta I

— Eu am luat toate mă
surile, îmi enumeră direc
torul măsurile luate de el :

Am cerut corpului didactic 
al școlii să-1 supravegheze 
pe Pătrașcu. L-am chemat 
în biroul meu pe Pătrașcu 
și i-am vorbit despre rolul 
pedagogului în școala noas
tră nouă. De față au fost 
și alți

— O
— Ce 

tînguie 
i-aș fi
chemat, Pătrașcu m-ar fi 
acuzat de insultă. Eu nu 
aveam probe.

— Aveați primele mărtu
rii. De ce n-ați adus cazul 
la cunoștința forurilor su
perioare ?

— După ce am luat aces
te măsuri n-am mai auzit 
discuții prin școală despre 
așa ceva...

— După ce ați luat „mă
surile" pomenite — îi a- 
mintesc eu tovarășului di
rector — Pătrașcu s-a dez-

Vasile BARAN

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

UN NOU
CARTIER

DE
LOCUINȚE

Vladimirescu" din lo- 
Amplasat pe malul

SUCEAVA. (Corespondentul 
„Scînteii”). — Constructorii su
ceveni au început lucrările la 
primele blocuri-din noul cartier 
„Tudor 
calitate.
sting al pîrîului Cetate, acest 
ansamblu de locuințe, format 
din 12 blocuri, va însuma 375 
de apartamente. 25 la sută din 
totalul apartamentelor vor fi cu 
4 camere. O atenție sporită a 
fost acordată aspectului exte
rior al blocurilor, la care s-a 
ținut seama de arhitectura tra
dițională a regiunii.(Continuare în pag. a II-a)

Foto ; M. AndreescuGalați. Blocuri noi pe malul Dunării

■

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

curen
tului

Mai întii o precizare : la acest 
congres al așa-numitei „confede
rații interaliate a ofițerilor de re
zervă" au luat parte uniunile da 
ofițeri de rezervă din 11 țări 
membre ale N.A.T.O. După 
cum relevă presa italiană, temele 
principala ale congresului au fost : 
„războiul psihologic" și „apărarea 
civilă". Rezerviștii s-au declarat 
nemulțumiți de unele tendințe de 
a se reduce numărul bazelor mili
tare și cel al forțelor militare ac
tive. Da aceea, spun ei, rezer
viștii trebuie să participe mai ac
tiv la exercițiile militare pentru a 
fi gata să răspundă prompt și efi
cient „în caz de criză”. Un șir de 
moțiuni adoptate luni seara, 
la încheierea lucrărilor congresu
lui, exprimă aceste păreri. Nu este 
greu de desprins care sînt moti
vele nemulțumirii rezerviștilor. Este 
vorba de evoluția climatului inter
național în favoarea dezvoltării 
cooperării intereuropene, de pașii 
concreți făcuți în direcția sfrtn- 
gerii legăturilor economice, cul
turale și tehnico-științifice tntre 
țările europene aparfinînd unor 
sisteme social-politice diferite.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Baza centrală de aprovizionare, 
a Consiliului Superior al Agri
culturii a expediat pe adresa 
Sfatului popular regional Ma
ramureș o ladă de circa 15 kg. 
înăuntru — zece broșuri și... că
rămizi. în aceeași zi, Sfatul popu
lar regional Suceava primea și 
el o ladă, din partea aceluiași 
expeditor. înăuntru — zece bro
șuri (500 g), iar în rest — pietre 
de pavaj. „Mesageriile C.F.R"... 
nu primesc colete mai ușoare ! 
Culmea neseriozității și a risipei 
bănești. Opriți-i pe expeditori I 
Și schimbați normele eoletăriei pe 
căile ferate I Altminteri riscăm să 
rămînem fără străzi pavate în 
București și fără fonduri pentru 
treburi ou adevărat necesare. Nici 
un cuvînt despre existența pie
trelor de moară. Să nu le dați 
ideea.M
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La cele trei trageri ale au
toturismelor Loto din acest an 
au fost atribuite 86 de auto
turisme de diferite mărci și 
capacități, în afara celor 
33 704 premii în bani.

La 5 septembrie, Loto-Pro- 
nosport organizează o nouă 
tragere la care se vor atribui 
autoturisme în număr nelimi
tat : Renault 16, Skoda 1000 MB, 
Fiat 850 și Trabant 601 pen
tru variantele cu 3 numere 
cîștigătoare din primele trei 
extrase; premii în bani de 
valoare variabilă pentru 3 
numere
extrase ; premii fixe în bani, 
precum și 50 excursii cu petre
cerea revelionului la Berlin 
(prin tragere la sorți) pentru 
variantele cu 2 numere cîști
gătoare din 4 extrade.

Vor avea loc 20 extrageri a 
cite 4 numere din SO. In total, 
se vor extrage 80 numere. Cu 
40 lei se poate participa la 
toate cele 20 extrageri.

cîștigătoare din 4

21 de „apos
toli“

O practică veche, ilegală, a 
încetățenit obiceiul ca o serie 
de mărfuri să fie vîndute direct 
din depozitele I.C.R.T.I. Mihai 
Zah, responsabilul unui magazin 
de textile din Baia Mare, și-a 
însușit procedeul. Primea contra
valoarea mărfurilor - deja vîndute. 
Banii intrau de regulă în buzu
narul lui. Deficitul (majorat de 
unele neglijențe) a ajuns la suma 
de 330 509 lei. Aceasta în 6 
ani (I), perioadă în care la ma
gazin s-au făcut 21 inventare. 
Delapidatorul și-a primit pe
deapsa — 16 ani muncă silnică și 
confiscarea totală a averii. Cine 
sînt autorii celor 21 de inven
tare ? Acum probabil își continuă 
la fel de conștiincios munca. Fac 
controale cu ochii legați. Și pe 
unde trec ei, după cum se vede, 
se alege prafuL

Miroase
a ars

Meniul cantinei 
tăm, în schimb, 
mult mai bogată

e sărac. Ci- 
dtn lista cu 
a năravurilor

lui Tudose Ion, responsabil, și 
Badea Cristian, magazioner la
cantina grupului de șantiere 85 
din Pitești, subordonat Întreprin
derii de construcții nr. 8 din Bucu
rești : — rețin din banii mun
citorilor peste cota prevăzută în 
bonificație; — nu restituie va
loarea bonurilor restante celor ce 
pleacă din șantier; — vînd bo
nuri neînregistrate; — vin în 
stare de ebrietate și brutalizează 
personalul din subordine; — or
ganizează distracții degradante în 
localul cantinei. Așteptăm, din 
partea întreprinderii... schimba
rea programului.

Copie 
infidelă

Despre formalitățile oerute la 
emiterea unor acte și despre dru
murile inutile, s-a mai scris. Re
venim. Andrei Aricescu s-a dus 
la Notariatul de stat al orașului 
Constanța să scoată o copie de 
pe actul de naștere al copilului. 
Era ora 8 dimineața. După ce 
a fost bătută la mașină copia, 
omul a făcut o cerere. Cu aceste 
două hîrtii s-a dus la camera 35 
(Secretariatul notariatului) pen
tru verificare. A mers apoi la 
registratură. De aici, la camera 
21 (notarii) pentru iscălirea ac
tului, — și din nou la camera 
35 pentru a-i pune ștampila. La 
fiecare birou a stat... la rînd. 
După acest maraton de 4 ore, 
cetățeanul a constatat că (to
tuși !) pe copie s-a strecurat o 
greșeală. Să fie datorită „gra
bei" funcționarilor P

Arheologică
Pentru amatorii de pitoresc 

indicăm un loc unde pot vedea 
cum arată flacăra unui opaiț ve
ritabil : gara Bîldana (Răcari). 
Aici nu a ajuns încă lumina 
electrică; n-a mai avut putere 
și, pîlpîind s-a oprit spînzurată 
de un stîlp, la 10 metri în spa
tele gării. Cu o ultimă svîcnire, 
s-au electrificat magaziile de 
cereale și rampa de încărcare. 
Opaițul, încolțit din toate păr
țile, s-a refugiat în clădirea sta
ției. Aici se află în siguranță, 
sub oblăduirea Direcției regio
nale C.F.R. București care, de 
4 ani, planifică electrificarea' 
gării Bîldana și de fiecare dată 
se răzgîndește. Cine va sufla, 
pînă la urmă, în opaiț ?

Rubrică redactată 
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

Voichifa maramureșanca
Foto : A. Cartojan

Cetatea adormită

Folosirea cu maximum le largi de irosire a unor 
de eficiență a tnijlbacelor 
materiale și financiare, a 
fiecărui leu din avutul sta
tului este o îndatorire ma
joră a tuturor celor ce 
manevrează aceste valori. 
La redacție sosesc scrisori 
care dezvăluie, pe alocuri, 
fenomene de neglijență, ri
sipă și proastă gospodărire 
a fondurilor și bunurilor 
materiale ale statului. In 
rîndurile ce urmează ne 
vom ocupa de cîteva sem
nale critice cuprinse în a- 
ceste scrisori.

„SUPAPE" ALE 
RISIPEI

Economistul Ion Toader, 
călătorind des cu trenul 
pe linia București-Olteni- 
ța, a observat că, fie iar
nă, fie vară, pe rampele 
stațiilor C.F.R. Pantelimon, 
Frunzănești, Budești,
Curcani, Valea Roșie ș.a. 
zac, în dezordine, diferite 
materiale: nisip, pietriș, 
cărămidă, lemn, cărbuni, 
îngrășăminte chimice. A- 
ceeași stare de lucruri a 
fost observată și în stațiile 
C.F.R. Moara Săracă, Dri- 
du, Armășești, Grindu, Me- 
teleu, Traian-sat, de pe li
nia București-Galați. In 
gara Făurei stau și putre
zesc de ani de zile) sub 
cerul liber, mii și mii de 
lăzi — un adevărat cimi
tir de material lemnos. 
Puse Una lingă alta, aceste, 
în aparență, mici izvoare 
ale risipei alcătuiesc cana-

importante fonduri.
Cine trece prin fața bazei 

de aprovizionare a T.R.C. 
Argeș, cu sediul în Pitești 
— ne informează mai mulți 
cititori — rătnîHe, pur și 
simplu, uimit în fața spec
tacolului de risipă oferit de 
curțile bazei: grămezi de 
cărămidă spartă, nisip și 
ciment împrăștiate peste 
tot) material lemnos, de
șeuri de metal ș.a. Con
ducerii acestui trust și fo
rului său tutelar, Sfatul 
popular regional Argeș, 
le-au fost aduse la cunoș
tință de mai multe ori ast
fel de cazuri de risipă. Răs
punsurile primite la redac
ție au fost pline de făgă
duieli. Totuși cînd se va ho
tărî Sfatul popular regional 
Argeș să ia măsuri severe, 
mergînd pînă la imputarea 
pagubelor, pentru înlătura
rea risipei 7

In întreprinderile raionu
lui Muscel stau nefolosite 
mașini și utilaje în valoare 
totală de 3 500 000 lei — ne 
scrie corespondentul volun
tar Ion Simion. Numai la 
întreprinderea minieră 
Cîmpulung ruginesc utilaje 
de 1 500 000 lei, pentru care 
se plătesc, absolut de poma
nă, amortismente grele. A- 
celași lucru se petrece la 
I.I.S. Rîureni — după cum 
ne informează Ion Gruia, 
inspector principal la filia- ■ 
la Rm. Vîlcea a Băncii de 
Investiții. întreprinderea a 
cumpărat, mai de mult, o 
instalație de fabricat sirop, 
care a costat 367 000 lei. De 
la cumpărare, instalația hu 
s-a mișcat de loc. Nu vrea

să producă și pace. Dar 
fonduri înghite : în 1965 și 
1966 a consumat 55 602 lei 
amortisment, plus alte 20 000 
lei — costul unor piese- exe
cutate pentru a o determina 
să funcționeze. Ce părere 
au despre această instalație 
cei care au fabricat-o (uzina 
,,Tehnofrig"-Cluj) și cei 
care au cumpărat-o așa, 
pe încredere 7

H ■

din împărăția apelor
CONCURS DE ADMITERE 
LA GRUPUL ȘCOLAR DE 
iMBUNĂTĂTIRI FUNCI

ARE DIN CRAIOVA
Turismul este în primul rind un act 

de cunoaștere. Localități și chiar regiuni 
întregi au devenit azi cunoscute datorită 
atracției exercitate asupra drumeților ve- 
niți anume din depărtate. Orășele, uitate 
parcă de ursitoare, sțijt totuși căutate de 
iscoditorii turiști. Un asemenea orășel ^te 
și Sulina. Așezat în extremitatea estică a 
țării, la punctul de vărsare a Dunării în 
Mare, acest virtual port — fluvial și mari
tim — este pe jumătate în inima Deltei, 
pe jumătate o stațiune de litoral. Reunește 
în așezarea sa avantaje care ar fi putut 
să-l aducă în rîndul marilor centre ur
bane : răscruce a unui fluviu european, 
la inflexiunea acestuia cu hățișul de dru
muri ale mării, nod al traseelor turistice 
dintr-o regiune unică în această parte a 
lumii; o plajă aproape fără egal pe în
treg litoralul românesc ; ținut al vînătorii 
și al pescuitului.

Ne-am apropiat de Sulina cu interesul 
căutătorului, dornici să surprindem, în 
materializarea destinelor sale, înrîurirea 
atîtor valențe bine-vestitoare. Ne aștepta 
o surpriză : orașul ridicat acolo unde, în 
drumul fluviului, pămîntul se sfîrșește și 
începe marea, ne-a apărut, într-adevăr, 
ca o așezare situată la capătul pămîn- 
tului. Singurul mijloc de comunicare cu 
restul țării îl constituie — la ora actuală 
— „pasagerul", o navă care parcurge 
distanța de 170 de kilometri dintre Brăila 
și Sulina în 12 ore la vale și 14 ore la 
deal. De multe ori navele puse în cir
culație nici nu au capacitatea necesară. 
Exista cîndva o șosea Sulina — Tulcea; 
ea reducea la numai o oră și jumătate un 
drum de cinci ore pe apă, dar astăzi a 
devenit absolut impracticabilă. Comunica
rea pe mare cu Constanța a fost supri
mată. O cursă fluvială rapidă pînă la Su
lina — așa cum funcționează între Brăila, 
Galați și Tulcea — nu există. In timpul 
înghețului, nici „pasagerul" nu mai e o 
legătură sigură.

După un drum istovitor, am pus picio
rul pe țărm. Ne-am trezit într-o așezare 
care de ani de zile își duce existența 
între amintiri și speranțe. Pe străzile sale 
te însoțesc imagini neplăcute: maidane, 
case pustii, ruine chiar, căci Sulina e 
poate ultimul nostru oraș în care, după 
aproape un sfert de veac, urmele răz
boiului au rămas vizibile încă. Cele cîteva 
construcții realizate în anii din urmă nu 
au reușit să modifice tonalitatea generală 
a tabloului.

Aceeași delăsare în sectorul alimentar : 
pe data de 25 august, de pildă, se făceau 
cozi mari la pîine, sarea era de negăsit 
(de menționat că sarea este un element 
de bază în această lume de pescari și 
consumatori de pește), lipseau mezelurile 
și brînzeturile proaspete. în general, ali
mentele proaspete — cu excepția cîtorva, 
produse în localitate — se procură aici 
cu mare greutate. Să fie oare numai de
părtarea, legăturile dificile, de vină pen
tru toate ?

Am stat de vorbă cu Constantin Pariș, 
vicepreședinte al sfatului popular al ora
șului. Am avut surprinderea să constatăm 
cum este acreditată ideea că gospodă
rirea orașului depinde în exclusivitate de 
bunăvoința forurilor regionale și centrale. 
O asemenea poziție încearcă să treacă sub 
tăcere posibilitățile locale, inițiativa șt 
răspunderea celor ce se ocupă direct de 
conducerea treburilor orașului. Exemplul 
excursiilor în Deltă — una din sursele 
unei potențiale prosperități — este grăitor 
în acest sens. Unica posibilitate care li se 
oferă turiștilor în mod organizat este o 
plimbare pe o ambarcație cu un număr 
redus de locuri. Dar cine vrea să cu
noască această lume tainică mai de a- 
proape este nevoit să se adreseze unor 
inițiative particulare. Organizate și pa
tronate de sfatul popular, asemenea ac
țiuni ar asigura un spor de mijloace 
pentru realizarea investițiilor locale.

Redresarea situației nu depinde însă 
numai de inițiativa locală. Există în mod 
real domenii în care fără sprijinul orga-

nelor regionale și centrale cu greu se 
poate imagina o rezolvare realistă. Cum 
s-a concretizat acest sprijin? Avem în 
față schița de sistematizare, elaborată la 
D.S.A.P.C.-ConsLănța, document hotărîtor 
pentru dezvoltarea localității; Aici ne 
sînt descrise posibilitățile extraordinare 
pe care le oferă așezarea, subliniindu-se 
faptul că Sulina are toate premisele ne
cesare pentru a deveni cu adevărat al 
doilea port maritim 31 țării, asigurînd 
tranzitul între Dunăre și Marea Neagră. 
Ar urma să se refacă șoseaua Tulcea- 
Sulina, alături de ea să se constru
iască o cale ferată. Dar, prezen- 
tînd aceste date, schița de siste
matizare le înfățișează doar ca pe 
niște valori virtuale, ea nu le utilizează 
drept ipoteze de lucru. Dezvoltarea în 
fapt a orașului este stabilită plecînd de 
la profilul social-economic actual, prin 
extinderea unor funcțiuni existente, cum 
ar fi aceea balneară sau turistică. Se 
ajunge astfel la aprecierea populației pro
babile din 1980 la 5 000 de locuitori, 
adică mai puțin decît în anul... 1930 I O 
asemenea concepție, lipsită de îndrăznea
lă, nu va reuși să trezească orașul din to
ropeala sa, favorizînd irosirea în con
tinuare a unor potența importante. Con
siderăm că forurile avizatoare au acordat

cu destulă ușurință cale liberă acestei 
schițe de sistematizare „cuminți" care, 
chiar dacă enunță chestiunile fundamen
tale, le dă comod la o parte atunci cînd 
ar trebui să le rezolve.

Este semnificativă atitudinea, în aceas
tă privință, â organelor locale. „De ce 
— am întrebat noi — după mai bine de 
douăzeci de ani, se mențin în plin centru 
al orașului case avariate, terenuri virane, 
ruine ?". „Oamenii și-ar construi aici case 
noi — ni s-ă răspuns — dar nu le putem 
da autorizație deoarece nu concordă cu 
schița de sistematizare". Iată cum ele
mentul promotor al noului este confun
dat, în optica deformată a acestor „gospo
dari", cu o barieră, o frînă în moderni
zarea orașului. Dacă vom menționa că 
schița de sistematizare nici nu a fost, 
deocamdată, aprobată de către Consiliul 
de Miniștri, justificarea va deveni încă și 
mai inconsistentă. îndărătul unei aseme
nea atitudini nu se ascunde altceva de
cît lipsa de preocupare pentru destinele 
localității, pentru înfățișarea și bunul ei 
renume. Pînă cînd se vor perpetua toate 
acestea ? A sosit timpul ca letargia să 
fie întreruptă. Gospodarii locului, ai re- 
S'unii au datoria să redea orașului viața

i adevărată.
Arh. Gh. SASARMAN

între 1—22 septembrie a.c. se fac 
înscrieri la Grupul școlar de îmbu
nătățiri funciare din CRAIOVA. A- 
cest grup școlar își selecționează 
candidații din rîndurile absolvenților 
învățămîntuluî mediu cu sau fără di
plomă. fără limită de vîrstă. Pentru 
înscriere sînt necesare în afara cere
rii, o copie de pe certificatul de naș
tere, diploma sau certificatul de studii 
în original, certificatul medical sau 
fișa de control medical și buletinele de 
analiza sîngelul și de examen radiolo
gie pulmonar.

Grupul școlar de îmbunătățiri fun
ciare din Craiova primește candidați 
pentru școala tehnică de personal teh
nic, curs de zi, cu durata de doi ani, 
pentru specialitățile hidrotehnică agri
colă și construcții hidrotehnice.

Concursul de admitere se va ține 
între 23—30 septembrie, la următoarele 
obiecte : matematică — scris și oral și 
fizică — oral, pentru specialitatea hi
drotehnică agricolă. Pentru cei ce op
tează pentru specialitatea construcții 
■hidrotehnice, concursul cuprinde probe 
de examinare la matematică — scris 
șl oral și la geologie — oral.

Informații suplimentare se pot ob
ține de la sediul școlii din Aleea 
Brestei nr. 1, telefon 1428—5696 sau 
de la direcțiile regionale de îmbună
tățiri funciare.

0 MINĂ SPALĂ 
PE ALTA

La Vaslui — ne scrie co
respondentul Mihai Opres- 
cu — lucrările de canali
zare a orașului, executate 
de mintuială de către șan
tierul 23 al T.R.C. Iași, au 
trebuit să fie refăcute. Pen
tru a-și acoperi lipsa de 
răspundere, constructorul a 
găsit „înțelegere" la bene
ficiar, sfatul popular orășer 
nesc, care a acceptat să 
semneze un proces verbal 
de... calamități, trecînd în 
felul acesta paguba de pe 
seama vinovaților pe seama 
statului. interesant! O 
mină spală pe alta și statul 
suportă pagubele. De ce nu 
le-ar suporta vinovății 7

Cu aceeași ușurință a 
trecut peste lipsurile con
structorilor și conducerea 
Uzinei de sîrmă și produse 
din sîrmă Buzău. La redac
ție ne-au parvenit din a- 
ceastă întreprindere o sea
mă de sesizări în legătură 
cu slaba calitate a unor 
lucrări executate pentru 
acest obiectiv de către trus
turile de construcții ( nr. 
1), instalații (nr. 2) și 
izolații (nr. 3) din București 
— toate pendinte de Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor. Conducerea uzi
nei de sîrmă le-a dat exe- 
cutanților, gata semnate, o 
seamă de cecuri în alb. Ast
fel, de dragul de a raporta 
ca realizate sarcinile de in
vestiții, se introduceau de 
multe ori în situațiile de 
plată pentru constructor 
lucrări neterminate sau a- 
bia începute. Încurajat, e- 
xecutantul a părăsit Și bru
ma de simț de .răspundere 
pe care o mai avea, efec- 
tuînd lucrări de mîntuîală. 
Unele lucrări au fost luate 
în primire de către benefi
ciar fără o recepție compe
tentă, cantitativă și calita
tivă, așa cum se obișnuieș
te. Drept urmare, o seamă 
de instalații, prost execu
tate, se comportă în pro
ducție nesatisfăcător. De 
pildă : stația de conexiuni 
și post trafo, stația de pom
pe apă industrială și po
tabilă, stafia de preparat 
lapte de var și neutraliza
re, hala de zincare ș.a. pre
zintă o seamă, de deficiențe 
de construcție și montaj. 
Este nevoie ca ministerul 
de resort (Ministerul Indus
triei Metalurgice) să ceară 
constructorilor să refacă lu
crările și să le predea în 
perfectă stare.

MĂRINIMIE
Ing. Remus Măerușan din 

Iași ne-a scris deunăzi lu- 
înd atitudine împotriva in
tenției direcției comerciale 
locale de a construi tn par
cul Copou un restaurant gi
gant, a cărui realizare urma 
să coste circa 5 000 000 lei! 
Bineînțeles că Ministerul 
Comerțului Interior, sesi
zat de redacție, a respins 
această mărlnimoasă pro-

punere a direcției corner* 
dale.

Foarte „generoși" se do- >. 
vedesc membrii comisiei 
de recepție ' de la Uzi
na mecanică Muscel, care 
trec cu vederea, de cele 
mai multe ori, defecțiunile 
arcurilor de la broaștele 
pentru uși auto livrate de 
întreprinderea de echipa
ment metalic Oradea. In 
legătură cu această proble
mă am fost sesizați de mai 
multe ori de Către munci
tori din uzină; ne-am inte
resat la întreprinderea din 
Oradea, dar aceasta ne-a 
răspuns că nu i s-au adus 
niciodată la cunoștință ast
fel de fapte și nici nu crede 
că au fost posibile atîta 
vreme cit U.M.M. poate uza 
de dreptul de a refuza și 
înapoia produsele defecte. 
Se vede însă treaba că la 
U.M.M. nici măcar nu se 
face recepția produselor, 
lucru care aduce pagube 
Uzinei și încurajează pro
ducția de slabă calitate.

I.I.S. „Electrofar" și-a 
luat sarcina de a contribui 
la introducerea iluminatului 
fluorescent în întreprinderi 
și instituții. O scrisoa
re din întreprindere ne 
aduce la cunoștință că 
din cele circa un milion 
de corpuri de iluminat fluo
rescent de tipul C.P.B.-240 
fabricate anii trecuți, mul
te sînt astăzi doar niște re
buturi. Corpurile (compu
se dintr-un tub și aparata- 
jul electric necesar) au 
fost echipate cu tuburi din 
P.V.C. produse de Fabrica 
de mase plastice din Iași. 
Aceste tuburi sînt necores
punzătoare, mai ales în 
condițiile existente în ha
lele de fabricație ale între
prinderilor textile, unde 
umiditatea și temperatura 
sînt ridicate. Întreprin
derile textile, care au cum
părat un mare număr de 
astfel de corpuri (pentru că 
altele mai bune nu se pro
duc), sînt nevoite să le tri
mită acum înapoi la „Elec
trofar" pentru înlocuirea 
tuburilor din P.V.C. cu al
tele din metal. „Elec
trofar" a produs aceste cor
puri de iluminat fără să 
cunoască felul în care se 
comportă tuburile din 
P.V.C. în condițiile existen
te în întreprinderile textile 
și, în necunoștință de cau
ză, a acceptat să livreze și 
acestor întreprinderi un 
mare număr de corpuri ne
corespunzătoare. ReieSe de 
aici că, deși necontabilizată 
deocamdată, paguba.» există 
realmente pentru economia 
națională. Aceasta, contrar 
părerii inginerului șef al 
întreprinderii, Nicolae Pa- 
pagheorghe, care susține că 
paguba n-ar fi pagubă și 
vinovatul n-ar exista.

— Aceasta nu e o pier
dere — afirmă d-sa — de
oarece înlocuirea tubului 
nu constituie altceva decît o 
modificare constructivă 
(după ce produsele au fost 
fabricate n.n.). Nu s-a cu
noscut modul de comvor- 
tare a tuburilor in unitățile 
din industria textilă. '

De ce nu s-a cunoscut 7 
Cine trebuia să experimen
teze în tot soiul de condiții 
produsele pe care le fabrică 
și le vinde „Electrofar" 7 
Iată cît de ușor se spală 
pe mîini conducătorul teh
nic al tcfiev- întreprinderi 
care avea sarcina expresă 
de a fabrica pentru toate 
unitățile din țară și a oferi 
corpuri de iluminat cores
punzătoare tuturor condi
țiilor de exploatare.

Al. STROE

(Urmare din pag. I)

lănțult de-a binele» : la tri
bunal dosarul e plin de de
clarații ale elevelor care te 
umplu de silă și revoltă.

Mi-am dat seama că di
rectorului școlii, care ar fi 
avut primul toate atu-urile 
să ceară ca Vasile Pătraș- 
cu să fie pus imediat în 
cămașă de forță, îi era cu 
neputință să-și înțeleagă 
vinovăția ; că se consideră 
tracasat pentru niște lu
cruri din afara preocupări
lor sale și că, dacă la școa
lă n-ar fi venit, cutremu
rați, părinții uneia dintre 
victime, rechinul și-ar face 
și acum de cap ; în timp ce 
el, directorul, slab de în
ger, ar ține mai departe 
prelegeri despre demnitate 
și rolul pedagogului în 
școala noastră nouă !

★
Mă duc la tribunal. Ju

decătorul, Ion Stănică, îmi 
pune la dispoziție dosarul 
nr. 3047. îl răsfoiesc încă o 
dată. La ora 9 începe pro
cesul. Sala e tristă, atmos
fera tăcută, grea. în față, 
între milițieni, fostul pro
fesor de matematică. E un 
bărbat scund, greoi, de 
peste patruzeci de ani, cu 
capul rotund și chel, pro
babil guraliv și obraznic 
de felul lui, de data asta 
însă speriat. Din cînd în 
cînd ridică mîna să-și facă 
vînt și parcă tot rumegă 
o bucată de cauciuc.

Am văzut procese la care 
oamenii vin din simplă cu
riozitate, sînt chiar unii pe 
care dezbaterile dintr-o in
stanță îi distrează și cînd 
ies din sală își dau coate : 
„Pierdere de timp. Beau, 
se apucă de scandaluri și 
pe urmă se dau în judeca
tă !“. Dar aici, la procesul 
acesta oamenii sînt gravi, 
fețele lor tresaltă sub im
presia produsă de depozi
țiile copiilor.

Pătrașcu e apărat de un 
avocat care pune tot felul 
de întrebări dînd a se în
țelege că acum, acum, fos

tul profesor va Ieși basma 
curată. Părinții victimelor 
n-au avocați. Stau în pi
cioare, cu ochii spre in
stanță. Și una dintre femei 
se duce pînă aproape de 
judecător :

— Tovarășe președinte, 
onorată instanță...

Se opri locului și se în
toarse deodată spre arestat 
cu fața ei de ceară :

— De ce ți-ai bătut joc 
de fata mea, domnule Pă
trașcu ?

Mă uitam la această fe
meie, pe care cu o zi îna-

torul, în concediu. Sigur, 
concediul e un drept al fie
căruia și nu se putea să 
nu plece în concediul el 
de odihnă 1 Dar diriginta 
era omul care aflase prin
tre primii monstruozitățile 
care înfiorau acum sala 
tribunalului și care ar fi 
putut confirma în modul 
cel mai convingător adevă
rul depozițiilor depuse de 
elevele sale. Sigur că nu 
se putea să nu plece în 
concediu de odihnă, dar nu 
chiar în seara aceea cînd 
a doua zi avea loc jude-

tică șl-a bătut joc de o 
elevă.

îl întreb acum pe șeful 
secțiunii de învățămînt 
despre reacția sa la cele 
reclamate de Ion Broș cu 
un an în urmă.

— Mie nu mi-a spus așa 
ceva — nu-și amintește to
varășul Cadă.

îl rog pe Ion Broș să 
meargă cu mine la șeful 
secțiunii de învățămînt.

— Cum să nu vă fi 
spus 7 se miră Broș. Doar 
dv. mi-ați zis că Pătrașcu 
s-a căsătorit și că s-a po
tolit, că ce spun eu sînt

despre Pătrașcu decit că a 
bătut un elev 1 încolo, om 
serios 1 Cu toate că sub 
ochii săi stă un referat ca
re dezvăluia încă cu ani 
în urmă nimicnicia profe
sorului de matematică. Dar 
măcar faptul că Vasile Pă
trașcu făcuse din școală o 
tarabă pentru venituri ili
cite dînd acasă consultații 
propriilor săi elevi, ar fi 
trebuit încă de mult cerce
tat și supus justiției ! Lu
crul acesta era foarte bine 
cunoscut de directorul șco
lii, de ceilalți profesori din 
școală și se pare că nici

DAR DUMNEAVOASTRĂ ȘTIAȚI!
inte o văzusem la cantina 
la care lucrează și nu-mi 
puteam alunga revolta a- 
cestui gînd : în școala în 
care învăța fata ei a dat 
buzna un nebun. Dar acolo 
era un întreg corp didac
tic, erau profesori și pro
fesoare ; diriginta îi este 
vecină, diriginta este soția 
inspectorului din secțiunea 
de învățămînt a sfatului 
popular orășenesc. Cornel 
Grigoriu. N-a discutat di
riginta niciodată cu soțul 
ei despre cele ce se petrec 
în școală, nu i-a cerut so
țului ei nici o părere ?

Mă interesează foarte 
mult explicațiile dirigin
tei ; mai înainte însă aș
tept s-o aud în instanță. 
Iată că i se strigă numele. 
I se strigă o dată și încă 
o dată numele. Dar profe
soara Amalia Grigoriu nu 
se prezintă. Mai tîrziu aflu 
că exact cu o seară înain
tea procesului a plecat îm
preună cu soțul ei, inspec-

carea celui care a atentat 
la înseși demnitatea corpu
lui didactic al scolii.

★
Hidoșenia fostului profe

sor de matematică a fost 
denunțată, de • curînd, de 
mama unei fete care i-a 
povestit înspăimîntată ne
norocirea în care căzuse. 
Dar încă de anul trecut la 
șeful secțiunii de învăță
mînt a Sfatului popular 
orășenesc, Ion Cadă, a ve
nit un cetățean, Ion Broș, 
tată a șase copii, dintre 
care un băiat și o fată — 
elevi la școala nr. 1. Omul 
venise aici după ce fusese 
de cîteva ori la directorul 
școlii plîngîndu-i-se de 
comportările inadmisibile 
ale profesorului de mate
matică : i-a bătut băiatul 
umplîndu-i gura de sînge, 
iar față de fată își permi
tea uneori gesturi care pă
reau cel puțin necugetate. 
$1, în sfîrșlt, că a auzit 
că profesorul de matema-

fapte consumate. Nu vă a- 
mintiți 7

— S-ar putea să fi dis
cutat și așa ceva, nu mai 
rețin, îi răspunde el.

Cercetez dosarul de ca
dre al fostului profesor 
Vasile Pătrașcu. De necre
zut : încă din 1958 există 
acolo un referat în care 
sînt dezvăluite mîrșăvii a- 
semănătoare. Încă în urmă 
cu 10 ani șeful sec
țiunii de cadre cerea scoa
terea din învățămînt a lui 
Vasile Pătrașcu exact cu 
aceleași argumente cu care 
astăzi procurorul îi cere 
pedeapsa maximă. Dar ce 
s-a întîmplat atunci 7 A- 
tunci rechinul care a ieșit 
pe insulă n-a fost decît... 
transferat de la Liceul „U- 
nirea" la Școala generală 
nr. 1 (va trebui să se vadă 
împrejurările în care unui 
răufăcător în loc să i se fi 
pus de atunci lanțuri, i 
s-au dat mănuși de protec
ție !) Iar actualul șef al 
secțiunii de învățămînt n-a 
auzit nimic, nu știe nimic

secțiunii de învățămînt 
nu-i era străin.

— Profesorul are tot in
teresul să pună elevilor săi 
note mici, dacă i se per
mite să-i mediteze apoi pe 
bani — face, în mod judi
cios, remarca tovarășul N. 
Mănăilă, locțiitorul pre
ședintelui Tribunalului ra
ional din Focșani. Trebuie 
să spun că această practi
că a meditațiilor tinde să 
ia adesea un aspect in
fracțional. Or, în Codul pe
nal există un articol, 268/38 
care prevede pedepsirea u- 
nor astfel de încălcări ale 
legii și eticii.

★
Mi s-a povestit că Va

sile Pătrașcu, divorțat de 
două ori, s-a căsătorit, cu 
cîțiva ani în urmă, cu o 
elevă din clasele mai mari. 
Părinții elevei l-au obligat 
s-o ia de soție. Și profeso
rul s-a căsătorit cu eleva 
și a rămas în învățămînt

șl și-a văzut mai departe 
de aventurile lui scabroase.

— Știați 7 îl întreb oe 
tovarășul Cadă.

— Știe tot orașul!... Ce 
puteam să fac eu 7

„Ce puteam să fac eu 7" 
se tînguia și directorul 
școlii. „Ce-âș fi putut să 
fac eu ?“, își spun, proba
bil, și diriginta, și soțul ei. 
inspectorul. într-o decla
rație, o profesoară vorbind 
despre faptul că una din 
eleve i s-a plîns de com
portările ciudate ale pro
fesorului de matematică, 
mărturisește deschis : „în 
continuare eu nu m-am 
mai interesat, am conside
rat că mi-am îndeplinit ro
lul meu de a-i anunța pe 
dirigintă și pe director. 
Mi-am zis în minte că e 
mai bine să-mi văd de 
treabă". Am cercetat încă 
o dată dosarul 3 047 și 
mi-am amintit aceste dis
cuții și mă gîndeam că un 
individ cum e cel pe care 
l-am cunoscut orezentîn- 
du-vă acest caz n-ar fi pu
tut să-și dea atîta vreme 
frîu liber pornirilor dacă, 
în jurul său, n-ar fi fost a- 
semenea oameni cu umerii 
lăsați în jos și care-și spun 
că-i mai bine să-ți vezi de 
treabă.

Făptașul își va primi răs
plata. Mutilarea unor copii 
trebuie pedepsită cu toată 
asprimea, fără urmă de în
găduință, în chip exemplar. 
Indiferenții, îngăduitorii, 
însă, trebuie să răspundă și 
ei în fața forurilor supe
rioare. Este greu de trasat 
o linie de demarcație foar
te precisă între acțiunile 
sălbatice ale unui aseme
nea „pedagog" și indiferen
ta celor din jur, profesori, 
profesoare. Culpa se difu
zează.

•A-
Discut la telefon cu ju

decătorul Ion Stănică de 
la Tribunalul din Focșani. 
Dosarul 3 047/1967 este încă 
pe rol. Vom anunța sen
tința, la rubrica noastră 
„Ecouri".



SClNTEIA — joi 31 august 1967 PAGINA 3

Nu exagerez cu nimic dacă afirm 
că acțiunea pentru organizarea științi
fică a producției și a muncii, inițiata 
de partid, a creat la noi în uzină un 
cadru extrem de propice pentru fruc
tificarea optimă a potențialului tehnic și 
uman de care dispunem, devenind o 
puternică forță de progres. Ea a stimu
lat intens inițiativa creatoare a mun
citorilor, inginerilor, economiștilor, ca- 
nalizîndu-le eforturile spre descoperi
rea și valorificarea inepuizabilelor re
zerve ale producției, în scopul ridicării 
eficienței generale a activității noastre 
economice.

De la bun început, noi am conside
rat că cel mai important lucru în des
fășurarea acestei acțiuni este ca stu
diile și analizele ce se întreprind să 
fie cît mai aprofundate, pentru a sta
bili, în fiecare caz în parte, măsurile și 
soluțiile cele mai corespunzătoare, prin 
a căror aplicare să putem atinge într-un 
timp cît mai scurt scopul propus. De 
aceea, pe lîngă colectivul central, la 
nivelul întreprinderii, au fost constituite 
colective resfrînse pe probleme, la ni
velul fiecărei secții. Pe baza planului 
general de lucru întocmit de colectivul 
central și a indicațiilor metodologice 
primite, colectivele pe probleme și-au 
întocmit planuri de acțiune orientate 
în direcția studierii anumitor laturi e- 
sențiale ale proceselor de producție, 
cum ar fi : determinarea judicioasă a 
capacităților de producție pentru a 
pune în evidență rezervele existente ; 
folosirea rațională a forței de muncă 
potrivit necesităților stricte ale produc
ției ; perfecționarea programării și ur
măririi operative a producției ; îmbu
nătățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale ; organizarea judicioasă a fluxuri
lor tehnologice ; normarea științifică a 
muncii.

Toate aceste obiective au constituit 
teme majore pentru studiu, colectivele

Mari rezerve interne 
identificate

tribuna experienței înaintate
pe secții elaborînd o serie de soluții 
temeinic fundamentate, cu efecte eco
nomico imediate asupra producției. De 
exemplu, la cele două mari agregate 
— laminoarele de 6 și de 3 țoii — 
s-a obținut, pe seama îmbunătățirii teh
nologiei de laminare, o reducere a 
consumului specific de metal care, în 
medie, pe ansamblul uzinei, se cifrea
ză la 11 kg pe tona de țeavă fabricată. 
Tot ca rezultat al îmbunătățirii tehnolo
giei, a crescut lungimea maximă a țe
vilor laminate și, drept urmare, indicele 
intensiv de utilizare a agregatelor a 
sporit cu 0,2 tone/oră. Concret, pe a- 
ceasfă cale se obține o producție su
plimentară de 1 400 tone țevi pe an 
și o reducere a consumului de metal 
de 480 tone pe an. Măsura a fost apli
cată începînd cu trimestrul II la mai 
multe sortimente, iar de la 1 august 
s-a extins la toate sortimentele.

S-au preconizat soluții deosebit de 
eficiente și pentru îmbunătățirea gra
dului de folosire a timpului de lucru 
al utilajelor, pentru reducerea timpilor

neproductivi. Este concludentă în acest 
sens analiza întreprinsă pentru reduce
rea timpilor auxiliari Ja agregatele de 
laminare. Calculele făcute arată că, 
prin mărirea presiunii aerului compri
mat folosit la acționarea instalațiilor de 
laminare „duo" și perforator de la 5,5 
la 6,5 atmosfere, viteza de deplasare a 
țevilor în flux sporește cu 6,8 la sută, 
reducînd timpul „pauză" cu o jumătate 
de secundă. Poate că reducerea pare 
neînsemnată, dar în timpul cîștigat se 
poate realiza o producție suplimentară 
de 0,3 tone/oră, ceea ce echivalează 
cu peste 2 000 tone țevi pe an.

Din studiile întocmite de colectivele 
pe secții, care au fost analizate de co
lectivul pe uzină, s-au desprins și alte 
măsuri, a căror aplicare asigură sporuri 
însemnate de producție, mărirea efici
enței activității economice. Prin creș
terea forjei de presare la presa B4 de la 
secția laminor de 3 țoii, de pildă, se 
va realiza în acest an o producție su
plimentară de 1 210 tone, iar pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal — de 16 090

Producția si rentabilitatea
9 9

în legumicultura
(Urmare din pag. I)

solut necesar să se 
controleze de către 
consiliile agricole, u- 
nlunile cooperatiste și 
organele contractante 
cum se realizează săp- 
tămînă de sâptămînâ 
suprafața prevăzută a 
fi cultivată cu legume 
șl modul cum evolu
ează culturile.

Pentru a obține un spor 
important la producea de 
legume este necesar ca, în 
aceste zile, să continue se
mănatul unor culturi speci
fice acestui sezon, să se asi
gure folosirea solariilor și 
adăposturilor din material 
plastic pentru a prelungi, 
în toamnă, consumul legu
melor proaspete.

Recoltele medii 

pot crește 
simțitor

Creșterea rentabilității în 
cultura legumelor este ho- 
tărîtă de sporirea- continuă 
a ineditelor medii la hec
tar. Acest lucru este pe de
plin posibil dacă se ține 
seama că și în această ra
mură a agriculturii se folo
sesc cantități din ce în ce 
mai mari de îngrășăminte 
chimice.

După cum se știe, cultu
ra legumelor nu este po
sibilă fără irigații. In 
planul de măsuri aprobat în 
iarnă cu prilejul consfătuirii 
în problema legumelor s-a 
stabilit ca întreaga suprafață 
destinată acestor culturi să 
fie amenajată integral pen
tru a fi irigată. Dar iată că 
acum se constată că, în coo
perativele agricole, se irigă 
numai 65 la sută din grădini. 
Cel mai rău se stă din acest 
punct de vedere în regiunile 
București, Oltenia, Banat, 
Dobrogea, Galați, Argeș, re
giuni mari producătoare.

în cuvîntul său tov. I. Co- 
roiu, vicepreședinte al uniu
nii regionale Banat al coo
perativelor agricole, a căutat 
sa arate cauzele care fanea
ză extinderea irigațiilor în 
regiune. A expus și expe
riența cooperativei agricole 
din Tomnatec, care își asi
gura apa din pînza freatică, 
experiență despre care se 
vorbește în toate consfătui
rile, dar nu se extinde. La 
întrebarea : ce posibilități i- 
mediate există pentru ame
najarea și irigarea întregii 
suprafețe cultivate cu le
gume nu s-a dat un răspuns, 
preferîndu-se a șe etala une
le preocupări de viitor.

Plenara a subliniat 
necesitatea sâ se ex
tindă Irigațiile pe toa
te suprafețele cultiva
te cu legume, sâ se 
ia mâsuri în vederea 
amenațârii de noi te
renuri pentru produc
ția anului viitor.

în acest an, mai mult 
decît în trecut, s-a constatat 
efectul negativ al folosirii u- 
nor semințe de calitate ne
corespunzătoare, care au di
minuat producția din punct 
de vedere cantitativ și mai 
ales calitativ. Trustul Agro- 
sem a pus la dispoziția uni
tăților agricole semințe de 
slabă calitate, îndeosebi la

tomate timpurii, varză de 
vară, ceapă și altele. Un 
Îirocent ridicat din tomate- 
e timpurii din soiul 10 X 

Bizon au avut fructele cre
țe, iar ceapa a dat în 
fuști, ceea ce a adus mari 
pagube materiale unită
ților agricole de pro
ducție. De ce la legume 
nu există semințe superioare 
din punct de vedere calita
tiv ? Atît reprezentanții or
ganelor contractante care 
beneficiază de producția le
gumicolă, cît și reprezentan
ții Consiliului Superior al 
Agriculturii și ai Institutului 
de cercetări hortiviticole 
care răspund direct de a- 
ceastă problemă au evitat să 
dea un răspuns precis. Tov. 
Năstase Orest, cercetător la 
I.C.H.V., și alți specialiști în 
loc să se refere la activitatea 
nesatisfăcătoare care există 
în domeniul ameliorării legu
melor și producerii de se
mințe au aruncat vina pe 
seama condițiilor naturale, 
în producerea semințelor de 
legume este necesar să se 
facă o cotitură hotărîtă.

0 preocupare 

permanentă a 
organelor agricole

Efectuarea unei cotituri 
în ce privește producția le
gumicolă, în direcția spori
rii simțitoare a producției 
globale și la unitatea de 
suprafață, impune ca uniuni
le cooperatiste și consiliile 
agricole să se ocupe în per
manență de această proble
mă. în unele locuri s-a con
siderat că prin crearea De
partamentului pentru valo
rificarea legumelor și fruc
telor și a organelor sale, con
siliile agricole nu mai au 
nici o răspundere. Așa se 
face că specialiștii din a- 
ceste organe nu cunoșteau 
.suprafețele cultivate, evolu
ția producției etc.

Combătîndu-se această 
tendință greșită, în plenară 
s-a subliniat necesitatea ca 
specialiștii din Consiliul Su
perior al Agriculturii, din 
organele sale regionale și ra
ionale să se preocupe și să 
răspundă de producția legu
micolă întocmai ca pentru 
toate celelalte culturi. A- 
tunci cînd se stabileș
te planul producției de 
legume, consiliile agricole 
raionale să se consulte și cu 
uniunile raionale și cu De
partamentul, să țină seama 
de cerințele acestora, iar ho- 
tărîrile pe care le iau îm
preună să ducă la reali
zarea producției planificate.

în cadrul plenarei s-a su
bliniat necesitatea ca pe lin
gă măsurile care se iau în 
vederea sporirii producției 
de legume,

sâ fie îmbunătățită 
munca de preluare a 
produselor, sâ se in
tensifice ritmul predâ- 
rii lor câtre unitățile 
de desfacere, realiza
rea în întregime a 
contractelor încheiate 
fiind principalul obiec
tiv al consiliilor agri
cole, uniunilor coope
ratiste și al organelor 
de valorificare.

„Ceas solar" pe Șantierul viitoarei fabrici de za
hăr din Oradea

tone țevi laminate ; asigurarea funcțio
nării continue a ouptorului rotativ, prin 
executarea reparațiilor și curățirea vetrei 
de zgură la cald, va permite colectivu
lui să obțină o producție suplimentară 
de 270 tone țevi în acest an și de 2 670 
tone pînă la sfîrșitul cincinalului ; uti
lizarea vitezei de tragere maxime po
sibile, precum și tragerea de țevi la 
lungimi maxime, pe baza îmbunătățirii 
proceselor, tehnologice, von avea o efi
ciență economică estimată la 4,5 mili
oane lei în decursul cincinalului.

Alte studii au vizat folosirea cît mai 
judicioasă a forței de muncă de care dis
pune uzina. Cred că un singur exemplu 
este edificator în această privință. Prin 
organizarea unei brigăzi complexe de 
retezare, control și sortare în atelierele 
ajustaj, același volum de lucrări poate 
fi executat cu 87 muncitori mai puțin, 
aceștia urmînd să fie repartizați la alte 
locuri de muncă. S-a urmărit, totodată, 
și îmbunătățirea gradului de folosire 
a personalului tehnico-adminisfrativ. In 
acest scop, s-au făcut „fotografieri" sis
tematice ale zilei de lucru și s-a redus 
numărul de formulare ale evidenței teh- 
nico-operative de la 175 la 154. Pe 
baza studiilor făcute, am ajuns la con
cluzia că, pînă în 1970, toate lucrările 
de evidență tehnico-operativă vor pu
tea fi efectuate cu un personal redus 
cu 103 funcționari.

In acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii s-au conturat 
și o serie de măsuri a căror aplicare 
depinde de un sprijin mai substantial 
pe care trebuie să-l primim din partea 
ministerului. Studiile au demonstrat că 
prin asigurarea întregului lot de scule 
necesare tragerii la rece, confecționate 
din cabluri metalice, deci cu o înaltă 
rezistență la uzură, se pot obține eco
nomii în valoare de 5 milioane lei în 
următorii 3 ani. La aceasta adăugăm 
că, prin crearea unui stoc suficient de 
semifabricate, se vor putea utiliza la 
capacitatea optimă toate calibrele și, 
pe această bază, în acest an se va rea
liza o producție suplimentară de 1 300 
tone țevi, cantitate care pînă în, 1970 
va crește la. 11 700 tone. De asemenea, 
prin creșterea treptată, producția cu
rentă a uzinei, a ponderii țevilor de 
calitate superioară și eliminarea sorti
mentului „țevi instalații", care va fi 
realizat de Uzina metalurgică-lași, se 
vor obține sporuri de producție în va
loare de 12,3 milioane lei în decursul 
planului cincinal.

In paralel cu problemele amintite 
pînă acum, pe care colectivul central 
și colectivele pe secții le-au studiat 
și continuă să le adîncească, în vederea

finalizării, depline a soluțiilor și. stabili
rii de noi măsuri, în uzina noastră a 
existat preocupare și pentru calcularea,. 
experimentarea șL aplicarea în mod 
treptat a normelor .fundamentate știin
țific. Începînd de la 1 august a.c., 
aceste norme s-au aplicat la patru a- 
feliere de bază ale secției laminor de,
6 țoii. Pe măsură ce lucrările de inves
tiții ne vor da posibilitatea să'începem 
lucrul în ritm normal, vom frece trep
tat la calcularea, experimentarea și a- 
plicarea, normelor fundamentate , științi
fic la toate locurile de muncă, astfel ca 
pînă la 31 decembrie a.c. ele să fie ge
neralizate în toată uzina.

Se poate aprecia că măsurile apli
cate pînă în prezent, pe baza studiilor 
și analizelor făcute, au avut o puternică 
influență pozitivă asupra îndeplinirii și 
depășirii principalilor indicatori de plan 
ai uzinei. In 7 luni ale anului în curs, 
valoarea producției marfă vîndută și în
casată realizată peste plan se cifrează 
la 19 826 000 lei, iar productivitatea 
muncii planificată a fost depășită cu
7 la sută. S-au obținut economii la pre
țul de cost de 3 514 000 lei și beneficii 
peste plan de 7 610 000 lei. Producția 
fizică peste plan se ridică la 3 230 tone 
de țevi finite, din care 858 tone s-au 
fabricat din metal economisit.

Rezultatele de pînă acum, expresie 
a. realismului și eficacității măsurilor pre
văzute și aplicate în acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii, constituie pentru colectivul 
nostru un start spre realizări și mai 
însemnate în viitor, un imbold de a 
continua și mai susținut această acțiu
ne, în scopul ridicării pe trepte mai 
înalte a nivelului activității economice 
a uzinei.

Ing. Matei NICOLAE 
directorul uzinei de țevi 
„Republica" București

Pregătirea de cadre 
în domeniul utilizării 
mijloacelor moderne 
decalcul 
în proiectare

In vederea introducerii și extindarii folosirii metodelor matematice 
modeme și a calculatoarelor electronice în domeniul proiectării, Comi
tetul de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizară a organizat 
anul, acesta un prim curs cu durata de 3 luni pentru pregătirea, în aceas
tă direcție, a cadrelor cu studii superioare din institutele de proiectări. 
Primul curs, încheiat recent, a fost absolvit de un număr de 70 de 
proiectanți din 36 de institute aparținînd mai multor ramuri industriale.

Pe lîngă cunoștințele teoretice însușite, cursanții au avut posibilitatea 
verificării practice a acestora pe calculatoare de tip CIFA-102. Este 
de menționat faptul că, la terminarea cursului, participanților le-a 
fost dat spre rezolvare programul de calcul pentru executarea, la 
calculatorul electronic, a unei lucrări specifice institutului în care lu
crează. Astfel, o serie de proiecte au fost realizate cu ajutorul calculato
rului electronic.

Absolvenții acestor cursuri vor putea să-și aducă o contribuție 
valoroasă la economisirea fondurilor de investiții, prin determinarea 
soluțiilor optime de proiectare, la creșterea siguranței construcțiilor, 
prin luarea în considerate a ipotezelor de calcul mai apropiate de 
realitate.

în viitor, asemenea cursuri vor fi organizate și pentru specializarea 
personalului tehnic cu pregătire superioară din ministerele executante, 
a personalului din cadrul trusturilor, întreprinderilor și șantierelor de 
construcții.

(Agerpres)

Matematicienii și inginerii electronici de la Institutul de calcul din Cluj al 
Academiei au elaborat proiectul și au început construcția celui mai mare 
calculator electronic românesc „Dacic-200", care va efectua într-o singură 
secundă 200 000 de operațiuni. Tn fotografie: inginerii electroniști Mircea 
Bocu și Gheorghe Farcaș lucrează la operația de reglare a calculatorului 

Foto : Agerpres

In întreprinderile bănățene

APROAPE 200 PRODUSE 
AU FOST RENTABIIIZATE

Sporirea productivității mun
cii și îmbunătățirea unor tehno
logii de fabricație, diversificarea 
producției si reducerea consu
murilor specifice de materii pri
me sînt cîteva din rezultatele 
aplicării măsurilor propuse de 
comisiile si grupele de organi
zare științifică a producției si a 
muncii în întreprinderile indus
triale din regiunea Banat con
cretizate în rentabilizarea pro
duselor. La uzina textilă .,30 
Decembrie" si uzina „Fierarul" 
din Arad, fabrica „Electromo
tor". fabrica de ciorapi, tesă- 
toria de mătase „Garofita"; în
treprinderea textilă „13 Decem
brie" din Timisoara, toate pro
dusele fabricate sînt rentabile. 
Numărul produselor rentabiliza
te în acest an în industria re
giunii Banat se ridică la aproa
pe 200 — cu un efect economic 
de peste 31 milioane lei.

(Agerpres)
______________________________

Subsolul regiunii Hunedoara este 
supus în acest cincinal unei ofen
sive de mare amploare, menită să 
scoată „la ziuă", pentru a fi puse 
în circuitul economiei naționale, 
însemnate rezerve de cărbuni și 
minereuri. Numai pentru anul în 
curs s-au prevăzut să se realizeze 
la Combinatul carbonifer Valea 
Jiului și la întreprinderile miniere 
Hunedoara și Țebea lucrări de in
vestiții de aproape 600 milioane 
de lei.

lar-est și, mai ales, la noua 
carieră de dolomită de la Crăciu- 
neasa. Ca beneficiar, noi ne-am fă
cut datoria, am predat la timp pro
iectele, am asigurat amplasamente
le, finanțarea. Am dat și lucrări 
în avans. Constructorii insă nu-și 
văd serios de treabă. Vin cu tot 
felul de justificări, se agață de 
așa-zise cauze „obiective", in loc 
să pună ordine pe șantier.

Am mers pe unul dintre șantie
rele trustului, cel de la Teliua.

care e situația de la mina Țebea. 
„Constructorilor le-au fost crea
te condiții optime de lucru — ne-a 
precizat ing. Lagăr Pop, di
rectorul I. M. Țebea. Și cu toate 
acestea, nu s-au executat decît lu
crări în valoare de 2,9 milioane 
de lei. Din 25 obiective cu termen 
de predare în acest an, abia 3 au 
șanse să fie terminate".

Observațiile directorului sînt 
Juste. întreprinderea a depus se
rioase eforturi ca lucrările să de

genera greutăți în realizarea sarci
nilor de perspectivă stabilite de 
partid în domeniul industriei car
bonifere. Situația se datorează a- 
cumulării de restanțe din anii tre- 
cuți. Dar nici în acest an nu sînt 
semne certe că lucrurile sînt pe 
cale să se îndrepte. în primele 7 
luni din acest an combinatul a rea
lizat 53,8 la sută din planul a- 
nual de investiții, O situație 
mai mult decît precară există 
la lucrările executate de Trus-

OBSTACOLE ÎN CALEA
ÎNAINTĂRII RAPIDE

SPRE COMORILE DIN ADÎNCURI

Investițiile 
miniere 
în regiunea 
Hunedoara

Cum au acționat în acest an 
factorii răspunzători de investi
țiile miniere din regiune ? Dintr-o 
analiză efectuată recent de bi
roul Comitetului regional de 
partid Hunedoara și secția de 
specialitate a C. C. al P. C. R. 
se desprinde că activitatea nu 
se desfășoară potrivit cerințe
lor. Deși la întreprinderile mi
niere amintite s-au depășit pe glo
bal sarcinile la capitolul regie pro
prie, sînt mult rămase în urmă 
lucrările de suprafață al căror scop 
îl constituie deschiderea de noi 
mine, concentrarea și moderni
zarea celor existente. Cauza 
principală constă în faptul că 
șantierele Trustului de construc
ții și montaje miniere încalcă 
sistematic termenele prevăzute 
în graficele de execuție, iar 
beneficiarii și forul tutelar pri
vesc cu îngăduință ritmul lent în 
care se desfășoară lucrările.

— La l. M. Hunedoara — ne 
spune inginerul șef adjunct Carol 
Gref — trustul a realizat in 7 luni 
doar ceva peste 45 la sută din 
planul anual. Sint rămase în 
urmă lucrările unor obiective 
importante la Teliuc-est și Ghe-

Aici am aflat însă o părere care 
nu concordă cu cea a beneficiaru
lui. M. Hunedoara este cel mai 
dezordonat beneficiar, ne spune din 
capul locului noul șef de șantier, 
ing. Ion Marinescu. Ne-au constrins 
să executăm lucrări fără proiecte și 
finanțare, iar acum au o produc
ție nedecontată de peste 7 milioa
ne lei. Alte lucrări planificate pen
tru acest trimestru n-au bază ma
terială de execuție. In ce ne pri
vește, am stat intr-adevăr cam 
slăbuț, dar am redresat situația".

Cine are totuși dreptate ? Reali
tățile de la întreprindere și de pe 
șantier arată că nici beneficiarul 
și nici constructorul nu privesc cu 
seriozitatea cuvenită problema 
realizării ritmice a investițiilor. 
Altfel nief nu se explică de ce lu
crările subterane, menite să pună 
în valoare noi cîmpuri de minereu, 
au rămas în urmă în prima jumă
tate a anului ou 160 metri liniari 
la Teliua și cu aproape 730 metri 
la Ghelar-est. în plus, I. M. Hu
nedoara întîrzie documentația, o 
predă incompletă și nu asigură 
amplasamentele la timp.

Cît despre temeinicia afirmații
lor șefului de șantier, să vedem

curgă normal. Volumul de lucrări 
miniere a fost depășit în semes
trul I cu 115 metri și s-au creat 
condiții ca pînă la finele anului să 
se atingă un total de peste 2 800 
metri. Ce se întîmplă însă cu con
structorii ? O vizită pe șantier ne-a 
dat posibilitatea să constatăm gra
ve anomalii organizatorice. De la 
începutul anului pînă acum, con
ducerea lotului a fost schimbată 
de 7 ori, iar maiștrii au fost în- 
locuiți de 9 ori. Echipele sînt dez
organizate, lucrează la întîmplare. 
Timpul de lucru este foarte slab 
folosit. La fel utilajele. Conduce
rea șantierului se eschivează me
reu în fața beneficiarului, în loc 
ca, împreună cu acesta, să 
pună cu hotărîre lucrurile la punct.

Probleme deosebite se ridică la 
Combinatul carbonifer din Valea 
Jiului. Aici sînt în curs de execu
ție lucrări de investiții deosebit de 
importante pentru economia na
țională i sistematizarea și moder
nizarea minelor Lonea, Aninoasa, 
Uricani, deschiderea noilor mine 
Paroșeni, Livezerii, Barbăteni. La 
cele mai mari obiective sînt însă 
serioase rămîneri în urmă față de 
prevederile inițiale, fapt care poate

tul de construcții și montaje 
miniere care, față de un plan ini
ția] de 104 milioane lei, abia a iz
butit să realizeze 29,6 milioane de lei.

Explicații și mai ales justificări 
am primit cu generozitate și din 
partea conducerii combinatului car
bonifer. „Lucrările pe care le exe
cutăm noi merg bine — ne-a rela
tat Pompiliu Merfu, inginer șef 
cu probleme de investiții. Mari 
încurcături ne provoacă însă trus
tul. E adevărat că și noi, ca be
neficiar, am avut mici întârzieri la 
predarea proiectelor, asigurarea 
amplasamentelor și utilajelor teh
nologice. Dar acestea n-au afectat 
cu nimic munca pe șantier. Trustul 
se dovedește din nou incapabil să 
execute un volum de construcții 
atît de mare".

în mare, combinatul stă bine la 
propriile lucrări. în amănunt, însă, 
treburile se schimbă. Iată ce ne-a 
spus în acest sens tov ing. Titus 
Pîinlșoarâ, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșeni : „In 
primul rînd, combinatul are ră
mîneri în urmă la lucrările proprii 
de la exploatările miniere Uricani, 
Vulcan și Paroșeni. In al doi
lea rînd, întîrzierile in preda

rea proiectelor și asigurarea 
amplasamentelor nu sînt mici; 
la unele obiective s-au înregis
trat chiar mai mult de 3 luni. In 
plus, utilajele predate pentru mon
taj reprezintă un volum destul de 
mic. Cel mai slab stă tocmai'uzina 
de reparat utilaj minier a combi
natului".

Dar să Revenim la șantierul 
T.C.M.M. care execută aici lucră
rile. Există părerea unanimă că 
activitatea șantierului este departe 
de a fi mulțumitoare. De ce ? Pen
tru că actuala formă organizatori
că a devenit un anacronism in
compatibil cu noțiunile de organi
zare științifică a producției și a 
muncii și de eficiență economică. 
Centrala T.C.M.M.- cu sediul în 
București, cu aparatul său umflat., 
se manifestă ca o superdirecție, 
ruptă de activitatea practică de 
investiții. De aici încurcături în a- 
provizionare, în dotarea cu utilaje, 
numărul insuficient de specialiști 
pe șantier.

în cadrul unei recente ședințe a 
colegiului Ministerului Minelor, 
consacrată investițiilor, s-au recu
noscut anacronismul și defecțiunile 
semnalate mai sus. O măsură tran
zitorie a și fost luată. în Valea Jiu
lui șantierul a fost transformat în 
grup de șantiere. Din centrala trus
tului au fost detașați acolo cîțiva 
ingineri. Dar ce înseamnă in fond 
această măsură ? S-a triplat nu
mărul directorilor, al inginerilor 
șefi și contabililor șefi, adică o și 
mai substanțială reducere a ca
drelor de specialitate necesare 
pe șantiere. S-a dat o apa
rență de „energie" și vitali
tate controalelor „pe verticală", 
adică prin înmulțirea vizitelor de 
inspecție de la București la Petro
șeni. Or, după părerea tovarășului 
Dumitru Găgeanu, secretarul comi
tetului de partid de la grupul 
T.C.M.M. Petroșeni, exprimată în
tr-o plenară a comitetului regional 
de partid, nu de inspecție era ne
voie în Valea Jiului, ci de oameni 
dispuși să pună umărul efectiv la 
urnirea lucrurilor din punctul critic.

După cum șe vede, din modul 
în care s-au desfășurat pînă acum 
lucrările de investiții miniere în 
regiunea Hunedoara nu se pnate 
trage o concluzie prea optimistă. 
De aceea, se impune cu stringență 
ca Ministerul Minelor să ia măsuri 
hotărîte, operative și eficiente pen
tru a ridica activitatea șantierelor 
miniere din regiune la nivelul ce
rințelor, pentru ca planul de in
vestiții pe acest an să fie îndeplinit 
întocmai.

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scinteii"
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Vasile TOMESCU INVĂJĂM1NTULUI SUPERIOR
Trăind, gîndind și respirînd, exprîmînd fotul, cum spunea el 

însuși, în muzică și prin muzică, George Enescu a cuprins 
în cuvinte, atunci cind prilejui l-a solicitat, cugetările sale de 
artist umanist și patriot, prodigioasa-i experiență de viafă și 
de creajie, aspirațiile spre perfecțiunea morală. Ideea rolului 
înălfător al arfei înfr-o epocă de cruciale confruntări ale omu
lui cu propria sa conștiinfă, plastica și tulburătoarea viziune 
a viefii și efortului creator asemănate de muzicianul român 
cu o coardă întinsă ce se întoarce la pozifia simplă ți 
dreaptă de la care a plecat, ori cu o spirală ce revine cu cali
tăți superioare la punctul de pornire, simbolizează puternica 
și permanenta funcfie testamentară, pentru toate generațiile, 
a gîndirii teoretice enesciene. Ca și înțelepciunea presărată 
peste decenii de Brâncuși, Tonitza, Blaga sau Arghezi, ideile 
pe care le moștenim de la Enescu intră nu numai în tezaurul 
spiritual românesc ci și în Pantheonul culturii universale, do
cument și totodată impuls viu al dezvoltării gindirii artistice 
moderne.

Absorbit, pînă în adîncul ființei sale, de muzică, Enescu 
nu a transpus-o pe aceasta în rigorile vreunui sistem de 
gindire exterior artei sau aprioric. Căutînd să deslușească 
înțelesurile muzicii, creatorul a dezvăluit legi, taine ale exis
tentei umane, trăsături ale nemărginitului univers care este 
sufletul omenesc. El a situat arta cu intuifie și probitate 
în sfera adevărului, a cunoașterii, a activității spirituale de 
înaltă finalitate.

Aspirafia supremă a creatorului este aceea de a întruchipa 
adevărul : „Fiecare compozitor tinde să redea cît mai apro
piat adevărul în, expresie, noblefea în formă". Cu perspica
citate științifică impecabilă, Enescu observă calitatea specifică 
a muzicii de a reflecta conștiinfă socială și individuală : 
„Muzica este un grai în care s-oglindesc fără posibilitate de 
prefăcătorie însușirile psihice ale omului, ale popoarelor". 
Funcfia artei nu se limitează însă la transpunerea pasivă 
a caracterelor psihice ; dimpotrivă, arta este înzestrată cu 
„vi.rtufi consolatoare", transformatoare.

Confinute potential în perimetrul realității materiale ime
diate, formele frumosului, purificate de senzualitate în actul 
de creafie, sînt înălfate pînă la treapta de „delectare și de 
elevafie spirituală”. Definind frumosul ca o „realitate vie, cos
mică", Enescu relevă dualitatea obiectiv-subiectivă a legilor 
acestuia : „Artistul desvăluie omenirii calea spre armonie, care 
e fericire și pace". Atributele armoniei, frumusefii au așa
dar o permanentă și profundă rezonantă socială ; ele implică 
existenta unor netulburate relații „între toate popoarele 
iubitoare de pace, libertate, bună înțelegere ți... frumusefe" 
(Scînteia, 1946). Muzicianul are de împlinit un important rol 
militant, etic și estetic : „Fiecare artist contribuie cu talentul 
său, cu munca sa la cultivarea frumosului care este menit 
să dea un impuls pornirilor (cele) mai nobile ale sufletului 
omenesc'. Izbînda adevărului implică însă chemarea largă a 
maselor spre cultură. „Trebuie să tindem spre un nivel cît mai 
ridicat de afirmare culturală". Artei îi revine astfel o majoră 
misiune cognitivă și educativă : „Prin audifii destinate po
porului și printr-o educafie progresivă se va ajunge la o 
reală cunoaștere a aspirațiilor populare". Dind primul exem
plu „cu vioara, cu bagheta, cu condeiul", Enescu adresează 
muzicienilor compatriofi un vibrant apel (1919) : „Trebuie să 
lucrăm ca să răspîndim și să dezvoltăm cît mai mult muzica 
în toate păturile populației*.

Enescu a devenit proverbial prin modestia, altruismul, cre- 
dinfa sa în puterea miraculoasă a autocontrolului : „Pentru 
a lucra continuu trebuie să fii modest și autocritic la extrem". 
Autoexigență cea mai severă este imperativul experienței 
de o viafă : „Imbătrînind dobîndești o mare artă, un minunat 
și greu talent : folosirea radierei și a lamei de șters". Adversar 
al oricărui compromis, lucid pînă la extrem în ce privește 

. rezultatul muncii sale („Fug de facilitate, ...sînt conștient 
pină la ultima notă"), Enescu propovăduia pentru orice mu
zician autentic, creator sau interpret, năzuinfa spre împlinirea 
unui ideal măreț, cutezător, visul, credinfă în bine și . în 
frumos, exaltarea romantismului creator : „Nu sînt niciodată 
mulfumit : niciodată I Dacă aș fi vreodată, aș înceta să com
pun chiar în momentul acela, ca să eternizez o clipă minu
nată... Dacă mintea creatorului nu urmărește zi și noapte o 
himeră, cu siguranță că nu va găsi nimic'. A compune în
seamnă a explora : „Ai forat metri fără să găsești nimic. 
Continuă : dedesubt zace cel mai pur briliant, comoara. 
Se găsește totdeauna o comoară". Munca de creafie repre
zintă un proces lăuntric plin de chinuitoare întrebări și răs
punsuri : „Lucrez în suferință și bucurie ; sunt persecutat de 
scrupule dar nu cunosc disperarea". Nimeni n-a glorificat 
munca atit de elocvent, în fapte și în cuvinte, ața cum a 
făcut-o Enescu : „Pentru mine, viafa fără muncă nu-și are 
rafiunea... Mulțumirea mea cea mai mare, singura mulțumire 
este lucrul".

Cu neîntrecută finefe ți subtilitate introspectează muzicianul 
propriul său univers sufletesc, surprinzînd mecanismul atît de 
complex al creafiei. Inspirația î „Pentru a deveni „inspirafie' 
trebuie un întreg complex interior ți totuși spafial, în care să 
se strîngă dintr-un tumult fără de început, un fel de nebuloasă 
spirală astronomică... Pentru mine, inspirafia începe să-ți 
precizeze existenfa, într-un fel de febră dulce pe care o simt 
nelămurit... ți care a devenit o stare aproape permanentă ‘. 
Acest impuls muzical initial, rezultat din contactul stimulator 
cu viafa, cu natura, desprins din însăși fiinfa sufletească a 
creatorului, generează apoi tensiunea marilor elabo
rări. „îndrumat de idee, o putere nevăzută îți înșiruie ima
ginile, fi l° împletește, fi le urzește. Fantezia e aburul 
balsamului, al materiei prime : sentimentul". Intelectul compo
zitorului, gîndirea sa contribuie la transformarea „materiei pri
me" — care, cum spunea Enescu în alt loc, ia naștere, prin 
„fredonarea stării psihice" — în creafie artistică de înaltă 
semnificafie și perfecțiune a formei. „Chestiunea e ca, o dată 
percepută impresia nervoasă — să rămîie intactă măreția 
filozofică a concepției ce-fi înalfă mintea în sferele albastre".

Firesoul, spontaneitatea sînt calități definitorii ale operei de 
artă : „Greutatea este ca fuzionarea ritmurilor, sudarea mo
mentelor, modularea accentelor să n-aibă aerul că au fost 
plănuite cu sforțare și caznă — melodia să curgă neted — 
ca unda în albie". Și astfel se conturează inefabilul proces al 
compozifiei. „Cum compun ? Coloritul frazării eu îl simt în 
ureche. Patima de a transcrie îmi dă fiori, Primele momente 
le aștern rar, ca picăturile unei stalactite. înainte să obosesc 
cedez de bună voie ; lucrul producîndu-mi o nespusă plăcere, 
repet operațiunea : voinfa joacă de astă dată un rol în
semnat". In muzică, sublinia Enescu, nu există legi prescrise 
pentru exprimarea simfămintelor, iar „tehnica nu trebuie 
să fie decît ornamentul pentru ideea de bază’. în creație ca 
și în arta interpretativă „ceea ce contează... este să vibrezi iu 
însufi și să faci pe alfii să vibreze". Mai presus decît orice 
atribut de virtuozitate tehnică, muzicianul nu urmărește „decît 
creafiunea de ansamblu, cuprinsul ideii, emo|ia totului". 
Scofînd în afara principiilor artei exclusivismul, tendinfa spre 
catalogarea formală a valorilor, creatorul autentic realizează o 
firească sinteză între tradiție și cuceririle timpului său. „Nu 
trebuie să dărîmăm ceea ce există ci să-l adaptăm noii 
orientări a operei noastre". Fructificarea experienței trecutului 
îmbogăfește trăsăturile contemporane ale artei și creează virtu
țile dăinuirii ei în viitor. „Singurul progres care poate in
fluenta profund viitorul este cel care crește din trecut, nu 
cel impus în mod artificial". In concepția lui Enescu, origina
litatea constituie calitatea larg cuprinzătoare a operei de 
artă ; mai presus decît particularitățile stilistice în sine, aceasta 
implică forja de viafă interioară a operei de artă, semnificația 
ei. „Fiecare operă trebuie să-și aibă originea ei interioară, 
independentă de formalismul unei concepții ce ni s-a părut 
sau poate că a fost într-adevăr reușită, cu altă ocazie". 
Același criteriu al valorii intrinsece de expresie a muzicii 
elimină falsele antinomii ca de pildă între clasicism și moder
nism, ori între simfonism și rapsodism. Muzicianul ridică 
accepțiunea nofiuriii de stil la aceea de caracter și stabilește 
independenfa activă, armonioasă a muzicii în raport cu cele
lalte arte și cu matematica. Artă prin excelenfă a acțiunii, 
muzica este „expresia pură a unei stări de suflet".

Arta interpretativă are în gîndirea marelui violonist, dirijor 
și pianist același sens moral-esfetic superior pe care-l posedă 
creafia : „Interpretez deci creînd, re-creînd“. Și aici, suprema 
concluzie este aceea a profunzimii și simplităfii : „După o 
viafă de meditafie, de muncă, de concentrare, mi se părea că 
am înfeles în fine ce înseamnă să interpretezi simplu’... Con- 
difia optimă pentru actul de comuniune între interpret și 
public este contactul lor nemijlocit: artistul „pentru ca să se 
poată rosti în întregime... trebuie să fie fizicește în apropierea 
imediată a semenilor".

De o neprețuită valoare teoretică sînt ideile lui Enescu îr> 
legătură cu originalitatea muzicii noastre populare și cu 
drumul școlii românești de compoziție. „Disprețuită de clasele 
privilegiate", muzica populară, „una din comorile cu care se 
poate mîndri România", este punctul de plecare al creafiei 
nafionale. „Școala românească, de altfel, a început să se 
impună prin lucrări care poartă pecetea precisă a fărinei 
noastre românești".

Cuvintele rostite de Enescu cu decenii în urmă : „Am toată 
încrederea în destinele tinerii muzici românești. Avem talente 
destule, le-au lipsit numai încurajarea și prilejul să se mani
feste" și-au căpătat împlinirea în condițiile ascensiunii fără 
precedent a culturii. în România(_______  _ _T,__  _________ socialistă. „Adevărata
eflorescenfă de talente" pe care o distingea Enescu ridică 
astăzi prestigiul artei muzicale naționale cinstind în acest fel 
eforturile creatoare și crezul nobil, înălțător al marelui artist.

BURSA FALSELOR
(Urmare din pag. I)

pentru că n-a făcut niciodată 
lin lite- 

anec-
efortul de a înfeiege di 
ratură ți altceva decît 
dota.

E de la sine înfeles 
asemenea om, punînd 
pe stilou, va inversa criteriile 
de valoare din neînțelegere, 
din imposibilitatea de-a înfe
iege.

Desigur, nimeni nu poate 
avea pretenfia de-a stabili 
singur ți definitiv un clasa
ment valoric în pictură, în 
teatru sau oricare altă ramu
ră a artei, indiferent de gra
dul de cultură (și aici îrifeleg 
gradul de cultură de la pra
gul exigenfelor maxime). De
sigur, nimeni nu e scutit de 
greșeală, fie el de oricîfă 
bună credinfă. Dar... Și aici 
există un „dar". Există o 
limită permisă și în aproxi
mare, în subiectivitatea gus
turilor. Cei care l-au negat pe 
Beethoven au rămas în istorie 
ținta Ironiei urmașilor și doar 
așa numele lor n-a fost dat 
uitării. Maiorescu e mare ți

că un 
mina

tv
I

. I.

13,00 — La ordinea zilei : Organizarea științifică a producției și a muncii. 
Rolul inginerului în rezolvarea sarcinilor de producție.

18 ’0 — , Mult e dulce și frumoasă"... Emisiune de limbă română.
18^50 — Pentru tineretul școlar : Studioul pionierilor — Cu vaporașul 

„Vacanță".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Film serial : „Ivanhoe" cu Roger Moore.

20.30 — Filme de animație. ...... . , , ,20,45 — Studioul mic : „In zonă" de Eugen O’Neill. Interpretează colectivul 
Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani.

21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice „Argentina .
2145 — „De la Giotto la Brâncuși" : Prezintă Th. Ionescu.
22,05 — „Moda ’68“. Reportaj de la Expoziția internațională de modă de la 

Moscova.
22.30 — „Mi-ești dragă", program de romanțe.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

teatre
(

• Teatrul Mic (la Parcul Herăstrău) : RICHARD AL n-LEA —- 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul național de antichități — str. I. C. Frimu nr. 
11) : RIT STRĂBUN (spectacol experimental de sunet și lumină) — 20,30, 
21 15.© Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) : SCANDAL LA BOEMA — 20.

pentru că i-a înfeles pe Emi- 
nescu sau Caragiale și pentru 
că a combătut impostura lite
rară, nu numai pentru elabo
rarea unei linii directoare 
„Junimii" — și asta în ciuda 
faptului că și el s-a înșelat 
în cîteva rînduri. Unul sau 
două exemple celebre de 
mari critici, care au fost orbi 
în fafa valorilor epocii lor, 
nu sînt decît excepfii care 
întăresc regula — și cerce- 
tind mai îndeaproape opera 
și personalitatea acestora 
vom constata rapid că altele 
sînt cauzele pentru care pos
teritatea îi stimează.

Bursa falselor valori, bur
sa confuziilor, bursa impostu
rii are un mare dușman : 
timpul. El face ca unii artiști 
care se și considerau clasici 
în viată sau clasici în pers
pectivă să se trezească la un 
moment dat cot la cot cu noi, 
muritorii. Fenomenul, din 
punct de vedere subiectiv, 
e trist ; din punct de vedere 
obiectiv e stenic. Nu ne poa
te bucura nenorocirea altuia, 
decît dacă sîntem mult 
meschini. Ne bucură 
dreptatea, indiferent de 
renta ei cruzime.

Cînd trei piese la 
nu vine nimeni îfi aduc noto
rietatea, studii despre tine, 
interviuri și publicitate, e di
ficil să te apuci de o altă 
meserie. Cînd pe nesimfite 
în jurul tău se creează atmo
sfera celebrifăfii, cînd devii o 
modă, cînd fără să știe de 
ce, tofi te aclamă, e aproape 
un non sens să fi se ceară 
fie luciditate, lată de ce că
derea ta mă va întrista pen
tru tine și mă va bucura 
pentru că în sfîrșit s-a găsit 
copilul care să strige „re
gele e gol" și atit timp cît 
în cîmpul artei, al culturii, nu 
dispare acest copil de poves
te, nu dispar nici posibilită
țile de a pune fiecare valoare 
la locul ei, de-a contraba
lansa falsele clasificări.

Valoarea nu e ceva palpa
bil, ceva precis detectabil, cu 
mijloace automate, mai ales 
In artă. Gustul, deși e un dat 
obiectiv, se încadrează în 
sfera subiectivului. Totuși, 
subiectivismul nu poate avea 
pretenfia de a deveni lege, 
de a
greu

prea 
însă
apa-

care

dicta, de a impune. E 
de stabilit un normativ

Viitorii profesori n-au 
nevoie de specializare?

Acad. prof. Ștefan PETERFI
prorector ol Universității „Babeș-Bolyoi" din Cluj

solvenților o aprofundare postuni
versitară eficientă la locurile de 
muncă.

Pentru dezvoltarea capacității in
telectuale și formarea gîndirii crea
toare a studenților, un factor im
portant este și raportul între 
prelegeri și activitatea aplicativă. 
Acest lucru este'subliniat și în „Stu
diu'. Cred însă că pentru spe
cialitățile cu profil experimental ra
portul activităților de laborator față 
de orele de cursuri trebuie să fie 
2 :1, dînd posibilitate studenților ca, 
prin munca lor individuală, orga

nizată, să analizeze și să interpre
teze fenomenele și procesele studia
te, experimentînd individual și con- 
sultînd personal sursa bibliografică 
științifică.

Planurile de învățămînt și progra
mele de cursuri actuale trebuie să 
asigure pregătirea absolvenților, lă- 
sînd mai mult loc muncii lor indi
viduale. Aceasta este o condiție ho- 
tărîtoare a formării unor specialiști 
cu o pregătire de bază solidă, de o 
înaltă calificare de specialitate în 
variatele domenii ale învățămîntului, 
producției, cercetării științifice și ale 
culturii din țara noastră.

Universitățile pregătesc profesori 
pentru învățămîntul mediu și cerce
tători științifici, lucrători pentru di
feritele ramuri ale economiei, științei 
și culturii naționale. Corespunzător 
acestui profil complex se propun, pe 
bună dreptate, diferențieri în dura
ta și modalitatea de pregătire a ab
solvenților, respectiv, bifurcarea 
studiului universitar după anul III. 
O asemenea organizare probabil că 
va permite asigurarea unei pregă
tiri fundamentale mai solide și, im
plicit, Se va putea pune un accent 
mai mare pe dezvoltarea capacită
ții de gîndire și muncă individua
lă a studenților.

După cum se precizează în 
Studiu, tinerii care vor fi admiși în 
secțiile care pregătesc cercetători, 
activiști culturali etc.,' vor audia în 
ultimii doi ani de studii cursuri de 
specializare. E judicios. Dar absol
venții care vor deveni profesori nu 
au nevoie și ei de o pregătire spe
cifică ? Firește că au. Tocmai de 
aceea,

propun ca ultimele două sau trei 
semestre să fie consacrate spe
cializării în ambele secții.

Studenții care se pregătesc pen
tru a preda în învățămîntul 
mediu, în afară de practica peda
gogică cred că ar trebui să partici
pe la cursuri privind metodica pre
dării disciplinelor respective, organi
zarea muzeelor, loturilor didactice, 
excursiilor, cercurilor științifice șco
lare. Necesitatea unor astfel de 
prelegeri, dar mai ales seminarii și

lucrări practice de laborator a re
ieșit și din discuțiile purtate cu 
foștii noștri absolvenți.

în timpul celor trei semestre pro
puse pentru specializarea absolvenți
lor, dppă părerea mea, ar trebui să 
aibă loc cursurile, seminariile și lu
crările practice de laborator ale 
disciplinelor de profil. Pentru stabi
lirea disciplinelor de specialitate, aș 
sugera cîteva principii generale.

Cred că este neapărat necesar să 
se asigure pentru acestea o 
problematică la nivelul actual 
al științei mondiale, în con
textul esențial al rezultate
lor cercetărilor științifice actuale 
și al aplicațiilor lor, evitîndu-se 
descriptivismul și datele care duc 
la supraîncărcarea memoriei stu
denților. Cursurile de speciali
zare nu reprezintă în nici un caz 
repetarea detaliată a unor capi
tole din cursurile de bază, ele 
trebuie să aibă o problematică, 
metodologie și sinteză proprie, 
la cel mai înalt nivel al științei 
contemporane.

Propun ca diversificarea și numă
rul specialităților să se stabilească în 
funcție de necesitățile actuale și de 
perspectivă ale economiei, științei și 
culturii din țara noastră, evitînd in
vestițiile materiale și spirituale ca
re nu vor putea fi valorificate. 
Consider că specializarea pe care o 
primesc studenții în cadrul facultă
ților are caracter de pregătire, de 
introducere ți orientare într-un 
domeniu anume, care permite ab-

Stațiuni de cercetare 
cu rol de „cenușăreasă"

O. VLĂDESCU
doctor tn biologie

cum se știe, facultățile d« 
dispun și de stațiuni

După 
biologie 
cercetare, prevăzute cu personal de 
cercetare, administrativ, tehnic a- 
jutător. Cea din București, de pildă, 
are 3 asemenea stațiuni, toate însă 
au un rol de „cenușăreasă" în an
samblul activității universitare. Ce 
se face în aceste stațiuni ? Mai întîi 
o practică didactică a studenților 
din anul I, apoi studenții din 
anul IV adună, timp de cîteva 
zile, material necesar pentru lu
crarea de diplomă. E drept, se mai 
face și cercetare științifică, cu pre
dilecție în domeniul biologiei des
criptive. Numai că această muncă 
științifică nu o desfășoară îndeo
sebi cadrele didactice universitare, 
chemate să-și perfecționeze conti
nuu pregătirea de specialitate : 
aici lucrează în primul rînd perso

de
nalul stațiunii, în majoritate 
proaspeți absolvenți. Deplasarea 
de scurtă durată a unor cadre di
dactice se produce îndeosebi în pe
rioadele aglomerate, ..de sezon". 
După părerea mea,

se simte nevoia utilizării mai ra
ționale a potențialului de cer
cetare din aceste stațiuni, între 
altele prin introducerea în pla
nul de cercetări al facultății 
respective a unor teme care să 
se execute nemijlocit de către 
cadrele didactice în colaborare 
cu personalul stațiunii. Pentru 
aceasta propun ca la aceste 
baze științifice să lucreze prin 
rotație și membrii catedrei.

Reluarea unei asemenea practici 
ar avea ca urmare, între altele, 
limitarea numărului de specializări 
în străinătate și efectuarea lor 
mai eficient la noi.

VALORI
precis și inatacabil în litera
tură sau muzică, în pictură 
sau coregrafie. Dar nu de pu
ține ori constatăm că tocmai 
subiectivii au pretenția de a 
impune un „stas" după bunul 
lor plac, după lipsa lor de în
țelegere, după golurile lor 
culturale, după umorile lor 
pasagere.

A înfeiege e similar cu a 
dori să cunoști. Cunoașterea 
presupune posibilitatea ac
ceptării unor opere ce con
trazic gustul tău personal. 
Cere larghefe de spirit și in
transigentă în principii. Cere 
pregătire și perspicacitate, o- 
biectivitafe și bună credinfă. 
Epoca pe care o parcurgem 
ne oferă toate datele obiecti
vitătii și ale cinstei, depinde 
doar de noi ca valorile să 
iasă la lumină, talentele să nu 
fie înăbușite, iar neguțătorii 
de artă să fie alungați, să fie 
împiedicați să se cocoafe sau 
să cocoafe pe alfii pe trep
tele de sus ale scării ce duce 
spre consacrare, spre adevă
rata artă.

GH. DRAGOMIRESCU, învățător în 
comuna Pătîrlagele. regiunea Ploiești 
— propune ca bursele să fie acordate 
studenților numai pe baza rezultatelor 
obținute de ei la învățătură, renuntîn- 
du-se la criteriul veniturilor părinților.

IOSIF PAULIC. șef de lot la între
prinderea de montaje București. Șan
tierul Iași — se asociază părerii ace
lora care sugerează Ministerului învă- 
tămîntului să reflecteze mai adine asu
pra ideii de a se desființa cursurile se
rale de la învătămîntul tehnic superior.

OCTAVIAN NEICU, din Galați - 
sugerează ca la admiterea în învăță
mîntul superior să se ia în considerare 
notele obținute la materiile de speciali
tate în ultimii ani de liceu.

DUMITRU LAZĂR, conferențiar la 
Facultatea de științe naturale din Timi
șoara — consideră că numirea cadrelor 
de conducere din facultăți ar trebui să 
se facă pe perioade mai lungi (4—5 ani). 
In cazul în care aceste cadre obțin re
zultate pozitive să poată fi realese.

Ing. IOAN MOȘ, din Arad — su
gerează înființare^ unor lectorate post
universitare pe lingă marile întreprin
deri sau centre industriale. în cadrul 
cărora specialiști din știintă și econo
mie să facă expuneri destinate tinerilor 
ingineri și altor absolvenți ai învăță- 
mîntului superior încadrați în întreprin
derile locale.

Activitatea de elaborare 
a proiectelor se cere 
repusă în drepturile sale

Ing. Ion FAKLER
proiectant-șef la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcții 

de mașini •

După cum se știe, elaborarea pro
iectelor are o importanță capitală 
pentru formarea viitorului inginer. 
Și cu toate că această idee este u- 
nanim acceptată, procesul de întoc
mire a proiectelor de către studen
ții institutelor tehnice nu benefici
ază încă, după părerea mea, de cea 
mai bună formă de organizare și des
fășurare. Ce măsuri ar trebui adop
tate pentru repunerea în drepturi
le sale a activității studențești de 
proiectare ?

Mai întîi cred că este nevoie de 
o severă selecție a asistenților, 
conducători do proiecte. După 
părerea mea, un inginer stagiar 
care a rămas în institut ca asis
tent nu poate fi un bun condu
cător de proiecte.

El trebuie mai întîi să cundască 
nemijlocit și profund totalitatea 
problemelor de producție, să-și 
completeze neîncetat orizontul cu
noștințelor pe baza cercetării pro
ceselor tehnologice și abia după a- 
ceasta să dețină calitatea de condu
cător de proiect. Am avut ocazia

să văd proiecte de an și de diplomă 
conținînd erori fundamentale ca ur
mare a lipsei unui contact strîns cu 
realitățile producției. Tocmai de 
aceea.

propun ca îndrumarea proiecte
lor să fie încredințată cadrelor 
de cea mai mare competență de 
care dispun catedrele. Ca meto
dă de lucru, cred că ar fi indi
cată analiza publică a proiecte
lor în colectivele de studenți.

Sînt de părere ca o serie de scule, 
mașini, aparate, instalații etc. să 
se proiecteze chiar și cu gre
șeli de concepție, pe care stu
dentul să vină să le depisteze și 
să le explice. în asemenea situații, 
studenții sînt critici activi, dispuși 
să analizeze amănunțit, să opereze 
asocieri și comparații de pe urma 
cărora adeseori se învață mai mult 
decît la seminarii și, în plus, se sti
mulează spiritul de observație și ju
decata logică atît de necesare unui 
viitor inginer în activitatea lui de 
proiectare.

• AGONIE ȘI EXTAZ — film pen
tru ecran panoramic : PATRIA 
(completare Permanențe) —- 9; 12; 
15; 18; 21.
• CUM SA FURI UN MILION? — 
cinemascop : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2 093 — orele 17 ; 
2 096 — orele 20,30), REPUBLICA 
(completare Hanoi de la Răsărit la 
Apus) — 8; 10,30; 13,15; 16; 18.45; 
21,30, STADIONUL DINAMO —
19.45. CIRCUL DE STAT — 18; 20,45 
(la ambele completarea Copilărie 
furată).
• HAMLET : CENTRAL — 9,30; 13; 
16,30; 20.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : 
LUCEAFĂRUL (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea București) — 8,30 ; 11,30 ; 
14,30; 17,30; 20,30, FESTIVAL (com
pletare Io, Ștefan Voievod) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SPARTĂCUS — cinemascop (am
bele serii) — BUCUREȘTI — 9; 
12,45; 16.30; 20,15, GRADINA FESTI
VAL - 20,45. ARENELE LIBERTĂ
ȚII - 19,15.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA !: 
CAPITOL (completare Io, Ștefan 
Voievod) — 9,30; 12; 15; 18; 20,30, la 
grădină — 19,30. FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR 
— 9,45; 12,30; 15; 17,30; 20 (la ambele 
completarea Mîinile pictorului), ME
LODIA (completare Hanoi de la Ră
sărit Ia Apus) — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 21.
• UNDE ESTE AL III-LEA REGE ?: 
VICTORIA (completare Fantezie cu 
șuruburi) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.

• COMISARUL X — cinemascop : 
LUMINA (completare Oameni deasu
pra norilor) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20.45, GIULEȘTI (completare 
Fantezie cu șuruburi) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, ARTA (completare Cuceri
rea sunetelor) — 15.30; 18; 20,30; la 
grădină — 20,
• DRAGOSTEA MEA : UNION — 
15,30; 18; 20,30, BUZESTI (comple
tare Orizont științific nr. 7/1967) — 
15,30; 18; la grădină - 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.

POPULAR (completare Din pămînt 
și foc) — 20,30.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — 
cinemascop : GLORIA (completare 
Tutunul) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, RAHOVA (completare Mîinile 
pictorului) - 15,30; 18; la grădină — 
20, GRADINA DOINA — 20.
• LUPOAICA — cinemascop : UNI
REA (completare Consfătuirea pe 
(ară a lucrătorilor din industria chi
mică) — 16; 18,15.
• STRĂINĂ : VITAN (completare 
Scoarț-e din Rodopc) — 15,30; 18.

cinema
• CANALIILE : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18,30; 20,45, TOMIS (com
pletare Tînjcaua) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; la grădină - 20, MIORIȚA 
(completate Tutunul) — 15,15; 18; 
20,45.
• IERBURI AMARE : FLACĂRA 
— 15,30; 18; 20,30.
o UN HECTAR DE CER - cinema
scop : GRIV1ȚA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat in 
regiunea Brașov) — 9,30; ,12,15; 15,15; 
18; 20,45, MODERN (completare Tîn- 
jeaua) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21.
• PANTERA NEAGRA - cinema
scop : BUCEGI — 16; 18,15; 20,30,
GRADINA BUCEGI - 20 (la ambele 
completarea Io, Ștefan Voievod),

• CIOCIRLIA : MUNCA (comple
tare Dacă o iubești) — 15,30.
• FANFAN LA TULIPE : MUNCA 
17,45; 20.
• OMUL PE CARE 1L IUBESC - 
cinemascop : MOȘILOR (completare 
Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30; 
18.
• PRINTRE VULTURI : COLEN- 
TINA (completare Gustav în alarmă) 
— 15,30; 18; GRĂDTNA MOȘILOR — 
20, GRĂDINA EXPOZIȚIA (Piața 
Scînteii — completare Copilărie fu
rată) — 20.
• PESCARUL DIN LOUISIANA t 
VOLGA (completare Mărășeștl 1917— 
1967) — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.

• CHEMAȚI-L PE MARTIN : FE
RENTARI (completare Tradiții) — 
15,30; 18; 20,45.
• ORAȘUL MEȘTERILOR : COTRO- 
CENI (completare E mai bine așa ?) 
— 15,30; 18; 20,30.
• VULCANUL INTERZIS ; CRlN- 
GAȘ1 (completare Dacă treci podul 
ponoarelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA UNIREA (completare Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor din in
dustria chimică) — 20,30, GRĂDINA 
LIRA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiu
nea București) — 19,45.
• UN SURIS ÎN PLINA VARĂ s 
GRĂDINA VITAN (completare 
Scoarțe din Rodope) — 20.
• TITANIC VALS : GRADINA CO- 
LENTINA (completare Gustav în 
alarmă) — 20,30.
• A FOST CINDVA HOȚ — cine
mascop : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
• ZORBA GRECUL: PARCUL HE
RĂSTRĂU (completare Orizont știin
țific nr. 7/1967) — 20.
• PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : VIITORUL 
(completare Gustav șahistul) — 15,30; 
18; 20,30.
• PERETELE VRĂJITOARELOR î 
COSMOS (completare Neglijența se 
plătește) _ 15,30; 18; 20,30.
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cu poporul
Miting de prietenie

vietnamez

Primul ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, împreună cu so
ția, au oferit miercuri seara în 
saloanele Casei Centrale a Arma
tei un dineu în onoarea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și a soției sale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Gheorghe Cioară, ministrul

comerțului exterior, Bucur Șchio- 
pu, ministrul industriei alimenta
re, Aurel Moga, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale, Ion Cosma, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
București, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul României 
la Copenhaga, oameni de știință și

cultură, generali, ziariști danezi și 
români.

Au participat, de asemenea, 
Svend Aage Sandager Jeppesen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești, Jens Christensen, ambasador, 
subsecretar de stat adjunct în 
Ministerul Afacerilor
Danemarcei, Gunnar Seidenfaden, 
ambasador, subsecretar de stat 
adjunct în M.A.E., Kai Johansen, 
subsecretar de stat adjunct în 
M.A.E., Richard Wagner Hansen, 
consilier al Ambasadei Danemar-

Externe al

cei la București, Per Green și So- 
ren-Ole Olsen, secretari ai primu
lui ministru, și alte persoane care 
îl însoțesc pe premierul danez în vi
zita pe care o face în țara noastră.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
primul ministru și ministru al afa
cerilor externe al Danemarcei și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au rostit toasturi.

Delegația de specialiști bulgari 
condusă de Nikola Palagacev, mi
nistrul agriculturii al R. P. Bulga
ria, însoțită de Bela Cseresnyes, vi
cepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, și-a continuat 
miercuri vizita în regiunea Brașov.

La Uzinele de tractoare din Bra
șov delegația a vizitat principalele 
sectoare de producție și a asistat la 
demonstrații cu tractoare U-650. In 
continuare au fost vizitate C.A.P. și 
S.M.T. Hărman, precum și ferma 
de vaci de selecție a întreprinderii 
agricole de stat Prejmer.

Seara, delegația a poposit la Si
biu. Președintele Sfatului popular 
al orașului Sibiu, Constantin Buz- 
dughină, a oferit o masă în cinstea 
oaspeților.

în, toastul său, premierul Jens 
Otto Krag a spus:

în ajunul plecării noastre din 
frumoasa dumneavoastră țară, sîn- 
tem cu toții emoționați de multitu
dinea impresiilor culese în Ro
mânia.

Minunatele peisaje ale Carpați
lor, pe care le-am traversat, cîm- 
piile mănoase ale Munteniei și lar
gul litoral însorit al Mării Negre 
ne-au creat o impresie puternică 
despre natura foarte variată a țării 
dumneavoastră. Valoarea artistică a 
muzeelor dv. și activitatea cultu- 
rală sînt pentru noi o mărturie 
a grijii dv. pentru dezvoltarea mai 
departe a culturii ca o contribu
ție la menținerea identității dv. 
naționale. Dar mai presus de orice, 
nOi am constatat, în urma nume
roaselor vizite, dezvoltarea impre
sionantă a economiei țării dv. E- 
nergia oamenilor muncii și resur
sele solului dv. au contribuit la 
dezvoltarea puternică a unei in
dustrii moderne și. la dezvoltarea 
agriculturii. Despre dezvoltarea im
petuoasă a economiei 
auzisem multe lucruri, 
am avut prilejul să o 
în mod nemijlocit.

Călătorind de-a lungul litoralului 
Mării Negre, unde se întîi nesc oa
meni din toate părțile Europei, ca
peți o idee concretă și directă asu
pra noilor tendințe care există în 
relațiile intereuropene, deși am 
pornit de la o perioadă de tensiu
ne, care mai umbrește încă conți- 

'■ nentul nostru.
Contactele tot mai frecvente din

tre conducătorii politici ai țărilor 
noastre — a spus premierul danez 
— contribuie la crearea acelei at
mosfere de încredere reciprocă și 
prietenie personală care reprezintă 
condițiile inițiale ale coexistenței 
pașnice. Convorbirile noastre, dom
nule președinte, s-au caracterizat 
printr-o atmosferă sinceră și priete
nească, care ne-a permis să facem 
încă un pas pe calea dezvoltării 
relațiilor bilaterale și ne-a dat pri- 
’“jul, încă o dată, să discutăm des-

românești 
însă acum 
cunoaștem

pre pozițiile noastre în principalele 
probleme internaționale. Asupra 
acestor probleme am găsit de foarte 
multe ori puncte de vedere simi
lare.

Principiile care stau la baza re
lațiilor pașnice dintre state cu sis
teme sociale diferite și-au dove
dit deja valoarea și eficiența în ce 
privește cele două țări ăle noastre. 
Ca rezultat al contactelor noastre 
politice precedente, asistăm astăzi 
cu satisfacție la o dezvoltare a re
lațiilor noastre culturale, științifice 
și economice.

Avînd convingerea că între Da
nemarca și România se pot dez
volta și mai mult relațiile multi
laterale, am încheiat acordurile cu 
privire la colaborarea culturală și 
la cooperarea industrială, economi
că și tehnică, precum și un acord 
cu privire la transportul rutier in
ternațional de mărfuri. Sînt con
vins că extinderea relațiilor noastre 
bilaterale va fi nu numai în folosul 
ambelor noastre țări, dar vâ servi 
și cauzei destinderii și colaborării 
în Europa și, prin aceasta, va ilus
tra contribuția pe care țările eu
ropene mai mici o pot aduce la 
stabilirea unor relații normale în
tre state.

Aș vrea să vă asigur, domnule 
președinte, că ătît soția mea, cît și 
eu am fost sincer impresionați de 
simpatia și amabilitatea cU care 
am fost întîmpinați peste tot de 
populația din România, precum și 
de ospitalitatea generoasă care 
ne-a fost oferită.

Propun tuturor celor prezenți — 
a spus în încheiere premierul 
Jens Otto Krag —- să închinăm un 
pahar în sănătatea celor care au 
cele mai mari răspunderi pentru 
destinele Republicii Socialiste 
România, în sănătatea secretarului 
general .al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a președinte
lui Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, în sănătatea dumneavoas
tră, domnule președinte, și a doam
nei Maurer, pentru un viitor pros
per poporului român, pentru pace.

'ECEPTIE OFERITĂ DE PRIMUL
RU Șl MINISTRU AL AFACERILOR

.< “T tXTERNE AL DANEMARCEI
Miercuri seara, primul ministru 

și ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei; Jens Otto Krag, îm
preună cu soția au oferit o recep
ție, în saloanele Ambasadei Dane
marcei la București, în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România și a 
soției sale.

La recepție au luat parte membri 
ai guvernului, conducători al unor 
instituții centrale, oameni de știin-

ță și cultură, reprezentanți al cul
telor, ziariști români și danezi.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesa pe premierul danez 
în vizita pe care o face în țara 
noastră.

Erau prezehți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

Vizita în regiunea Brașov
Primul ministru și ministru al 

afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, cu soția și per
soanele oficiale române și daneze 
care îl însoțesc au făcut miercuri 
o vizită în regiunea Brașov.

în cursul dimineții, oaspeții au 
vizitat întreprinderea agricolă de 
Stat Prejmer, unde au fost întîm
pinați de Angelo Miculescu, prim- 
Vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, și Gheorghe 
Adam, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Brașov. La fer- 

i ma zootehnică, al cărei efectiv este 
i alcătuit în bună parte din taurine 

de rasă daneză, oaspeții s-au inte
resat de modul cum s-au aclimati
zat animalele în țara noastră, des
pre producția pe care o dau.

în continuare au fost vizitate 
Uzinele de tractoare din Brașov. 
La sosirea oaspeților în uzină erau 
prezenți Gheorghe Oprea, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Ion Mărcuș, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiu-

nii Brașov. După o scurtă expu
nere asupra activității acestei mari 
unități industriale, făcută de direc
torul general al uzinei, Emil Oniga, 
oaspeții au vizitat unele secții ale 
uzinei, interesîndu-se de modul de 
organizare a producției, rezultatele 
activității economice, de calificarea 
și condițiile de viață ale muncitori
lor. Ei au asistat la demonstrații cu 
tipurile de tractor U-650, U-651 și 
S-650, aflate în producție de serie.

La plecare, luîndu-și rămas bun 
de la conducătorii uzinei, premie
rul Jens Otto Krag a urat între
gului colectiv noi succese în pro
ducție.

în cUrsul vizitei în regiunea Bra
șov, primul ministru și ministrul 
afacerilor externe Jens Otto Krag 
a fost însoțit de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Ploeșteanu, amba
sadorul României la Copenhaga, de 
funcționari superiori din M.A.E.

După-amiază, oaspeții s-au îna
poiat la București.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară: Vremea s-a 

menținut în general răcoroasă, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 18 grade la To- 
plița și Joseni și 28 de grade la 
Băilești. în București : Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab.

Temperatura maximă a fost de 
28 de grade.

Timpul probabil pentru 1, 2 
și 3 septembrie. In țară : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Izolat, în jumătatea de 
nord a țării, se vor semnala 
ploi slabe. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 20 și 30 de gra
de. în București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin noaptea 
șl dimineața. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere ușoară.

în toastul său, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a exprimat primului mi
nistru Jens Otto Krag, mulțumiri 
cordiale pentru caldele cuvinte a- 
dresate României, poporului român, 
guvernului ~ 
România.

Cuvintele 
le-ați rostit 
mânești, despre înfăptuirile 
porului român — cu care ați putut 
să luați contact în mod nemijlocit
— constituie pentru noi un prilej 
de adîncă satisfacție.

Convorbirile pe care le-am avut
— a spus în continuare vorbitorul
— au fost încheiate și vizită dv. în 
România se apropie de sfîrșit. De 
aceea, doresc să-mi exprim satis
facția pentru Schimbul fructuos de 
vederi avut cu Excelența voastră, 
într-o atmosferă de înțelegere și 
cordialitate. El ne-a dat posibili
tatea să examinăm împreună căile 
și mijloacele menite să asigure dez
voltarea continuă a bunelor relații 
existente între România și Dane
marca, precum și unele probleme 
internaționale.

Cred că fiecare dintre noi este 
îndreptățit să afirme că, datorită 
eforturilor depuse în mod perse
verent de guvernele celor două 
țări, relațiile româno—daneze sînt 
în prezent mai bune, mai cuprin
zătoare deCît oricînd.

Am convingerea că acordul cul
tural, cel rutier și cel de coope
rare economică, industrială și teh
nică, semnate cu prilejul vizitei 
dv., reprezintă o foarte utilă ex
tindere și diversificare a raportu
rilor de colaborare prietenească 
dintre România și Danemarca. Ele 
ne vor permite să ne îndreptăm 
mai organizat eforturile în viitor 
spre explorarea multiplelor posi
bilități de cooperare îh domeniile 
economic, cultural și tehnico-știin- 
țific.

Dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
așa cum ați remarcat, domnule 
prim-ministru, constituie caleâ si
gură pentru crearea uhui climat 
de pace și încredere în Europa și 
în general în lume și putem afirma 
cu îndreptățită satisfacție că rela
țiile româno-daneze, care se dez
voltă în mod atît de îmbucurător, 
contribuie la promovarea destin
derii și cooperării internaționale.

In cursul convorbirilor am con
statat profunda îngrijorare a gu
vernelor și popoarelor noastre — 
îngrijorare care de altminteri stă- 
pînește întreaga lume — față de 
focarele de tensiune ce amenință 
pacea și securitatea mondială.

Am în vedere, în primul rînd, 
continuarea și intensificarea răz
boiului din Vietnam, care consti
tuie în clipa de față amenințarea 
cea mai serioasă pentru pacea 
lumii.

Reafirm convingerea statornică 
a guvernului român că încetarea 
imediată și necondiționată a bom
bardamentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam, respectarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta, fără a- 
mestec din afară, în conformitate 
cu acordurile de la Geneva din 
1954, sînt condițiuni indispensabile 
pentru reglementarea problemei 
vietnameze și pentru încetarea 
războiului din această regiune.

Mă gîndesc apoi la conflictul 
militar care, cu cîteva luni în urmă, 
a cuprins țările din Orientul Apro
piat, făcînd să crească dintr-o dată 
primejdia pentru pacea generală. 
După cum se știe, guvernul român 
a arătat în mod clar că acțiunile 
militare nu sînt de natură să ducă 
la soluționarea problemelor com
plexe ale acestei regiuni. Declanșa
rea conflictului armat și-a arătat 
din plin urmările dureroase, a 
creat condiții și mai grele pentru 
rezolvarea problemelor care au dat 
naștere acestei situații.

încetarea ostilităților militare 
din această parte a lumii consti
tuie un fapt îmbucurător și trebuie 
depuse în continuare toate efortu
rile pentru a se evita reluarea lor. 
Găsirea unei soluții raționale și du
rabile pentru problemele litigioase 
din această regiune impune folosi
rea exclusivă a mijloacelor pașnice, 
a tratativelor, pe baza respectării 
intereselor fundamentale ale fiecă
rui stat din această zonă.

Discuțiile dintre noi au eviden
țiat faptul că împărtășim părerea 
că, în actualele condiții internațio
nale, cînd frămîntări și conflicte 
amenință securitatea popoarelor, 
este necesar mai mult decît ori
cînd ca toate țările, mari sau mici, 
să-și aducă contribuția la asigura
rea legalității internaționale, la 
promovarea cauzei păcii și colabo
rării între popoare.

îmi îngădui să subliniez încă o 
dată că este absolut evident că 
îndepărtarea surselor de încorda
re internațională ar contribui la 
destindere, ar accelera procesul de 
normalizare a relațiilor internațio
nale, de dezvoltare a colaborării 
dintre state și ar face ca lumea să 
intre într-o eră de pace, căci pa
cea constituie o condiție esențială 
a progresului și prosperității.

Republicii Socialiste

de apreciere pe care 
despre realitățile ro- 

po-

Este o dureroasă realitate faptul 
că popoarele trăiesc astăzi sub a- 
menințarea războiului nuclear. E- 
liberârea omenirii de această tea
mă nu poate avea loc decît prin 
interzicerea folosirii armelor ato
mice, încetarea producției lor și 
lichidarea totală a 
tente.

Desigur, pentru 
tui obiectiv pot fi 
derate o serie de măsuri parțiale, 
cu condiția ca ele să asigure dimi
nuarea reală a pericolului nuclear 
și să reprezinte o etapă într-un 
proces determinat și sigur câre să 
ducă în final la lichidarea tuturor 
armelor nucleare.

Din acest punct de vedere, după 
părerea guvernului român, inter
zicerea răspîndirii armelor nu
cleare ar putea constitui o acțiune 
utilă dacă va fi încadrată în an
gajamente precise, menite să asi
gure dezarmarea nucleară, dacă ar 
Oferi garanții egale pentru secu
ritatea tuturor statelor, nu ar limi
ta folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice de către toate sta
tele și ar fi însoțită de măsuri e- 
chitabile de control, în concordan
ță cu principiul respectării suve
ranității statelor.

Guvernul român — a «spus în 
Continuare vorbitorul — acordă o 
importanță deosebită dezvoltării 
relațiilor de colaborară pe diverse 
planuri dintre România și Dane
marcă.

Relevînd încă o dată caracterul 
util și constructiv al convorbirilor 
noastre, desfășurate într-o atmos
feră de prietenie și sinceritate, aș 
dori să menționez în mod special 
prețuirea pe care o acordăm contri
buției dv. personale la extinderea 
relațiilor dintre țările noastre, pre
cum și lâ crearea în Europa a unui 
climat propice înțelegerii și coope
rării.

îmi exprim convingerea că dia
logul dintre țările noastre, care are 
un curs atît de pozitiv, va conti
nua tot atît de fructuos în viitor 
și va duce la dezvoltarea Și adîn- 
cirea bunelor relații româno-dane- 
ze, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și colaborării 
pe continentul nostru, cit și în 
treaga lume.

Cu aceste gînduri, a spus în 
cheiere președintele Consiliului 
Miniștri, îngăduiți-mi să ridic pa
harul pentru prosperitatea și feri
cirea poporului danez, pentru sănă
tatea Maiestății Sale Regele Fre- 
derik al IX-lea, pentru sănătatea 
dv., domnule prim-ministru, și a 
doamnei Krag, a colaboratorilor 
dv., a tuturor celor prezenți, pen
tru prietenia româno-daneză.

stocurilor exis-

atingerea aces- 
luate în consi-

atît
în-

în-
de

■A
Miercuri după amiază, A. V. Ba

sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de V. N. 
Stoletov, ministrul învățămîntului 
superior și mediu de specialitate 
al R.S.F.S.R., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R., care face o 
vizită în țara noastră.

Au participat acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Marin Florea-Io- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., activiști de 
partid, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de artă și 
cultură.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, în 
sala de festivități a Rafinăriei 
Brazi a avut loc miercuri după 
amiază un miting de prietenie cu 
poporul vietnamez,

Mitingul a fost deschis de Ion 
Stoica, secretarul comitetului de 
partid al rafinăriei; A luăt apoi 
cuvîntul ing. Bujor Olteanu, direc
torul general al Rafinăriei Brazi, 
care a vorbit despre munca și lupta 
poporului vietnamez. El a transmis 
un călduros salut poporului viet
namez din partea lucrătorilor rafi
năriei, urîndu-i noi succese în lupta 
împotriva imperialismului, în ope
ra de construcție a socialismului.

Despre semnificația zilei națio
nale, realizările și lupta eroică a 
poporului vietnamez împotrivă a- 
gresiunii imperialiste a vorbit 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

Au participat funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai Co
mitetului orășenesc pentru cultură 
și artă, un mare număr de mun
citori.

în încheierea mitingului a fost 
prezentat un program de filme 
vietnameze. (Agerpres)

EXPOZIȚIE
Sub auspiciile Institutului Român 

pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, miercuri s-a deschis la 
Palatul Culturii din Ploiești o ex
poziție de fotografii intitulată „In 
lupta împotriva imperialismului a- 
merican agresor, poporul vietnamez 
devine mai puternic, repurtînd vic
torii și mai mari", organizată cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 22-a 
aniversări a proclamării indepen
denței R. D. Vietnam.

Au participat funcționari supe
riori din M.A.E., C.S.C.A., repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, ai Comitetului orășe
nesc de cultură și artă Ploiești, Oa
meni de artă și Cultură, ziariști, un 
numeros public.

AU luat cuvîntul Alecu Costică; 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București. (Agerpres)

*
La invitația ministrului afaceri

lor externă, Cofneliu Mănescu, 
miercuri a sosit în Capitală C. V. 
Narasimhan, secretar general ad
junct al Organizației Națiunilor 
Unite.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
Oaspetele ă fost întîmpinat de Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

După amiază, secretarul general 
adjunct al O.N.U. a vizitat obiective 
culturale din Capitală, iar seara a 
luat parte la un dineu oferit în o- 
noarea sa de către Mirceâ Malița.

*

Miercuri dimineața a plecat la 
Haga o delegație condusă de Anton 
Moisescu, președintele Consiliului 
Național al Crucii Roșii Române, 
pentru a participa la manifestările 
prilejuite de Centenarul Crucii Ro
șii Olandeze, precum și la iucrările 
celei de a 29-a sesiuni a Consiliului 
guvernorilor Ligii societăților de 
Cruce Roșie.

(Agerpres)

A apărut
„Presei noastră"
Revista Uniunii 

Ziariștilor 
din Republica Socialistă 

Romania

Cel de-al X-lea Congres interna
țional al lingviștilor și-a continuat 
miercuri dimineața lucrările în ca
drul celor 13 secții de specialitate, 
întruniți în ședință plenară, parli- 
cipanții au audiat apoi raportul 
acad. Emil Petrovici (România) cu 
tema „întrepătrunderea sistemelor 
lingvistice" ' — unul din cele șase 
rapoarte principale prevăzute în 
programul congresului.

După-amiâză au continuat dez
baterile în ședințe pe secții. Cea 
de-a treia ședință plenară a con-

greșului, care a avut loc în conti
nuare, a fost consacrată raportului 
prof. Roman .Jakobson de la Uni
versitatea Harvard din Cambridge 
(S.U.Â.), intitulată „Lingvistica și 
științele adiacente".

Cele două rapoarte au fost ur
mate de discuții.

Seară, participanții âu asistat la 
o gală de filme documentare ro
mânești, oferită de Comitetul de 
organizare â Congresului.

(Agerpres)

Vizita delegației
Adunării Naționale Franceze

In continuarea vizitei pe care o 
face în țara noastră, delegația Adu
nării Naționale Franceze, condu
să de Achille Peretti, vicepreședin
te al Adunării Naționale, a sosit 
miercuri la Constanța.

Delegația franceză este însoțită 
de Tudor Ionescu și C. Parăschi- 
vescu-BălăceanU, deputați în Ma
rea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România.

Pe aeroportul din localitate, oas
peții au fost salutați de Ion Tă- 
vală, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Constanța, și de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat.

In cursul dimineții, parlamenta
rii francezi au făcut o vizită la 
Sfatul popular orășenesc Constan
ța, unde au avut o convorbire cu 
președintele Comitetului executiv, 
Petre Nicolae. Cu acest prilej, de
putății francezi s-au interesat de 
unele probleme privind admi
nistrația locală de stat.

Delegațiâ franceză a vizitat în 
continuare Edificiul cU Mozaic 
din Constanța, Muzeul regional de 
arheologie și Stațiunea experimen
tală viticolă Murfâtlar.

Președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășenesc 
Constanța, Petre NicOlae, a Oferit 
un dejun în Cinstea oaspeților.

După-amiază, parlamentarii frân- 
ceZi au vizitat stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord și Eforie Sud, primind 
explicații din partea arhitectului 
șef al orașului Constanța, Gheor
ghe Dumitrașcu, cu privire la con
strucțiile turistice ridicate aici în 
ultimii âni și perspectivele litora
lului.

Oaspeții au apreciat pozitiv rit
mul de dezvoltare a bazei turistice 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

Seara, delegația Adunării Națio
nale Franceze s-a înapoiat în Ca
pitală, încheind astfel călătoria de 
cinci zile efectuată prin diferite 
regiuni ale țării. (Agerpres)
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SPORT
Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane

• PESTE 140 PARTICI
PANT DIN 24 DE ȚĂRI
• A FOST DEFINITIVATA 
ECHIPA ROMÂNIEI • TE
LEVIZIUNEA „PE RECEP

ȚIE' *
în aceste zile, atenția amatorilor di 

lupte greco-romane de pretutindeni 
este îndreptată spre Capitala Româ
niei, unde, începînd de mîine pînă 
duminică, luptători de elită din în
treaga lume își vor disputa titlurile 
și medaliile celui de-al XVI-lea cam
pionat mondial. Organizate acum 
pentru prima oară în țara noastră, 
întrecerile se vor desfășura în in
cinta patinoarului artificial „23 Au
gust", ale cărui instalații și amena
jări speciale au fost „rodate" cu pri
lejul unui recent concurs internațio
nal.

Majoritatea delegațiilor — spor
tivi, antrenori, oficiali — au sosit 
sau se află în drum spre București, 
în timp ce trimișii speciali ai diferi
telor ziare de peste hotare au și 
transmis primele corespondențe. Nu
mărul sportivilor înscriși se ridică 
Ia peste 140, reprezentînd 24 de țări: 
Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Iran, Iugoslavia, Japonia, 
Liban, Mexic, Norvegia, Polonia, Por
tugalia, România, S.U.A., Suedia, 
Turcia, Ungaria și U.R.S.S.

Din lotul luptătorilor români se
lecționați în vederea acestei impor
tante confruntări internaționale, an
trenorii Ion Corneanu și Ion Cernea 
i-au ales pe următorii, în ordinea 
categoriilor de greutate : Cornel Tur
turea — 52 kg, Ion Baciu — 57 kg, 
himion Popescu — 63 kg, Ion Ena- 
cbe — 70 kg, Ion Țăranu — 78 kg, 
Gheorghe Popovici — 87 kr Nicolae

Martinescu — 97 kg și Constantin 
Bușoiu — peste 97 kg. C. Turturea, 
I. Enache și C. Bușoiu sînt debutanți 
la „mondiale". Cel mai tînăr dintre 
reprezentanții noștri este I. ~ 
23 ani, iar cel mai vîrstnic 
povici — 32 ani.

Baciu —
Gh. Po-

care nuPentru iubitorii de lupte 
vor putea urmări disputele „la fața 
locului", televiziunea transmite sec
vențe după următorul program : vi
neri, 1 septembrie : 17,30—19 ; sîm- 
bătă, 2 septembrie : 17—19,30 ; dumi
nică, 3 septembrie : 10—11 și, înce- 
pînd de la ora 13, ultima parte a 
campionatelor.

FOTBAL
• ASEARA, în Berlinul occi

dental, selecționata de fotbal a 
Bucureștiului a susținut o partidă 
amicală cu reprezentativă vest- 
berlineză. Scor final: 1—0 (1—0) 
pentru fotbaliștii bucureșteni. 
Autorul golului — Soo, în min. 
22.

• IERI pe stadionul Giulești din 
Capitală s-a desfășurat întâlnirea 
internațională de fotbal dintre for
mația Rapid București și Selecționa
ta Senegalului. Rapidiștii au învins 
cu scorul de 2—0 (2—0) prin golu
rile înscrise de Neagu.

• LA MOSCOVA s-a disputat 
meciul de fotbal U.R.S.S.—Fin
landa, contînd pentru Campiona
tul european (grupa a III-a). Vic
toria a revenit cu 2—0 (1—0) e- 
chipei U.R.S.S. Au marcat: 
Kurțilava (min. 14) și Cislenko 
(min. 85).

Ne este în obișnuin
ță să prindem lauri pe 
frunțile unor demni 
reprezentanți ai spor
tului nostru, fie că se 
numeau în trecut Is- 
mailciuc și Alexe sau, 
în prezent, Vemescu, 
Sciotnic, Maxim, Igo- 
rov ș, a. Și nu vom fi 
mirați dacă în viitor se 
vor chema Rujan sau 
Botez...

Cu peste un deceniu 
în urmă, la Jocurile 
Olimpice din îndepăr
tata Australie, românii 
ambarcați pe canoe și 
caiace își făceau in
trarea irezistibilă dar 
și surprinzătoare în 
mijlocul elitei intercon
tinentale. Medaliile cu
cerite la antipozi pur
tau pecetea senzaționa
lului, constituiau pen
tru amatorii sportului 
din întreaga lume pri
lej de uimire în fața 
performanței unor ne- 
cunoscuți. Poate că a- 
tunci puțini la număr 
au fost aceia care au 
înțeles, dincolo de sem
nificația imediată a u- 
nor medalii olimpice, 
adevărata profunzime 
a faptului petrecut în 
viața internațională a 
caiacului și a canoei. 
își făcuse apariția o 
veritabilă școală, pro
ducătoare de mari 
campioni, o școală atît 
de solidă și de eficace, 
îneît a putut să-și ma
nifeste continuu forța 
Ia nivelul cel mai înalt 
de-a lungul unei peri
oade de timp neobiș
nuit de îndelungate. 
„Urmașele" vechilor 
ambarcațiuni eschimo
se din piele de focă 
își găsiseră o nouă „pa

trie" în țara Dunării șl 
« Carpaților...

Astăzi, cînd vorbim 
de victoriile românești 
de la Wedau de lîngă 
Duisburg, a dispărut 
într-un anumit sens și 
elementul senzațional 
și cel surprinzător. îna
inte de recentele „eu
ropene" n-a existat 
specialist serios care 
să nu indice pe români 
printre principalii fa- 
voriți la multe din pro
be 1 Tehnicienii Stră
ini, publicul însuși fu
sese învățat să-i stime
ze pe elevii lui Huțan 
prin prisma succeselor 
de la Jajce, Snagov și 
Grfinau. în 1964, la 
Tokio, canoiștii și caia- 
ciștii noștri n-au cuce
rit medalii de aur, dar 
nu-i mai puțin adevă
rat că ei au fost pre- 
zenți în toate cele șap
te finale ale probelor ! 
Constatarea 
ței nivelului 
standardului 
țional al românilor 
domeniul canoei 
caiacului — din 1956 
și pînă astăzi la 
Duisburg 1 — nu poa
te să nu fie instruc
tivă, nu poate să nu 
ne conducă la unele 
concluzii cu valabilita
te general sportivă. A- 
dică, mai întîi și întîi, 
este pe deplin posibilă 
asigurarea unei clase 
internaționale într-un 
sport pe lungă durată 
în ani, fără întreruperi 
„catastrofale". Nu este 
deci valabilă nici scu
za fluctuațiilor în 
raport de „genera
țiile" de sportivi, pen
tru că ni s-a dovedit 
practic, prin rezultate,

persisten- 
ridicat al 
competi- 

: în 
Și

că sînt porfect posibile 
continuitatea în apari* 
ția performerilor de 
clasă, creșterea rațio
nală a schimburilor.

Concluzia ? Sportul 
cu padele și pagaie, 
așa cum este condus 
tehnic la noi în țară, 
poate constitui un e- 
xemplu pentru toate 
celelalte ramuri spor
tive (și nu numai pen
tru adulatul fotbal !). 
„Secretul'- constanței 
îndelungate îh calitate 
din domeniul canoei și 
caiacului îl dezvăluim 
ca să-l afle tehnicienii 
din toăte celelalte spor
turi. Fără zgomot și re
clamă, dimpotrivă, cu 
modestie și fugă de pu
blicitate vană, pleiada 
de specialiști lucrează 
neostenit, tenace și, bi
neînțeles, cu pricepere 
și curai inovator pen
tru a menține fără în
trerupere la nivel rupe- 
rior standardul perfor
manțelor... Să fitn în
țeleși 1 Nu spunem că 
și în caiac-canoe n-ai 
fi loc pentru „mai 
bine" 1 Dar pilda caia- 
ciștilor și canoiștilor, 
prezenți împreună cu 
profesorii lor încă îna
inte de a se desprimă- 
văra pe apele Snago- 
vului și pînă toamna 
tîrziu, înfruntînd cu 
abnegație intemperii și 
oboseală, în scopul no
bil al succeselor culo
rilor noastre peste ho
tare indică singura 
cale de urmat pentru 
toți sportivii țării, pen
tru toți conducătorii și 
antrenorii, dacă vor și 
ei să-și încunune frun
țile cu laurii victoriei. 
Valeriu MIRONESCU
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KHARTUM

Reuniunea
șefilor de 
state arabi

KHARTUM 30 (Agerpres). — 
Șefii statelor arabe reuniți la 
Khartum au participat miercuri 
dimineața la o ședință cu ușile în
chise în cursul căreia a fost adop
tată ordinea de zi cuprinzînd patru 
puncte, propuse de conferința pre
gătitoare a miniștrilor afacerilor 
externe arabi, a anunțat ministrul 
sudanez al informațiilor, Abuhassa- 
bu. Ministrul a informat, totodată, 
pe reprezentanții presei că pre
ședintele R.A.U., Nasser, regele 
Hussein al Iordaniei și președintele 
Irakului, Aref, au luat cuvîntul în 
cursul acestei ședințe. Consultă
rile au fost prietenești și sincere, a 
spus Abuhassabu.

Agențiile de presă menționează, 
totodată, că între șefii delegațiilor 
au loc întrevederi și în afara sălii 
de ședințe. Astfel, agenția U.P.I. 
informează, citind surse apropiate 
conferinței, că președintele Nasser 
a conferit separat cu șefii statelor 
iordanian, irakian, libanez și ku- 
weitian, iar miercuri dimineața s-a 
întîlnit și cu ministrul de externe 
algerian, Bouteflika.

Vizita delegației C. C
al P. C. R. in Norvegia

OSLO 30 — Trimisul special A- 
gerpres, R. Căplescu, transmite : 
Membrii delegației Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., care 
se află în Norvegia la invitația C.C. 
al P.C. din Norvegia, au vizitat 
miercuri localitatea Rena. Delega
ția română a fost însoțită de Just 
Lippe, secretar al C.C., și de Orstein 
Hermansen, membru al C.C. al 
P.C. din Norvegia. A fost vizitată 
fabrica de hîrtie din localitate, cu 
care prilej delegația s-a întîlnit cu

reprezentar.ți ai muncitorilor din 
fabrică. Membrii delegației au fost 
informați despre preocupările ac
tuale ale acestora și au răspuns la 
întrebările care le-au fost puse în 
legătură cu condițiile de trai ale 
oamenilor muncii din țara noastră. 
S-a vizitat, de asemenea, o fermă 
din împrejurimi.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
români s-âu întîlnit cu Emil Lov- 
lien, vechi conducător al P. C. din 
Norvegia, cu care au avut o discu
ție tovărășească.

Seara, delegația P.C.R. s-a întors 
la Oslo.

Piață comună latino americană■ ■ V

ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR
ECONOMICE
ROMANO-SOVIETICE

ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

Proteste împotriva arestării 
compozitorului grec Theodorakis

SAPIĂMlNILE

La reuniunea de la Asuncion, 
miniștrii afacerilor externe ai ță
rilor membre ale Asociației latino- 
americane a liberului schimb 
(A.L.A.L.C.). au aprobat crearea

„NHAN DAN“: Acordurile româno
vietnameze, expresie a relațiilor 
frățești dintre cele două țări

Intr-un comentariu apărut la 29 
august in prima pagină, ziarul 
„Nhan Dan“ din Hanoi scrie prin
tre altele: Acordurile semnate în
tre Vietnam și România reprezintă 
o nouă etapă a dezvoltării relații
lor prietenești și c(e cooperare în
tre cele două țări frățești și sînt 
expresia strălucită a sprijinului 
călduros și a ajutorului prețios, a- 
cordate de partidul, de guvernul .și 
de poporul român luptei poporului 
vietnamez împotriva imperialiști
lor americani pentru salvarea na
țională.

Din momentul în care imperia
liștii americani și-au intensificat și 
extins războiul de agresiune din 
■Vietnam, au introdus masiv trupe 
în Vietnamul de sud, mișcarea de 
sprijin și de ajutor acordat Viet
namului în lupta împotriva agre
siunii americane s-a dezvoltat zi 
de zi, a luat un avînt tot mai mare 
în Republica Socialistă România.

Comentariul amintește că Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român ținut în iulie 1965 
a adoptat o rezoluție care condam
nă agresiunea americană în Viet
nam și atacurile americane împo
triva R. D. Vietnam și care susține 
întru totul lupta F.N.E. din Vietna
mul de sud, singurul reprezentant 
legal al populației sud-vietname- 
ze. Rezoluția sus-menționată, a- 
daugă ziarul, cere ca imperialiștii 
americani să-și retragă trupele și 
trupele satelite din Vietnamul de 
sud. Conducătorii partidului și gu
vernului român au condamnat cu 
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severitate și in repetate rinduri cri
mele barbare comise de agresorii 
americani in Vietnam și și-au afir
mat din nou sprijinul total față de 
poziția in patru puncte a guver
nului R. D. Vietnam și de decla
rația in cinci puncte a F.N.E. din 
Vietnamul de sud, salută victoriile 
strălucite ale armatei și populației 
din Vietnamul de nord și Vietna
mul de sud in lupta lor împotriva 
agresorilor americani pentru sal
varea națională și denunță mane
vrele înșelătoare ale conducătorilor 
de la Washington.

Acțiunea pentru sprijinirea Viet
namului a devenit o largă mișcare 
de masă in România. In forme bo
gate și variate, poporul român și-a 
exprimat sprijinul, 
față de lupta justă 
vietnamez împotriva 
americani agresori.

Acordurile semnate pentru aju
torul acordat de România Vietna
mului au scos din nou în evidență 
sprijinul călduros, ajutorul prețios 
dat de partidul, guvernul și poporul 
român luptei poporului vietnamez 
împotriva agresorilor, pentru inde
pendența sa națională. Acest 
sprijin constituie o manifestare vie 
a solidarității socialiste a poporu
lui român față de poporul viet
namez și va încuraja forțele ar
mate și populația din întreg Viet
namul să-și intensifice lupta și să 
obțină victorii tot mai mari.

Poporul vietnamez exprimă mul
țumiri partidului, guvernului și 
poporului român frate.

unei Plete comune regionale cu 
participarea a șase din cele 11 țări 
membre ale A.L.A.L.C. (Venezuela, 
Ecuador. Columbia. Chile, Peru si 
Bolivia). Proiectul de rezoluție în 
acest sens prevede reducerea tari
felor la o lungă listă de produse 
schimbate între cele sase tari și 
crearea unor tarife comune la măr
furile vîndute celorlalte cinci țări 
membre ale A.L.A.L.C. Aprobarea 
oficială a rezoluției urmează să 
aibă loc î.ntr-o ședință plenară a 
miniștrilor de externe, la stîrsitul 
săptămînii.

Agenția Associated Press rela
tează că delegațiile braziliană si 
argentineană și-au exprimat rezer
ve fată de proiect, care ar putea 
avea efecte nefavorabile asupra 
industriilor lor ce se bucură de un 
regim protectionist. Aceeași agen
ție menționează că delegații la con
ferință sînt. în particular. îngrijo
rați fată de încetineala cu care 
Statele Unite furnizează ajutorul 
promis pentru crearea Pieței co
mune. Președintele Johnson pro
misese un miliard de dolari cu pri
lejul conferinței șefilor de state 
ai țărilor emisferei occidentale, ce 
a avut loc în luna aprilie la Punta 
del Este (Uruguay), dar. pînă în 
prezent. Congresul S.U.A. nu a a- 
probat încă această sumă.
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Spre deosebire de curentul 
se intensifică în opinia publică eu
ropeană, pentru susținătorii zeloși 
ai N.A.T.O., problema-cheie este 
menținerea în actualitate a pactu
lui, Nu întîmplător generalul co
mandant Lemnitzer declara la 
Triest că „amenințarea care a fă
cut necesară crearea N.A.T.O. nu 
a dispărut", că pactul atlantic „re
prezintă și azi calea unică în do
meniul securității colective" și nu 
are nici o dată de scadență. De 
altfel, a menționat el, în 
cadrul diferitelor comandamente 
ale N.A.T.O., se planifică acțiunile 
pentru perioade care depășesc cu 
mult anul 1969.

Asemenea declarații, făcute în- 
tr-un moment cînd în Italia are 
loc o vie dispută în ce privește 
viitorul relafiilor cu N.A.T.O. au 
creat o vădită jenă. Pre- 
văzînd parcă astfel de luări de 
poziție, care, după cum scrie zia
rul „Corriere della Sera", au „dat 
un caracter precis congresului ofi
țerilor rezerviști”, oficialitățile ita
liene au adoptat o linie de pre- 
caujie față de congres. Ministrul 
apărării italian a lipsit de la tnfîl- 
nire, trimițînd în locul său un sub
secretar de stat.

Ziarele au dat glas neliniștii și 
nemulțumirii opiniei publice ita
liene față de întrunirea belicoasă 
de la Triest. Forjele opoziției de 
stingă — comuniștii și socialiștii 
unității proletare (P.S.I.U.P.) — au 
condamnat declarațiile lui Lem
nitzer, evidențiind totodată peri
colul unei interferențe străine în 
politica italiană. La Reggio Emi
lia, în cadrul unui congres regio
nal al tinerilor democrat-creșfini,

ce

s-a exprimat cererea ca In parla
ment să înceapă o amplă dezba
tere asupra problemei : este sau 
nu necesară reînnoirea legături
lor Italiei cu N.A.T.O. De aseme
nea, în orașul Friuli — Venezia 
Giulia au avut loc manifestații 
împotriva congresului rezerviștilor 
și a Pactului nord-atlantic. Orga
nul Partidului republican, „La 
Voce Repubblicana", consideră și 
el că nu este potrivit ca în mo
mentul actual să se facă exces 
de zel atlantic. Ar fi o mare gre
șeală, scrie ziarul, „ca problema 
N.A.T.O. să fie pusă în termenii 
stricfi ai apărării militare" în fața 
unui pericol pe care toji îl consi
deră iluzoriu.

Reacțiile din capitala Italiei față 
de adunarea de la Triest — pu
blice sau nu — se circumscriu în 
contextul „marii bătălii", deja în
cepută aici, în jurul problemei re
lațiilor Italiei cu N.A.T.O. Adevă
rata problemă aflată în dezbatere 
constă de fapt în trasarea rolului 
Italiei în viața internațională, de 
aici decurgînd, ca un corolar, ac
ceptarea sau respingerea Pactului 
atlantic. Se așteaptă ca reluarea, 
luna viitoare, a lucrărilor parlamen
tului să aducă clarificări în acest 
sens.

Cercurile realiste din țările ai 
căror „rezerviști" au luat parte la 
întîlnirea de la Triest apreciază, 
spre deosebire de acești trubaduri 
ai N.A.T.O., că securitatea popoare
lor continentului nostru poate fi 
asigurată nu prin menținerea 
blocurilor militare, ci prin desfiin
țarea lor, prin statornicirea unor 
relații noi, de colaborare, bazate 
pe egalitatea suverană și stima 
între toate țările europene.

PARIS 30. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Consiliul de Miniștri francez a a- 
doptat propunerile privind noua 
componență a consiliilor de admi
nistrație ale securității sociale. Po
trivit noii reglementări, se modi
fică componența consiliilor de ad
ministrație ale securității sociale 
ai căror membri nu 
aleși de muncitori, ca 
ci desemnați în mod 
organizațiile sindicale 
tronale. în felul acesta, 1 milion 
de patroni vor dispune de un 
număr de locuri egal cu cel care 
va reveni unui număr de 15 
lioane de salariați.

Organizațiile sindicale au 
informate că ele trebuie să-și 
semneze administratorii lor în a- 
ceste consilii pînă la 11 septembrie 
pentru organismele 
pînă la 8 septembrie 
siliile de asigurare 
locale.

vor mai fi 
pînă acum, 
paritar de 

și cele pa-

mi-

fost 
de-

naționale și 
pentru Con- 
regionale și

MOSCOVA 30. — Coresponden
tul . Agerpres N. Cristoloveanu 
transmite : La Moscova s-au înche
iat miercuri convorbirile dintre 
Maxim Berghianu, președintele Co
mitetului.. de Stat al Planificării din 
Republica Socialistă România, și 
N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din U.R.S.S., referitoare 
la colaborarea economică bilatera
lă dintre România și Uniunea So
vietică pe perioada 1971—1975.

In aceeași zi, Maxim Berghianu a 
vizitat uzjna de automobile „Liha- 
ciov“ din Moscova și Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S.

Seara, Titus Sinu, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Socialiste 
România la Moscova, a oferit un di
neu în cinstea oaspetelui. Au parti
cipat N. K. Baibakov și alți membri 
ai conducerii Comitetului de Stat al 
Planificării din U.R.S.S.

OTTAWA 30 (Agerpres). — La 
29 august, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Canada, Cor- 
neliu Bogdan, și-a prezentat scri
sorile de acreditare guvernatorului 
general, Roland Michener.

Răspunzînd cuvîntării ambasado
rului român, guvernatorul general 
a arătat că sosirea primului amba
sador român în Canada marchează 
o pagină, importantă în istoria re
lațiilor dintre cele două țări. El a 
adăugat: „Țara dv. a adus o con
tribuție valoroasă și constructivă 
la rezolvarea problemelor mondiale 
și în special la o mai mare înțe
legere între națiuni. Admirăm, de 
asemenea, progresul economic ra
pid pe care România l-a înfăptuit 
în viața sa internă și așteptăm o 
extindere a relațiilor comerciale 
dintre țările noastre**.

In încheiere, guvernatorul gene
ral a exprimat sentimentele de 
prietenie ale guvernului canadian 
și ale sale personale pentru pre
ședintele Consiliului de Stat și pen
tru poporul român.

La ceremonia prezentării scriso
rilor au luat parte membrii casei 
civile , și militare a guvernatorului 
general, reprezentantul guvernului 
canadian, John Halstead, funcțio
nari superiori din Departamentul 
de stat pentru afacerile externe.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, guvernatorul 
general s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul român. ■ ■■■•■.

In aceeași zi, ambasadorul Cor- 
neliu Bogdan a fost primit de pri
mul ministru canadian, Lester 
Pearson, cu care a avut o convor
bire cordială.

PARIS 30 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, cercu
rile artistice din. Europa occiden
tală protestează împotriva recen
tei arestări a cunoscutului compo
zitor grec, Mikos Theodorakis, de 
către autoritățile militare. Un grup 
de artiști francezi de renume au 
semnat o scrisoare de protest adre
sată guvernului grec. Printre sem
natari se află aotorii Simone Si
gnoret, Yves Montand, cîntăreața 
Juliette Greco, cineastul Jean Luc 
Goddard și alții.

„Arestarea compozitorului Theo
dorakis răscolește pe toți oamenii 
liberi, independent de concepțiile 
și apartenența lor politică", se 
spune în protestul adoptat de mem
brii juriului ' celui de-al 28-lea 

■Festival internațional al filmului 
de la Veneția. Printre semnatarii 
protestului se numără scriitorii Al
berto Moravia, Giorgio Bassani și 
Pier Paolo Pasolini (Italia), perso
nalități culturale din diferite țări 
prezente la festival — Carlos Fuen- ■ 
tes (Mexic), Juan Goytisolo (Spa
nia), Rostislav Jurienev (U.R.S.S.), 
Violette Morin (Franța), Erwin Lei-

ser (Suedia), Suzan Sontag (S.U.A.) 
și alții. Asociația compozitorilor 
din. Londra a adresat guvernului 
grec o scrisoare de protest, cerînd 
să se facă cunoscute situația com
pozitorului Theodorakis și locul 
unde. este deținut.

★
ATENA ;30 (Agerpres). — An

dreas Papandreu, fiul fostului 
prim-ministru grec, și celelalte zece 
persoane inculpate în așa-numita 
„afacere Aspida" vor fi judecați în 
cursul acestui an, anunță agenția 
Reuter. Ei au la dispoziție cinci 
zile pentru a face apel împotriva 
hotărîrii Camerei de punere sub a- 
cuzație. Andreas Papandreu a fă
cut deja cunoscut că nu intențio
nează să facă apel, dar se crede că 
unii dintre ceilalți acuzați vor uza 
de acest drept, ceea ce ar putea 
întîrzia deschiderea procesului 
propriu-zis.

Hotărîrea Camerei de punere sub 
acuzație, publicată marți seara, a- 
tribuie celor 11 persoane învinui
rea de „complot în vederea exe
cutării unui act de înaltă trădare".

MUZICALE
DE EA STRESA

Din Nigeria continuă să sosească știri contradictorii asupra desfășurării osti
lităților. In fotografie: pe unul din fronturi

Semnarea unor
acorduri economice

Societățile petroliere americane 
„Easo Standard Algerie", „Esso 
Africa" și „Esso Sahaiienne", 
precum și societățile „Mobil-Oil 
Nord-Africaine' și „Mobil Oii 
Frangaise' au lost «naționalizate, 
relatează agenția France Presse, 
reierindu-se la două ordonanțe 
publicate miercuri în jurnalul o- 
ficial algerian.

SOFIA 30 (Agerpres). — între de
legațiile guvernamentale economice 
ale R. P. Bulgaria și R. D. Vietnam 
au. .fost semnate miercuri la Sofia 
un acord care prevede că în anul 
viitor R. P. Bulgaria va furniza Re
publicii Democrate Vietnam' ajutor 
economic și militar nerambursabil, 
o înțelegere referitoare la acordarea 
unuif credit pe termen lung,. ' fără 
dobîndă, pentru livrarea de obiec
tive complexe în perioada 
1968—1970 și a unui credit fără do
bîndă pentru livrarea de mărfuri 
în anul 1968. Delegația R. D. Viet
nam condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
a purtat, de asemenea, tratative și a 
semnat cu partea, bulgară un acord 
referitor la schimbul de mărfuri și 
de plăți pe anul 1968.

în aceeași zi, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, a avut o convor
bire, cu Le Thanh Nghi.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
la invitația C;C. al iP.M.S.U. și ■ a 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănești. Ungar, o delegație 
de partid și guvernamentală sovie
tică, condusă de L. I. Brejnev, se
cretar general' al C.C. al P.C.U.S., 
va sosi în Ungaria la începutul 

.lunii septembrie într-o vizită ofi
cială prietenească. .
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Stațiunea turistică Stresa, așe
zată 
Lago 
căruia 
glindesc crestele etern înzăpe
zite, găzduiește în fiecare toam
nă Festivalul internațional „Săp
tămânile muzicale'", manifestare 
de înaltă calitate artistică ce 
reunește aici nume dintre cele 
mai răsunătoare ale vieții con- 
certistice din Italia și din lumea 
întreagă.

Anul acesta, cea de-a șasea 
ediție a fost deschisă duminică 
cu „Recviemul german'" de 
Brahms în interpretarea Orches- ■ 
trei simfonice din Basel, a Co
rului Santa Cecilia din Frank
furt și a Corului Bach din Frie- 
burg, sub conducerea reputatu
lui șef de orchestră Theodor 
Egel. Concertul inaugural a fost 
închinat memoriei lui Arturo 
Toscanini — cetățean onorific al 
orașului — cu ocazia împlinirii 
unui veac de la nașterea mare-

pe marginea frumosului 
Maggiore, în 
Alpii elveției își

apele
o-

CORESPONDENȚA DE LA 
MIRCEA SIMIONESCU

lui dirijor și a fost precedat 
de cîteva manifestări comemo
rative.

După un succes remarcabil 
înregistrat marți seara de cele
brul nonet ceh din Fraga, cu lu
crări de Mozart, Schubert și 
Bohuslav Martinu, în zilele care 
urmează vor apărea pe podiu
mul sălii congreselor din Stresa 
sau ale Palatului de pe Isola 
Bella violoniștii Zino Frances- 
catti și Isaac Stern, pianiștii Ro
bert Casadesus, Alexander Za-Z 
kin, Maurizio Pollini, Geza 
Anda, Laura de Fusco, claveci
nistul George Malcolm, organis- 
tul Anton Heiller, precum și ma
rea Orchestră a Filarmonicii din 
Los Angeles, sub bagheta lui 
Zubin Mehta, celebra formație 
de cameră „I virtuosi di Roma"' 
condusă de Renato Fasano, Or
chestra simfonică a radiotelevi- 
ziunii din Torino, avînd la pu
pitru pe cunoscutul șef de or
chestră Mario Rossi și Corul de 
cameră al radio-televiziunii ita--' 
liene condus de Nino Antone 
lini.

Așteptat cu viu interes, 
talul Isaac Stern — Ale 
Zakin va prilejui prezenr 
primă audiție în cad: 
lurilor de la Stresa «* 
treia de George En- 
nalitatea marelui n"' 
cian este evocată i. 
bit în caietul-prog' 
iiidu j în paginile 
liene șî ’sfrăiue,-apa, 
zile și care prezintă cu acest 
prilej și apropiatele manifestări 
muzicale ale Festivalului „Geor
ge Enescu"' de la București.

.Zone industriale

Astăzi, In Republica 
Sud-Africană o fabrică 
nouă se poate con
strui numai cu a- 
probarea Ministerului 
Planificării. Deocam
dată nimic neobișnuit. 
O lege adoptată de 
parlamentul sud-alri- 
can in luna iunie acor
dă acestui departament 
puteri destul de largi. 
De el depinde in ulti
mă instanfa alegerea lo
cului unde se pot con
strui întreprinderi indus
triale noi sau 
lărgi cele 
După cum

serie „Frankfurter Allge- 
meine", de a se trans
muta un număr cit mai 
mare de negri din ora
șele „albe" în rezerva
țiile cunoscute sub nu
mele de „bantustane".

Au fost create așa-zi- 
sele „zone industriale

NOTE

Mesaje ale președintelui 
Iosip Broz Tito. Marko Nikezici, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a plecat 
miercuri dimineață cu un avion spe
cial spre Washington, unde va înmîna 
președintelui S.U.A., Johnson, un 
mesaj personal din partea lui Iosip 
Broz Tito. După cum menționează a- 
genția Taniug, M Nikezici va pleca 
apoi la New York, pentru a remite 
un mesaj din partea președintelui Tito 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

Președintele Franței, de Gaulle, a 
primit miercuri la Elysâe pe Kocea 
Popovici, membru al Consiliului Fe
derației al R.S.F. Iugoslavia, care i-a 
remis un mesaj din partea președinte
lui R.S.F.I., Iosip Broz Tito.

După primire, Kocea Popovici a de
clarat ziariștilor că acest mesaj „se 
referă, mai ales, la problemele Orien
tului Mijlociu".

Un comunicat italo-tuni- 
SÎan 3 ^ost publicat în urma con
vorbirilor dintre ministrul tunisian al 
afacerilor externe, Habib Burghiba jr. 
și ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Amintore Fanfani, la Roma, 
în document se arată că cele două 
părți au examinat cu atenție meto
dele pentru a se ajunge „în mod pro
gresiv la o rezolvare echitabilă" a 
problemelor ridicate de recentele eve
nimente din Orientul Apropiat.

0 greva generală în Uru
guay 3 început marți. Greva de 48 
de ore a cadrelor didactice din învă- 
țămîntul de toate gradele este orga
nizată în semn de protest împotriva 
intențiilor guvernului de a reduce cu 
peste 50 la sută alocațiile destinate 
învățămîntului. La această acțiune iau 
parte, de asemenea, studenții și per
sonalul de deservire din școli și uni
versități. Greva a fost precedată, luni, 
de o demonstrație a studenților din 
Montevideo, în cursul căreia poliția a 
arestat - 32 de persoane.

Ziua României Ia Tîrgul internațional de mostre din 
DamaSC 3 3VUt 'oc ^ni 28 august. Cu acest prilej a foșț organizată o con
ferință de presă, iar posturile de radio au transmis emisiuni de muzică ro
mânească.

0 delegație a Adunării Naționale a Tanzaniei, condusă 
de Adam Sapi Mkwawa, președintele Adunării, a sosit la 30 august la Mos
cova într-o vizită oficială.

i

se pot 
existente, 

arată unele 
ziare occidentale, noua 
lege are drept scop să 
împiedice pătrunderea 
de noi brafe de muncă 
din rîndurile populației 
de culoare în regiunile 
industriale.

Se urmărește astfel,

de frontieră". Este vor
ba de regiuni situate în 
apropierea ,,frontierelor" 
celor 8 mari bantustane, 
unde întreprinderile se 
întemeiază pe păminl 
„alb” iar muncitorii tră
iesc in rezervații. Negrii 
sînt nevoifi să treacă în 
fiecare dimineață „fron-

tiera", pentru ca seara 
să se întoarcă în satele 
lor. Jn acest fel, ei de
vin „muncitori străini" 
în propria lor țară, oa
meni care acolo unde 
lucrează nu au nici un 
drept, ba mai mult — 
sînt supuși tuturor res
tricțiilor stabilite de le
gile apartheidului.

Pentru a grăbi tradu
cerea în fapt a acestui 
plan, autoritățile fac to
tul pentru folosirea unui 
număr cit mai mare de 
muncitori negri în „zo
nele industriale de 
frontieră", iar în vechile 
centre industriale se 
forjează trecerea la au
tomatizarea produefiei. 
în plus, statul oferă 
importante avantaje ce
lor ce construiesc în
treprinderi în noile 
zone.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut, marți 
o întrevedere cu președintele Repu
blicii Coasta de Fildeș, Felix Houp- 
houet-Boigny, cu care a examinat si
tuația mai multor diplomați guineezi 
deținuți în prezent în Coasta de Fil
deș. Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că vor avea loc noi con
tacte în această problemă între U 
Thant și ministrul afacerilor externe 
al Coastei de Fildeș, Arsene Assouan 
Usher, care va rămîne încă cîteva zile 
la New York.

Cunoscutul politician rho- 
desian Garfield Todd, 
prim-ministru al Rhodesiei, oponent al 
proclamării independentei unilaterale 
de către Smith, a declarat marți Ia 
Salisbury că i s-a refuzat cererea de 
călătorie în Republica Sud-Africană. 
Todd urma să prezinte la Universita
tea din Natal un discurs memorial în
chinat lui Albert Luthuli, cunoscutul 
fruntaș al luptei de eliberare a popu
lației africane din R.S.A., care a de
cedat recent. Todd a făcut cunoscut 
că intenționează să plece în Noua 
Zeelandă, țara sa de baștină, pe care 
a părăsit-o în 1934.
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