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ÎN ZIARUL DE AZI:

Ei Cruțarea terenu
rilor — o chestiune 
vitală a urbanisticii 
moderne Ol Banii 
s-au dat, lumină nu 
s-a făcut ■ De ce 
e dificil să devii di
riginte Ei Sport

Mîine sosește în Capitală 
președintele Republicii Somalia 
Or. Abdirashid Aii Shermarke

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu, mîine sosește în țara noastră, într-o vizită 
oficială, dr. Abdirashid Aii Shermarke, președintele Republicii Somalia,

ÎNCHEIEREA VIZITEI CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT

ÎN JUDEȚELE CONSTANȚA Șl TULCEA
INTILNIREA CU ACTIVUL

DE PARTID
DIN JUDEȚUL TULCEA

Orașul I ulcea in perspectiva

a asigura înfăptuirea pro- elaborat de Congresul al hotărîrilor privind

(Continuare in pag. a III-a)

Ș' județean din Tulcea. (A-
iiwl

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

bătut politica partidului și statului nostru. El a spus printre altele :Noua formă organizatorică în care muncim ne dă posibilitatea să acționăm mai operativ pentru realizarea la un nivel calitativ superior a sarcinilor curente și de perspectivă, datorită eliminării verigilor intermediare, a apropierii activității organelor de partid și de stat de unitățile de bază. Infățișînd rezultatele obținute de unitățile economice în primul trimestru, vorbitorul a subliniat că ele nu sînt încă pe măsura posibilităților județului. Delta Dunării — această parte a țării, unică nu numai prin pitorescul său, dar și prin vastul său potențial economic, poate să aducă o contribuție sporită la creșterea potențialului economiei noastre.' Deși unitățile industriei chimice, alimentare, economiei forestiere și unitățile agricole și-au realizat sarcinile de plan pe trimestrul I, totuși nivelul eficienței lor economice nu este încă satisfăcător. Biroul comitetului județean de partid este preocupat efectiv de analizarea cauzelor care fac ca Trustul de amenajare și valorificarea stufului să lucreze an de an cu pierderi.în continuare, vorbitorul a arătat că importante suprafețe de ape ar putea fi amenajate în pepiniere și crescătorii piscicole de înaltă productivitate ; zone întinse de teren improprii pentru agricultură ar putea fi plantate cu specii repede crescătoare, sporind baza de materii prime pentru fabricile de celuloză și hîrtie.în condițiile de sol și climă ale județului Tulcea — a spus vorbitorul — ne preocupăm de folosirea mai eficientă a terenurilor improprii culturilor cerealiere. împreună cu cadrele de specialiști din județ vom studia posibilitatea plantării lor cu vii și pomi fructiferi.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă încredințăm, dragi conducători de partid și de stat, că organizația județeană de partid Tulcea, toți oamenii muncii din județ aprobă întreaga politică internă și externă a partidului nostru și își exprimă hotărîrea de a munci fără preget pentru aplicarea ei în viațăPrimit cu vii și puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

producă o îmbunătățire substanțială, ca tovarășii care lucrează în aceste organe, și care mulți ani au lucrat fie la regiuni, fie la raioane să se debaraseze de unele deprinderi și practici negative în îndrumarea, conducerea și rezolvarea problemelor, să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă. în primul rînd este necesar să se acorde o ațenție mai mare studierii temeinice a problemelor pe care le ridică viața, nevoile de dezvoltare a județului. In această activitate trebuie să antrenăm cei mai buni specialiști din județ, să apelăm la sprijinul specialiștilor din ministere și instituții centrale, care au datoria să ajute la elaborarea soluțiilor și măsurilor celor mai corespunzătoare condițiilor din județul sau localitatea respectivă. Să apelăm, de asemenea, la consultarea largă a cetățenilor din județ, a muncitorilor, țăranilor șl intelectualilor. Trebuie să fie clar pentru toți că numai tn măsura în care vom lărgi această consultare, vom asigura participarea cetățenilor la elaborarea diferitelor soluții, la găsirea căilor celor mai bune pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și de stat, numai în această măsură vom asigura succesul activității noastre. Avem experiență în această direcție — și bună, și rea. Să folosim ceea ce este bun pentru a perfecționa în continuare activitatea noastră, să renunțăm la ceea ce a fost rău în trecut. în ultimii ani îndeosebi cele mai multe hotărîri de partid și de stat au fost supuse dezbaterii publice. Dar dacă problemele generale ale dezvoltării țării noastre și ale politicii internaționale au fost și sînt dezbătute larg cu cetățenii patriei, nu întotdeauna organele locale știu să a- tragă larg cetățenii în găsirea soluțiilor și rezolvarea problemelor privind dezvoltarea vieții economi-

ție socialistă în România. Am vorbit despre aceasta la mitingul din orașul Tulcea, la întîlnirea eu cooperatorii. Ceea ce doresc să subliniez este că toate realizările din Tulcea se datoresc felului în care organizațiile de partid, comuniștii, organele de partid și de stat știu să organizeze și să conducă activitatea economică și socială. în toate succesele este încorporată munca, priceperea, entuziasmul întregului activ de partid și de stat, ale tuturor comuniștilor și de aceea doresc să felicit din inimă comuniștii, activul de partid, Comitetul județean Consiliul 
plauze).Pentru gramuluiIX-lea, a hotărîrilor Conferinței naționale privind perfecționarea conducerii economiei și a întregii vieți sociale, sînt necesare eforturi intense. în primul rînd însă este necesară îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid, a organelor și instituțiilor de stat. Comitetele, județene de partid, consiliile populare județene sînt chemate ea, printr-o legătură nemijlocită cu organizațiile de partid și cu consiliile populare orășenești și comunale, să asigure ca hotărî- rile și directivele organelor centrale de partid și de stat să ajungă la timp și nealterate la organizațiile de bază, la comuniști, la cetățeni, mobilizînd meinbrii de partid. întreaga' populație la înfăptuirea lor. Noi apreciem că reorganizarea teritorial-administrativă, a- propierea organelor de conducere de unitățile de bază vor crea un cadru mult mai bun pentru asigurarea transpunerii în viață a hotărîrilor și directivelor organelor superioare de partid șl de stat. Pentru aceasta este însă necesar ca în munca comitetelor județene, a organelor de partid și de stat să se

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, E- mil Bodnaraș, Gheorghe Rădu- lescu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Gheorghe Stoica și Vasile Patilineț )«-au întîlnit în cursul după amiezii de vineri cu activul Comitetului județean de partid Tulcea. La adunare au luat parte cadre de conducere ale organelor locale de partid și de stat, muncitori, tehnicieni, ingineri și cadre de conducere din întreprinderi, țărani cooperatori, activiști ai organizațiilor obștești. în cuvîntul său, Toniu Jecu, membru de partid din anii ilegalității, a spus : Indicațiile pe care dv., tovarășe Ceaușescu, și ceilalți conducători de partid și de stat le-ați dat cu prilejul vizitei în o- rașul Tulcea vor constitui coordonate ale activității noastre de vi
itor. Nu vom dezminți niciodată încrederea pe care ne-ați acordat-o, 
așa curn nici în anii ilegalității nu precupețeam nici un efort pentru a îndeplini sarcinile primite.

A luat apoi cuvîntul Cristina Mo- 
cănescu, președinta Comitetului județean al femeilor. Vorbitoarea s-a referit pe larg la prezența activă a femeilor de pe întreg cuprinsul județului la viața economică, social- culturală și obștească. O atenție deosebită a fost acordată problemelor legate de rolul important și de înalta răspundere ce revine femeilor în creșterea și educația copiilor.Primul secretar al Comitetului județean U.T.C., Constantin Beșleagă, a trecut în revistă contribuția tinerilor la dezvoltarea economică și culturală a județului. Vorbitorul s-a referit totodată la acțiunile inițiate de organizațiile U.T.C. pentru cunoașterea cit mai amănunțită de către tineret a istoriei patriei și partidului nostru, pentru folosirea cît mai judicioasă și instructivă a timpului liber al tineretului. Tineretul din județul nostru, ca și întregul tineret al țării, a încheiat vorbitorul, vede în politica înțeleaptă a partidului și statului garanția afirmării capacităților creatoare și a împlinirii aspirațiilor tinerei generații.Luînd cuvîntul. tov. Teodor Co- 
man, prim secretar a] comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean provizoriu, a exprimat hotărîrea comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din județ de a înfăptui nea-
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Stimafi tovarăși,Sîntem la încheierea vizitei noastre în județul Tulcea, de fapt, la încheierea vizitei din Dobrogea. Cu toate că a fost scurtă, vizita în județul dv. ne-a prilejuit contacte cu mii și zeci de mii de muncitori, țărani, intelectuali de pe aceste meleaguri. Am Dutut constata entuziasmul cu care cetățenii înfăptuiesc politica partidului de construe-

Dr. Abdirashid 
Aii Shermarke s-a 
născut tn 1919 la 
Harardere, dis
trictul Hobbia. A 
urmat cursurile 
școlii Coranice din 
Harardere și o 
școală din Moga
discio. După ter
minarea cu men
țiune de merit a 
unui curs destinat 
funcționarilor din 
aparatul adminis
trativ, dr. Abdi
rashid Aii Sher
marke și-a conti
nuat studiile la 
Școala politică ad
ministrativă. Obți- 
nînd diplomă de 
merit la Institutul 
superior de drept 
și științe economi
ce, își termină stu
diile la Facultatea 
de științe politice 
a Universității din 
Roma. In 1958, 
după o pregătire 
asiduă, a obținut 
titlul de doctor cu 
lucrarea „Sfîrși- 
tul administrației 
mandatare".

Dr. Abdirashid
Aii Shermarke este membru al 
Ligii tinerilor somalezi de la crea
rea acesteia. In 1959 și 1964 a fost 
ales deputat în Adunarea națională 
din partea districtului Gardo. între 
anii 1960—1964 a fost prim-mi- 
nistru al guvernului creat după 
obținerea independenței. La 10 iu
nie 1967 a fost ales președinte al 
Republicii Somalia.

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Somalia 
se află astăzi pe un teren care 
conferă posibilitatea unei evoluții 
pozitive a acestora pentru ambele 
țări și popoare. Cu prilejul con
tactelor anterioare între reprezen
tanții celor două state s-au afirmat 
dorința și hotărîrea comună de a 
dezvolta multilateral aceste relații 
și de a contribui la cauza păcii în 
lume, la promovarea colaborării in
ternaționale pe baza principiilor 
independenței și suveranității na
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Roata olarului
în perimetrul

industriei
Caolin — pămînt alb, înnobilat. Ni

sip, ipsos special, argilă refractară, 
feldspat.

Se desprind din straturi geologice 
din cele mai diverse colțuri ale pă
mântului românesc: de la Harghita 
și Aghirești, din Miorcanii nordului 
Moldovei, din Munții Apuseni. Se 
întîlnesc aici într-o uriașă nebuloa
să și, îngemănate după multe meta
morfoze, ajung pe o imensă „roată 
a olarului", o roată miraculoasă, care 
polarizează in jurul ei sute de oa
meni și produce un obiect la mai 
puțin de două secunde.

îngemănarea elementelor... Meta
morfoze... Desigur, acestea sînt pro
cesele „tradiționale" ce au loc în 
bazinele de amestec, la secția de 
modelaj, la turnare, în cuptoarele de 
ardere etc. în planul receptării sen
sibile însă, la Complexul de faianță și sticlă din Sighișoara — unul din
tre cele mai mari și mai moderne 
din țară — ești departe, foarte de
parte de acel străvechi capitol al 
„facerii", scris de mina olarului. Se 
lucrează cu o uriașă cantitate de 
materie primă, la cu totul altfel de 
„roti". Comenzile minții și sensibilității omului nu se mai transmit lu
tului prin mișcări mîngîietoare ale 
mîinilor; ele s-au concentrat și 
sublimat, cel mai adesea, în mișcă
rile precise, severe a zeci de mecanisme și automate.

Evident, tn aceste vaste hale nu 
încerci emoția resimțită cîndva lin
gă meșterul de la Horezu, Oboga 
sau Vama. Ci o alta, de natură modernă. înțelegi aici, „pe viu", că teh
nica nu distruge misterul și poezia 
străvechii îndeletniciri — le meta- 
morforează. Este într-adevăr surprin
zător să vezi cum pasta lichidă, dis
tribuită de către un singur om. în 
zeci de forme — aflate pe o bandă 
rulantă — se preface (exact în răs
timpul care ți-ar fi necesar să te 
plimbi cu pași lenti dintr-un colt în altul al halei) în sute de căni cru
de, de forme aproape impecabile. La 
fel, este oarecum neașteptat să vezi 
toarte care se formează, se lipesc 
„singure" de corpul ceștilor. Cît pri
vește aspectul final al glazurilor, — 
acest curcubeu multicolor — este 
realmente de domeniul poeziei celei mai imprevizibile. Iată și o întîlnire 
cu „farfuriile zburătoare" ! Denumi
re ad-hoc, nu lipsită de umor, dată 
de cineva care mi-a atras atenția a- 
supra drumului rapid, în ușor ba
lans, parcurs de sutele de obiecte a- 
șezate pe benzi transportoare alune- 
cînd deasupra capului.

Aproape 400 de articole noi asi
milate din 1957 și pină în prezent, 
15 500 000 de obiecte prevăzute în 
planul acestui an, cu perspectiva de 
a depăși, în viitorul apropiat, ac
tuala capacitate de producție. Fa
brica sighișoreană a contribuit din plin la o impresionantă schimbare • în numai cîțiva ani, în mai toate a- 
șezările tării, vechea ceramică a fost 
înlocuită prin articole de faianță. Ea 
a pătruns chiar și în vetrele olări
tului. (Am zărit-o pe masa țăranu
lui din Corund, pe blidarul olteanu
lui !) Ceea ce a creat și creează mari 
solicitări de produse, dar și răspun
deri crescînde față de calitate. Căci 
tradiția de frumos, de decorativ, de

ționale, egalității depline in drej>- 
turi a tuturor statelor, respec
tării drepturilor fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără pre
siuni sau amestec străin, de a-și a- 
lege liber calea dezvoltării sale.

Vizita tn țara noastră a președin
telui Somaliei, dr. Abdirashid AH 
Shermarke, constituie un nou pri
lej în direcția strîngerii în conti
nuare a legăturilor de prietenie și 
colaborare româno-somaleze, repre
zintă, totodată, un aport la întări
rea păcii și cooperării între state.

Poporul român, care nutrește sen
timente de simpatie față de poporul 
somalez, față de eforturile sale 
pentru dezvoltarea economică, so
cială și culturală a patriei sale, 
urează președintelui Somaliei, dr. 
Abdirashid Aii Shermarke, un căl
duros bun venit în Republica So
cialistă România.

a realiza prin obiecte de uz un ca
dru plăcut, de a conferi o notă d« bun oust — rafinat, stilizat — s» 
cere cel puțin respectată, egalată.

Așa a apărut necesitatea de a a- pela la serviciile permanente ale cî- 
torva artiști creatori de modele, l-am 
găsit aplecați asupra planșelor, a 
mulajelor de ipsos și plastilină ; cău- tînd valențele specifice ale cerami
cii, asimilând cuceriri ale picturii 
mondiale — tn ce privește croma
tica și echilibrul ei, însușindu-și ex
presia de maximă simplitate a vo
lumelor din sculptura contempora
nă. Strădanii, căutări pasionante, 
prelungite si după orele de servi
ciu.

Numeroase documentări făcute tn 
diversele regiuni cu bogate și stră
vechi vetre folclorice i-au inspirat tn realizarea unor modele durabile, 
modern stilizate, originale prin pre
lucrarea elementului popular româ
nesc. Se fac recursuri și la arheo
logie (pe una dintre mesele de lucru ale creatorilor am regăsit cu 
surpriză — alături de un model imi- tînd vasele cioplite din Munții Apuseni — miniaturizate. Șarpele fan
tastic, Hecate, pe care le admirasem la Muzeul din Constanța).

„Este vorba de asimilarea propor
țiilor, a unității decor-formă, a sincerității cu care creează artistul popular sau antic" — au ținut să preci
zeze creatorii, împărtășindu-mi si concluzia unor experiențe nu întot
deauna reușite (de exemplu, repro
ducerile foto pe faianță, suvenirurile 
cu motive populare mai adecvate țe
săturilor, lemnului etc.).

Roadele acestor strădanii — o sui
tă de obiecte demne de toată aten
ția — le-am văzut in magazinul și 
în expoziția Complexului, dintre care 
multe au fost prezentate în cadrul 
unor expoziții internaționale de 
prestigiu. Mi-a atras apoi privirile un grafic care redă o originală „geo
grafie" : numeroasele țări în care se 
exportă faianța și sticlăria sighișo
reană.

Pe linia creației, a creșterii „indi
celui estetic" se urmărește în pre
zent o apropiere cît mai fericită a 
fanteziei și imaginației de posibili
tățile tehnice ale producției de se
rie, la scară mare. Așadar, un efort 
— cu nenumărate implicații — de a- 
propiere a mașinii de vibrațiile sen
sibile ale instrumentelor manuale. Un 
efort de a constrînge roata olarului 
să se „învîrtească" potrivit cerințe
lor producției moderne. O armoni
zare dintre artă și industrie.

Se nasc astfel, dintr-o gîndire «- 
xigentă, noi proiecte și calcule, se 
cristalizează soluții și se confruntă 
dezideratele reciproce ale „creației" 
si „producției". Printre ele se în
scrie și dorința de a exersa și valorifica fantezia și cunoștințele teh
nice experimentând producerea unor 
serii mai mici — nerealizabile deo
camdată pe linia tehnologică indus
trială. Ar putea constitui un pas pro
mițător în direcția unei mai mari 
varietăți a produselor, a calității, a 
frumosului încorporat în „mesagerii" 
de sticlă și faianță ai Sighișoarei.

Natalia STANCU
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Acordați mai multă atenție fe

restrelor ți balcoanelor proprii. 
Cînd stați la etaj, nu lăsați ghi
vece cu flori pe pervazul feres
trei deschise — sau copii nesu- 
pravegheați, In balcon. Se pot 
petrece lucruri tragice. O cără
midă aruncată de copilul Ghe- 
nea Radu (8 ani) de la balconul 
locuinței (str. D. Golescu 35, etaj 
6) a căzut In capul unei fetițe de 
11 ani, accidentlnd-o grav. Pe 
B-dul Magheru, alaltăieri, un 
ghiveci cu flori căzut de la eta
jul V al unei clădiri s-a făcut 
zob pe trotuar, la picioarele unui 
medic stomatolog. Cetățenilor 
care locuiesc la etaj li se cere un 
plus de atenție, în interesul ce
lor ce trec pe trotuare.

De-a forajulCăutați-vă în buzunare. N-ați pierdut dv. o... turlă de sondă ? Poate a căzut cînd v-ați scos batista. Se poate. Nu ne referim la dumneavoastră ca individ, d la dumneavoastră ca întreprindere. A scos directorul o hîrtiuță din halatul întreprinderii ți, din nebăgare de seamă — poc ! a căzut ți turla. O găsiți la parcul 14 din Țicleni (Gorj) unde zace de anul trecut Ridicați-o în picioare, să vedem cît de monumentală poate fi întreprinderea care a pieraut-o. Așteptăm rezultatul acestui foraj de... adîndme.
De 50 de ani

Cetățeanul Gheorghe Geor
gescu este ți acum, la respecta
bila vtrstd de 8S de ani, un pa
sionat slujitor al muzeului din 
Corabia. t>e aproape o jumătate 
de veac octogenarul îndrumător 
științific al acestui muzeu adună 
migălos mărturii arheologice asu
pra trecutului istoric al poporu
lui nostru. Multe din obiectele 
colecționate de el se găsesc la 
muzeele din Corabia, Caracal, 
Craiova ți București. Cum 
vede, pasiunea n-are vtrstă.

se

O mină
de ajutor

do!O femeie din Uricani, cu copii mid după ea, căuta ieri, 
in București, sediul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. Ce necazuri au pus-o pe drumuri ? Olimpia Bîclea este muncitoare la în
treprinderea minieră Uricani. Soțul ei e bolnav, a suferit un ac- ddent în această situație, femeia * făcut mai multe cereri solicitlnd primirea (fie ți temporară) a copiilor săi la creță. Poate că funcționarilor respectivi cazul li s-a părut „mărunt" — dar 
pentru o femeie la necaz, a- 
ceasta este o problemă de viață. Negăsind înțelegere ți sprijin, ea 
a luat trenul spre Capitală. Cum explică organele locale această Sjsă de solicitudine ? Minorii din ricani sînt oameni de inimă. Cum s-au aduat între ei funcționari eu suflet de hîrtie, 
putem pricepe 1

spre Capitală. Cum ele locale această
nu

CRUȚAREA TERENURILOR
- o chestiune vitală 

a urbanisticii moderneRecent publicatul proiect de lege eu privire la apărarea, conservarea ți folosirea terenurilor agricole invită pe proiectanți ți constructori la o temeinică reconsiderare a concepției asupra sistematizării. Actul de a construi reprezintă o continuă cumpănire în jurul unor elemente dinamice și adeseori de natură contradictorie. Orice construcție Începe cu ațezarea temeliei și orice temelie înseamnă ocuparea pentru mulți ani de zile a încă unei pailme de pămînt. Dar pămîntul — care îți are, desigur, marginile lui — nu este numai un suport răbdător ți de nădejde pentru toate edificiile ridicate de-a lungul mileniilor, ci ți singurul, deocamdată, izvor al fertilității, de care omul a beneficiat chiar înainte de a-și înjgheba prima sa colibă. Dacă polderele Olandei sau presupusa irigare a pustiurilor dovedesc cit de scump trebuie plătită uneori rodnicia, zgîrie-norii Manhattanulul, o- rașul imaginat de Kenzo Tange deasupra talazurilor golfului Tokio sau experiențele submarine ale comandantului Cousteau ilustrează elocvent efortul actual de a limita la maximum ocuparea terenului productiv prlntr-o necontrolată explozia urbană.Desigur, țara noastră, bogat înzestrată cu cîmpii, livezi și pășuni mănoase, nu este pusă în situația de a recurge la soluții extreme, de a-și întregi, palmă cu palmă, patrimoniul funciar într-o acerbă luptă cu stihiile mării sau ale unei dlime neîndurătoare. Natura s-a dovedit darnică, însă ar fi o pagubă ireparabilă, o risipă de nejustificat în fața generațiilor viitoare ca, în viitoarea acestor ani de mare avînt constructiv, să admitem diminuarea unei avuții unice prin decizii mai puțin judicioase în opera generală de edificare. Astăzi, cînd sporirea și diversificarea producției agricole capătă semnificații tot mai profunde în contextul ridicării neîntrerupte a economiei naționale, a nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării, chibzuirea atentă • fiecărui metru pătrat de teren inclus Ireversibil în aria construcției urbane sau rurale a devenit o necesitate vitală. Legile, actele normative Îngrădesc o asemenea tranziție In limite raționale. Totuși, limitele prescrise — insuficient de ferme ți ele — n-au fo3t întotdeauna respectate; dacă s-ar însuma teritoriul scos din circuitul agricol In ultimii ani, rezultatul ar putea constitui un bun subiect de meditație.S-a construit Ilegal șî, din păcate, uneori chiar cu aprobarea de rigoare, In afara perimetrelor orașelor și a ve- trelor de sate. Legislația prezenta lacune în această privință, iar organele judecătorești manifestă adesea o indulgență absolut Inexplicabilă, redu- cfnd și chiar anulînd sancțiunile — în cazurile cînd asemenea sancțiuni se aplică. Un număr de unități, mai ales industriale, sînt propuse a se amplasa pe terenuri de bună calitate chiar și atunci cînd, așa cum se dovedește pînă la urmă — ca în cazul întreprinderii „Automecanica" Sibiu — există șl posibilitatea de a o evita. Printre risipitorii de pămînturi se numără, în mod paradoxal, înseși unitățile agricole, care ar trebui să fie o pildă de utilizare intensivă a suprafețelor.Păgubitoare este șl ocuparea puțin densă a ariei unor ansambluri noi de

locuințe sau a unor complexe industriale ori agrozootehnice. Adeseori a- semenea rezolvări sînt însoțite fie de un aspect neurban, de ample spații verzi ce nu pot fi corespunzător Întreținute și degradează imaginea ge- * nerală, fie de un c03t specific ridicat al dotării și exploatării edilitare. Este semnificativă în acest sens reducerea de la 65—80 ha a terenului agricol ocupat de fiecare din complexele de creștere și îngrășare a porcilor realizate în 1965—66, la 22 ha pentru cele în curs de execuție la Giurgiu și Călărași, ceea ce a contribuit șl la micșorarea investiției pe complex de la circa 140 milioane la circa 100 milioane lei, sau înjumătă- țirea, pe parcursul avizării, a rețelei de circulație în ansamblul Berceni Sud II A, care ocupa în proiectul inițial nejustificate suprafețe.A construi mai înseamnă însă ți * cumpăni ce și cît anume dărîmi pentru a face loc noului. în limitele stagnării, un stat și-ar putea, bineînțeles, permite să înlocuiască ciclic patrimoniul său edilitar, adică să construiască tot atît cît dărîmă, cres- cînd numai parametrii de calitate șl confort, în pas cu dezvoltarea științei și tehnicii, ca și a cerințelor. Dar orice țară care urcă neîntrerupt în coordonate economice și sociale trebuie să-țl asigure în această contabilitate un sold activ direct proporțional cu ritmul evoluției. Cu atît mal mult — ca în cazul nostru — cînd un ritm susținut de dezvoltare este realizat în condițiile unui evident proces de urbanizare. Nu poate deci să ne mulțumească faptul că, numai ridicarea celor 78 000 de apartamente noi din ansamblurile avizate în 1967 de C.S.C.A.S. implică deplasarea, în urma demolărilor, a 3 332 de familii. Dacă se iau în considerare toate demolările propuse pentru realizarea Investițiilor pe ansamblul economiei, cifra este și mai mare. Desigur, unele exagerări au putut fi evitate : a fost restituită, din avizare, de exemplu, o lucrare ce prevedea dezafectarea unor clădiri a căror valoare de înlocuire echivala investiția. Dar există nevoia imperioasă de a păstra șl utiliza cît mai rațional fondul construit existent, de a evita distrugerea lui, de a limita la maximum, pînă la eliminarea totală acolo unde este posibil, demolările.Discuțiile numeroase purtate în ultimul timp au scos la iveală cîțlva factori care favorizează o anumită ușurință din partea proiectanților și beneficiarilor de a propune soluții puțin eficiente în privința utilizării terenului sau a dezafectării unor construcții existente. Printre acești factori, nu lipsit de interes este faptul că, în prezent, ocuparea unor suprafețe mai mici sau mai mari, exproprierile sau demolările nu influențează costul investiției. Din această cauză, nu există posibilitatea de a compara direct diferite variante de grupare și amplasament, în raport cu toate caracteristicile economice înfățișate. Iată de ce considerăm de cea mai mare importanță mănunchiul de măsuri ce se preconizează în această privință : în paralel cu reanalizarea proiectelor deja aprobate și urmărirea celor în curs de elaborare în vederea sistării, pe cît posibil, a dezafectărilor de terenuri sau construcții, măsurile amintite au în vedere o serie de modificări de ordin legislativ. Astfel, se propun mă

suri energice privind delimitarea și respectarea perimetrelor orașelor ți a vetrelor de sate, stabilirea de prețuri corespunzătoare pentru terenul agricol și urban, cuprinderea, în valoarea investiției, a costului terenului ocupat și a exproprierilor, precum și a valorii de înlocuire a construcțiilor dezafectate. Totodată, urmează a se stabili principii de sistematizare, norme de suprafețe aferente pentru dotări social-culturale, proiecte tip care să asigure realizarea de densități sporite în ansamblurile de locuințe, în complexele industriale și agrozootehnice.Indiferent de modificările, de îmbunătățirile pe care acest complex de măsuri — dintre care am enumerat cîteva mai însemnate — le vor înregistra pînă în momentul definitivării și punerii lor în aplicare, avem convingerea că ele vor aduce un considerabil cîștig în întărirea eficienței acțiunii de sistematizare, în utilizarea rațională a fondului construit existent și a teritoriului urban ți rural afectat construcțiilor. Ele vor marca noi pași pe calea maturizării gîndirii și practicii arhitectural-ur- banistice românești, antrenînd totodată forurile centrale și județene, pa toți cetățenii, în rezolvarea importantelor sarcini pe care conducerea de partid și de stat le-a trasat în domeniul vast al construcțiilor.

Pe lungimile 

de undă...Un aparat d« radio face parte azi dintre mijloacele moderne de largă ți complexă informație.Ultimele tipuri fabricate la „Electronica" cîștigă din ce în ce mai mult teren întrunind bune aprecieri. In MAGAZINELE UNIVERSALE ȘI IN CELE SPECIALIZATE ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM se găsesc : radioreceptorul „Nordic" tranzistorizat, cu patru lungimi de undă ; „Dunărea" cu 3 lungimi de undă și alimentarea de la priză ; „Delta" cu 3 lungimi de undă și „Miorița" cu 2 lungimi de undă. Prețurile variază între 1100 lei și 1 660 lei. De reținut că pot fi procurate de la magazine și cu plata în rate.
în ajutorul 
gospodinei„Toaleta" casei este o preocupare căreia o bună gospodină îi consacră destul timp și e- nergie Dar această operație poate fi făcută operativ, economie șl fără efort cu ajutorul aspiratorului de praf „RECORD". Se vinde la prețul de 763 lei în MAGAZINELE UNIVERSALE ȘI SPECIALIZATE ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM. Este practic : absoarbe praful din covoare, tapiserii, haine, cărți. Se poate procura și cu plata în rate.

BANII S AU DAT,

NU S A FĂCUT

Seara ftrziu, doi cetățeni 
Călărași — Iiie Munteanu ți 
Rădulescu, salariați la „Bufetul 
Poftei" — au găsit agățată de 
gard a servietă cu 6 874 lei. Oa
meni corecți, au predat-o orga
nului de miliție. Cercetările au 
stabilit că păgubașul este C. Con
stantin, casier mandatar la Între
prinderea de prefabricate din lo
calitate. Luase cu el salariile ct- 
torva oameni care nu se prezen
taseră să le ridice, lntilnindu-se 
cu prieteni „la un pahar", casie
rul a uitat de sine, de casă ți 
de banii statului. Și a lăsat pe 
gard nu numai banii, dar ți în
crederea întreprinderii. Și aceas
ta se regăsește mai greu !

din 
Ion

Ieșirea prin 
Sărindarîn ultima vreme, unele cinematografe din Capitală nu mai respectă pauza dintre jurnal ți film, în sală se stîmesc vacarmul ți nervii. Ne întrebăm ți noi, ca „nenea Iancu" : ori se interzice categoric intrarea în sală, după începerea jurnalului — ori se admite, însă neapărat cu respectarea pauzei pentru așezarea întîrziaților. Ho- tărîți. Pentru că nu putem fi de acord cu „spectacolul1* penibil din sală, între jurnal ți film. Este mai mult decît... gratuit (ți ded n-aro rost să „plătim" pentru el). Acestea fiind spuse — vă rugăm, filmul 1

Rubrics redactata de
Ștefan ZIDARIȚA 

«o sprijinul corespondenților 
aSctatelr

„Explozia sociologică", înregistrată sensibil de seismografele științei șl opiniei publice în ultimii ani, și-a găsit în recentul (al VI-lea) Congres Mondial de Sociologie o elocventă expresie. O lăudabilă inițiativă a Editurii Politice a pus la îndemîna specialiștilor ți publicului larg din țara noastră o selecție din principalele rapoarte și comunicări ale Congresului : Volumul „Sociologia contemporană' — culegere alcătuită și prefațată de conf. Ov. Bădina, conf. L. Griinberg, lect. I. Matei, conf. V. Treble!. Cititorul român este astfel „privilegiat", întrucît în afara ediției complete de „Acte" ale Congresului, foarte puține sînt țările în care s-a realizat o traducere tipărită în limba proprie a principalelor sale documente.Caleidoscopul textelor reunite, in- cluzînd cîteva din cele mai interesante contribuții la Congres datorate atît unor sociologi din țările socialiste, cît și unor cunoscut! sociologi nemarxiști de diferite orientări, invită la cîteva reflexii pe marginea unora din problemele tratate în volum.Nu întîmplător dezbaterile asupra 
statutului sociologiei ca știință au o- cupat la Congres — ți în volum — un loc precumpănitor. Dar tonalitatea discuției este astăzi cu totul alta decît acum cîtva timp. Cum convingător arată Edward Shils (S.U.A.) In raportul său, nu se mai discută azi despre legitimitatea sociologiei. Validitatea demersului sociologic a fost deja dovedită. Dar, după cîteva decenii de dezvoltare tot mai diversificată și divergentă a cercetărilor sociologice, se resimte acut nevoia u- nui efort unificator, constructiv, sistematizator.La Congres a avut loc o fertilă înfruntare între concepția marxistă In sociologie și diferite orientări opuse, în raport cu congrese anterioare — și volumul reflectă bine aceasta — sociologia marxistă s-a înfățișat în plină creștere creatoare, cu o mare forță de înrîurire, dar totodată nu lipsită de receptivitate critică față de alte contribuții valoroase. Este evidentă pătrunderea unor idei marxiste în sistemul de gîndire al multor sociologi care îmbrățișează alte concepții, prezenți în volum. în plus, dezvoltarea sociologiei în țările socialiste în ultimii 5—10 ani a fost apreciată ca unul din evenimentele majore, apte să ducă la transformări pe întregul diapazon al sociologiei contemporane. Chemările de sirenă la „defilozofizarea" sau la „de- zideologizarea" sociologiei, ce se fac auzite în diferite forme ți sînt cîte- odată preluate, primesc replici convingătoare atît în acele texte ale volumului care arată că este vorba de 
a renunța nu la orice ideologie, ei

numai la o Ideologie antiștiințifică, opusă cunoașterii, cît și în textele care demonstrează fertilitatea concepției teoretice marxiste despre societate și despre om pentru investigația sociologică practică (J. Szcze- panski, F. Konstantinov, A. Hegedus, M. Kalab ș.a.).Multe din comunicările volumului, inclusiv unele din cele a căror poziție teoretică trezește obiecții de principiu, pun totodată în evidență reale probleme epistemologice ale dezvoltării sociologiei. Conjugarea în sistem a categoriilor, modelele explicației sociologice, coerența ipotezelor, distilarea teoretică a investigației empirice, limitele generalizărilor sînt probleme asupra cărora grevează multe semne de întrebare. Sesizarea șl punerea lor cu acuitate

racter cumulativ șl care trebuie practicată ca atare.De aici decurge, neîndoielnic, un alt fenomen simptomatic analizat în materialele culegerii : profesionalizarea sociologiei. Verificîndu-și posibilitățile pe terenul cercetării aplicative și operaționale, nu doar pe cel al cercetării teoretice, sociologia este predată tot mai larg în universități, îmbrățișată ca profesie de un număr crescînd de oameni, utilizată practic în numeroase țări unde s-au creat servicii sociologice și psihologice de întreprindere, institute și laboratoare de cercetări sociologice. „Profesionalizare" — adică exact opusul ama
torismului și diletantismului atît în studiul, cît și în aplicarea sociologiei.Lectura traducerilor din „Sociolo
gia contemporană" îndeamnă la re

este necesară intensificarea preocupărilor pentru gîndirea sociologică, pentru teoria sociologică marxistă, concomitent cu înmulțirea cercetărilor de teren, șl mal ales — cu asimilarea sistematică a metodicii moderne, specializate, de investigație, întocmirea culegerii a pus, desigur, sarcini nu ușoare îngrijitorilor volumului. Apreciind calitatea selecției, regretăm totuși că unele comunicări deosebit de valoroase ale Congresului, (de pildă cea a lui A. Touraine ș.a.) nu șLau găsit locul în volum. Aparatul critic (note) este uneori prea sumar și, în locul unei scurte prefețe (de altfel, frumos scrisă și reușit sintetizatoare), am socoti preferabile pentru asemenea volume, studii introductive de

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA VOUJMULU[

„Sociologia contemporană"

indică gîndirii sociologice teme majore de reflexie și căutări. La rîndul lor, comunicările de metodă din volum atestă accentuarea tehnicității procedurilor de cercetare, creșterea nivelului de specializare a modurilor de interpretare.în această perspectivă, volumul a- duce, ni se pare, și un util serviciu pentru risipirea unei imagini simplificate asupra sociologiei, echivalată de unii, în chip naiv, cu „lansarea de chestionare". In numele sociologiei se fac uneori declarații grandilocvente — dar diletante, se lansează promisiuni și entuzisme facile. împotriva unor asemenea „efecte secundare", explicabile dar nocive, volumul la care ne referim are meritul de a lăsa să se întrevadă munca tenace, lucrarea istorică îndelungată ce stă în spatele aspectelor spectaculoase ale actualei „explozii sociologice". Sociologia ne apare ca o știință pretențioasă, dificilă, mult ramificată, cu tulburătoare probleme teoretice, epistemologice, ontologice, cu mari exigențe șl ecrupule metodice, cu pronunțat ca

flecție șl asupra activității sociologice din țara noastră, oferindu-ne un termen de raportare prin imaginea „nivelului mondial" la care se află în prezent această știință. Vedem, de aceea, în acest volum, un stimulent pentru cercetătorii din țara noastră. Revirimentul sociologic ce se face simțit în prezent la noi este fecund, dar, rămîne, credem, încă mult de construit pentru a da sociologiei locul meritat în concertul științelor sociale ale societății noastre socialiste. Reînființarea învățămîntu- iul sociologic universitar se înscrie, în cadrul acestui reviriment, ca unul din actele cu cele mai profunde și favorabile consecințe pentru viitor. Se simte totodată nevoia extinderii mult mai vaste a ariei tematice a cercetărilor, coordonării eforturilor și conjugării forțelor relativ disper
se, promovării largi a dezbaterilor în jurul cercetării sociologice.Pentru a ne apropia și în sfera a- cestei discipline de „nivelul mondial* ■șa cum se conturează el în volum,

mal mare amploare, apte să cultive argumentat discernămîntul critic *1 cititorului.Inițiativa editorială a unor traduceri din sociologia contemporană ar merita continuată în viitor, incluzînd șl alte tipuri de lucrări decît cele cuprinse în volumul de față, dar foarte reprezentative șl ele pentru momentul actual al sociologiei internaționale : am în vedere lucrări consacrate unor mari cercetări de teren în sociologia industrială, rurală, in sociologia comunicațiilor de masă etc. Ele ar fi instructive, în alt chip, pentru cercetările întreprinse la noi și pentru învățămînt, ar stimula mal departe dezbaterea critică și schimbul de idei, contribuind la „ridicarea ștachetei" preocupărilor de sociologie din țara noastră.
Dr. Mihail CERNEA
șef de sector la Institutul 
de filozofie al Academiei

Procesul de electrificare a satelor noastre înregistrează, an de an, cifre din ce în ce mai mari. De la 483 de sate electrificate, cite existau în 1945, s-a ajuns, tn 1967, la aproape 9 600. Acest ritm ascendent răspunde unei necesități obiective și este rezultatul preocupării partidului și statului nostru pentru ridicarea, sub toate aspectele, a nivelului de viață și civilizație a populației rurale.Scrisorile care sosesc la redaejie ne aduc știri despre electrificarea a noi și noi sate ; unele dintre ele reliefează Insă fenomene negative, la baza cărora stă, da cele mai multe ori, neglijenta, care frînează această importantă acțiune și provoacă necazuri sătenilor. „La noi, la Curfici, județul Arad — ni se relatează Intr-o scrisoare iscălită de 20 de cetăfeni — s-au adunat, acum doi ani, din contribuție voluntară, toți banii trebuincioși pentru extinderea rețelei electrice de joasă tensiune pe străzile neelectrificate ale comunei. Suma a fost virată imediat în contul întreprinderii de electricitate din Timișoara. O dată achitați, cu anticipație, banii, era firesc ca iucra- rea să fie planificată și executată tn cel mai scurt timp. Dar a trecut un an și nici vorbă să fia trecută în plan, dar- mite executată. La repetatele noastre insistente, de-a lungul timpului, ni s-a răspuns de fiecare dată să avem răbdare, că „se va tace*. Cită răbdare ni se pretinde, nu știm, că ne-am săturat de atîtea amînări. Este admisibil oare ca o unitate, oricare ar fi ea, să încaseze banii pentru o lucrare și să n-o execute nici după doi ani de la achitarea contravalorii ei ?*Astfel de situații, care dezvăluie faptul că întreprinderile de electricitate nesocotesc uneori brutal obligațiile pe care le au față de cetățeni, ne sînt relatate și în alte scrisori. După ca au achitat, în 1966, sumele necesare extinderii refelel electrice, locuitorii satului Băsești, județul Maramureș, au așteptat echipele întreprinderii de electricitate Maramureș să execute lucrările și să le dea drumul la curent. Au venit cîțiva oameni In toamna Iul 1967, au lucrat ceva și apoi au plecat, lăstnd totul baltă. Ulițele satului continuă să stea și astăzi în întuneric, iar oamenii să se necăjească pentru că s-au grăbit să-și facă instalațiile interioare In case, să-și cumpere diferite aparate electrice, pe care nu le pot folosi. „După cum am a- flat ulterior — ne scrie un grup de săteni — în scriptele întreprinderii de electricitate, satul nostru figurează ca electrificat în întregime. De undo această mistificare î*Consiliul popular provizoriu al comunei Uganda, județul Sălaj, ne semnalează șl alt aspect. Comuna plătește cu regularitate întreprinderii de electricitate Cluj costul iluminatului public pe șosele (pe trei luni — circa 7 000 lei). Dar de mai bine de cinci luni, doar unul sau două becuri ard tn toată comuna, restul trebuind să fie înlocuite. E- lecfriclenil secției mixte din Dej au rămas nepăsători la toate sesizările comunei. In schimb, n-au uitat niciodată să încaseze contravaloarea curentului care da fapt... nu s-a consumat I O practică lipsită de ones

titate, care trebuie sancționată ca oricare alt act de necinste.Cînd se hotărăște •- lecfrificarea unei comune, se adună cetățenii, stabilesc de comun a- cord sumele pe care le au de plătit prin contribuție voluntară și, dornici de a avea cît mai curînd lumină-n sat, își achită fiecare tn parte suma eare-i revine. A- poi se pregătesc pentru marele eveniment — pătrunderea curentului electric în locuințe. A- ceasfă pregătire, care necesită din partea fiecăruia alte și alte eforturi materiale deloc mărunte, constă din executarea instalației interioare, cumpărarea de aparate de radio, televizoare ș.a.m.d. De unde să știe omul că firul electric va ajunge pe ulița lui peste cine știe cîți ani ? Firul se întinde mai întîi pe șoseaua principală a comunei. Apoi sa elecfrifică șoselele și ulițele pe care locuiesc notabilitățile satului, indiferent la co distanță de centrul comunei se află casele lor. Alte uls-
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fe, pe care locuiesc elfi cetățeni care au contribuit și ei cu bani, la fel ca ceilalți, la electrificarea comunei, sînt lăsate tn continuare în întuneric. „Nu spune nimeni că ulițele pe care locuiesc diriguitorii treburilor comunei să fio ocolite — remarcă, într-o scrisoare — loan Sîrbu, din comuna Frățești, județul Ilfov. Dar din moment ce absolut toți am dat bani pentru electrificare, nu e firesc ca absolut toți să ne bucurăm de avantajele curentului electric 7 De ce unii da, iar alții ba î De ce unii astăzi, iar alții pesta cine știe cîți ani ? Eu, bunăoară, am plătit, ca oricare altul, încă din 1965, suma de 1 050 lei. Mi-am făcut apoi instalația electrică în casă, mi-am cumpărat radio, televizor ș.a. Acum mă uit lung la toate, că pe ulița mea Cine știe cînd va fi tras firul electric*? Alt caz s „Electrificarea a început îa noi din sudul comunei și s-a oprit în dreptul casei unde locuiește secretarul consiliului popular provizoriu — relatează Gheor- ghe Brufaru din comuna Măneșfl, județul Prahova. Banii noștri, ai celorlalți săteni, n-au fost buni î* — l-am întrebat pe președintele consiliului popular. „Nu mai avem fonduri*, ne-a răspuns el, plictisit. N-or mai fi, dar de ce nu se string în continuare, pentru a se eîectrifica și celelalte ulițe î* La fel stau lucrurile șl în comuna Giulești, județul Vîlcea, comună cu mai multe safe. „După ca s-a electrificat satul în care locuiește președintele consiliului popular comunal provizoriu și un sfert din șoseaua județeană — ne relatează mai mulți cetățeni — treaba s-a socotit încheiată*.Numărul mare de sesizări primite la redacție referitoare la diferite deficiențe din acti

vitatea întreprinderii de electricitate Argeș ne-a determinat să ne deplasăm la această întreprindere, pentru a cunoaște cauzele care le generează. La biroul de sesizări am aflat că în primele trei luni ale a- cestui an s-au primit de la cetăfeni aproape 200 de sesizări și reclamații. Acestea au fost rezolvate, toate, la timp. Dar cum ? Ce semnalează frecvent cetățenii și ce atenție se dă doleanțelor lor ? Luăm cîteva exemple, la întlmplare. Locuitorii comunei Mi- hăești, județul Olt, solicită de cîțiva ani extinderea rețelei electrice. Banii au fost achitați de mult. Angajamentul întreprinderii a fost, la început, pentru frimestrul I 1967. Lucrarea a fost însă amînată mereu. Oamenii au continuat să sesizeze. Dar, ca să le „astupe gura*, întreprinderea le-a răspuns recent, la toate sesizările, că lucrările nu vor fi făcute nici în 1968. Și cu aceasta, sesizarea se consideră rezolvată. Mulțumim de așa rezolvare I Alto exemple i zece cetățeni din comuna Izvoru, județul Argeș, au Iscălit o sesizare către conducerea întreprinderii de electricitate în care reclamau faptul că II se refuză racordarea locuințelor la rețeaua electrică, sub motiv că tensiunea curentului în sat e prea scă- . zufă șl trebuie făcute unele lucrări pentru îmbunătățirea ei. „Bine, bine — întreabă cetățenii — dar anul trecut, cînd nl s-au executat instalațiile interioare, nl s-a făgăduit că pînă la 30 decembrie vom fi branșați ta rețea*. Cum a rezolvat conducerea întreprinderii această sesizare 7 Le-a răspuns oamenilor că cererea lor va putea fi satisfăcută... tn anul 1969. Poftim răspuns la o cerere îndreptățită a cetățenilor I „Tn comuna Pietrari, caro a achitat banii pentru extinderea rețelei încă din 1965, sfîlpil plantați pe șosele au început să putrezească — sesizează Ion Bădescu din satul Coastele Cernii. Ne-au fost date pînă acum zeci de termene, dar nu s-a respectat nlcl- unul*. După acest Joc nesftrșif de-a termenele, semnalat de reclamant, I se răspunde că lucrarea „nu figurează în planul pe 1968*. Nici un fel de altă explicație. Cam așa „se rezolvă* sesizările la întreprinderea de electricitate Argeș.
trFaptele consemnate mai sus duc la concluzia că în activitatea u- nor întreprinderi de e- lectrieitafo s-a înrădăcinat un stil îmbtcsif do formalism, de lipsă de seriozitate în rezolvarea cererilor și sesizărilor. Se cere curmată, o dată pentru totdeauna, practica amînărilor și întronată o disciplină perfectă în respectarea angajamentelor și a termenelor planificate. Pentru aceasta, este nevoie ca Ministerul Energiei Electrice să stabilească termene precise înăuntrul cărora să fie executate lucrările plătite cu anticipație. Este necesar, de asemenea, să sa stabilească obligativitatea consiliilor populare comunale de a consulta adunarea obștească a cetățenilor în legătură cu satele, șoselele, ulițele care urmează să fie electrificate în prima e- tapă, pentru a se pune capăt preferențialismu- lui.

Alexandru STROE
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dialog
(Urmare din pag. I)ce, culturale, științifice din județele și localitățile respective. De aceea aș ruga activul de .partid din județul Tulcea, care, intr-un anumit sens, începe o muncă nouă, să imprime de la început un ritm și un spirit nou în întreaga activitate.Mă uit la fețele dv. și am impresia că cea mai mare parte sîn- teți tineri. Aveți deci la îndemînă și acest atu, atuul tinereții care dă îndrăzneală, dă elan și entuziasm, receptivitate față de tot ce e nou. Nu vreau în nici un fel să supăr pe tovarășii mai în vîrstă. De altfel acum nu știu unde să mă plasez nici eu. Intre cei în vîrstă sau între cei tineri. Am trecut de 50 de ani, dar eu mă plasez totuși între tineri. (Aplauze).Trebuie să spun în același timp că existența în activitatea de partid a unor tovarăși cu experiență este un lucru bun. După cum știți, partidul nostru a știut să îmbine experiența politică și de partid a cadrelor în vîrstă cu elanul generației tinere. De fapt, vorbind de tinerețe m-am gîndit nu atît la ani, cit la tinerețea spirituală, la simțul receptivității față de nou, la dorința și capacitatea de a acționa pentru mersul înainte al patriei noastre. Comuniștii, promotori ai noului, militanți pentru reînnoirea continuă a dezvoltării sociale, sînt de regulă tineri, indiferent de vîrstă. (Aplauze). Am spus de regulă, pentru că din păcate și printre comuniști se mai găsesc oameni puțin receptivi la nou, care se obișnuiesc cu vechiul, și nu mai reușesc să renunțe la el, deși acest vechi devine o piedică în calea mersului înainte. Trebuie să ajutăm pe tinerii comuniști, activul mai tînăr, să-și însușească experiența partidului și să promoveze cu curaj noul, și în același timp să-i ajutăm pe cei ce dau semne de îmbătrînire politică, de scădere a receptivității la nou, să se debaraseze de atitudi- ea conservatoare, să sprijine cu elan noul în activitatea noastră. In acest fel, partidul nostru va reuși să-și îndeplinească rolul de conducător al transformărilor înnoitoare din societatea noastră, al mersului înainte spre comunism. (A- plauze),în urma hotărîrilor adoptate de Conferința Națională au fost luate o serie de măsuri în diferite domenii ale vieții sociale. Sînt în curs de elaborare și pregătire alte măsuri de importanță deosebită pentru activitatea noastră economică și socială. Unele privesc îmbunătățirea conducerii economice, a sistemului de planificare, de finanțare a economiei noastre, ceea ce are o influență deosebită asupra descătușării inițiativei, a mobilizării eforturilor colectivelor de conducere din întreprinderi. în județul dv. există în special întreprinderi de industrie alimentară — așa se și explică prezența ministrului industriei alimentare aici. Ați obținut rezulte te bune. Aveți însă și o întreprindere veche care continuă să lucreze prost. Cred că se va reuși să se lichideze această stare de lucruri, să se introducă și aici noul, să încetăm de a mai avea întreprinderi subvenționate din bugetul statului. A vorbit aci tov. Co- man — primul secretar al comitetului județean de partid — de exploatarea stufului care de ani de zile creează greutăți. Nu numai că se lucrează în pierdere, dar nu se realizează planul, nu se dă cantitatea de stuf cerută de combinatul chimic. Aceasta are repercusiuni - negative asupra unor întregi domenii de activitate. Să sperăm că comitetul județean de partid, organizațiile de partid din aceste întreprinderi vor face totul pentru a asigura funcționarea la întreaga capacitate, în cele mai bune condiții tehnice și de eficiență economică a unităților. Mai cu seamă că ne gîndim ca în viitor să ajutăm și mai mult dezvoltarea industrială a Tulcei. Dar ca să putem veni în întîmpi- narea acestei doleanțe, trebuie să 

Pădurea Topolog: Conducătorii de partid și de stat cercetînd produsele expuse de Ferma opicoiă de stat 
Tulcea

asigurați în primul rînd buna funcționare a întreprinderilor existente. Trebuie să avem încrederea că veți ști să le gospodăriți și pe cele noi. Sigur, vina pentru lipsurile existente nu o poartă numai organizația de partid. Principala vină revine ministerelor. Dar și dv. puteți avea și trebuie să aveți un cu- vînt greu de spus. Activul de partid, conducerile întreprinderilor trebuie să oblige ministerele să găsească soluțiile necesare, să trimită sțwcialiști care să ajute la rezolvarea în cei mai scurt timp a problemelor, care să asigure ca întreprinderile să funcționeze în condiții bune.Județul Tulcea are mari posibilități de dezvoltare agricolă. Trebuie să vă ocupați de organizarea bună a muncii în toate unitățile a- gricole. Am vizitat astăzi o fermă de creștere a porcilor cu 5 000 de capete — întreprinderea de stat „Kogălnleeanu". Nu mă refer la risipa de pămînt, pentru că aceasta am constatat-o aproape peste tot, este o problemă generală. Proiectul de lege care a fost publicat are drept scop tocmai să pună capăt acestei risipe, lipsei de grijă pentru această avuție națională. Dar ce fel de gospodării de stat sînt a- celea care realizează planul de stat sub indicatorii economici planificați și chiar sub cei realizați anul trecut ? Indicațiile date de Comitetul Central, de guvern, sînt ca la întocmirea planurilor să se țină seama de rezultatele anterioare ; în nici un caz nu pot fi înscriși în plan indicatori care să ducă la scăderea eficienței economice a unităților respective. Comitetul județean și organele agricole trebuie să analizeze serios această problemă valabilă pentru toate sectoarele de activitate.Dv. aveți aici un număr mare de oi și posibilități largi de creștere a ovinelor, dar aveți totuși o producție de lînă mică, media fiind de 2 kg și ceva pe cap de oaie. Faptul că există cooperativă care obțin la 9 000 de oi 6,5 kg de lînă pe cap de oaie arată că este pasibil ca în cîțiva ani, pe întregul județ, să se obțină o producție mult mai ridicată de lînă. Ce înseamnă aceasta pentru economia județului, pentru dezvoltarea cooperativelor, pentru economia noastră națională nu e nevoie să mai subliniez. Noi achiziționăm astăzi, prin contracte, 24 000 tone de lînă la o producție de două kilograme și ceva pe cap de oaie. Dublarea acestei producții ar dubla practic cantitatea de stofă pe piață. Iată de ce este necesar să asigurăm creșterea producției de lînă, folosind experiența cooperativelor cu cele mai bune rezultate.Comitetul județean de partid trebuie să analizeze în scurt timp problemele acestea și să elaboreze un program de activitate, stabilind și ce măsuri concrete de ajutor sînt necesare din partea Consiliului Superior al Agriculturii, și chiar din partea guvernului. Trebuie, de asemenea, un program de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor în prelucrarea stufului, în activitatea întreprinderii de conserve, care de ani de zile lucrează cu rezultate proaste. încă anul acesta trebuie să 
se asigure lichidarea acestor neajunsuri. Aveți specialiști aci, cereți și sprijinul specialiștilor din București în întocmirea acestui program. Consultați-vă cu oamenii, și acolo unde aveți nevoie de sprijin din partea Comitetului Central al partidului cereți-1 și vom căuta să vă ajutăm pentru a rezolva în cele mai bune condiții aceste sarcini.Dacă comitetul județean, consiliul popular vor analiza temeinic, sistematic problemele, cred că în cîțiva ani de zile județul dv. va putea să cunoască o dezvoltare puternică, găsindu-și o rezolvare corespunzătoare și problemele Deltei Dunării. Studiați aceste probleme, uniți pe toți specialiștii, cereți organelor centrale să-și trimită reprezentanții, și sub conducerea comitetului județean de partid să 

se găsească soluțiile pentru asigurarea folosirii mai bune a bogățiilor pe care le oferă Delta. Nu este domeniu de activitate unde comitetul județean de partid și consiliul popular să nu aibă un cuvînt de spus. în ansamblul măsurilor luate de partid și guvern un loc important revine tocmai sporirii răspunderii comitetelor județene și consiliilor populare. Depinde acum de dv., de activul de partid și de stat, de felul cum veți ști să acționați pentru a îndeplini aceste sarcini de mare răspundere. Sînt convins că veți răspunde cu toată priceperea, ou tot entuziasmul la sarcinile sporite ce vă revin și că veți obține rezultate bune. în orice caz cred că munca va merge incomparabil mai bine decît în trecut.Au fost puse în discuția maselor o serie de probleme, printre care și Codul penal. Comitetul Central și guvernul atribuie un rol deosebit adoptării acestui cod, chemat să așeze pe baze noi, corespunzător dezvoltării economico-sociale a patriei noastre, relațiile de drept din societatea românească. Aș ruga comitetul județean de partid, consiliul popular, activul nostru de partid să organizeze studierea temeinică de către oamenii muncii din toate domeniile de activitate a acestui proiect de cod, pentru a cunoaște părerile, propunerile oamenilor muncii. Noi dorim ca noul Cod penal care, după Constituție se clasează pe locul doi în legislația societății noastre, să ducă la întărirea spiritului de legalitate socialistă în patria noastră. Nu este un secret pentru nimeni că în decursul anilor au fost comise și greșeli, abuzuri și încălcări ale legalității socialiste ; în timp s-a creat și mentalitatea că în definitiv legile pot fi înlocuite prin părerea unuia sau altuia. Noi, după cum știți, la o plenară de anul trecut am dezbătut unele aspecte ale acestei probleme. Va trebui ca o dată cu noul Cod penal să asigurăm încetățenlrea respectului pentru lege, înfăptuirea neabătută a tuturor legilor. Nimeni nu-și poate permite să încalce legile țării, nimeni nu-și poate permite Să acționeze altfel decît scrie în legile țării. Trebuie să fie clar că normele stabilite în legile țării sînt obligatorii pentru toată lumea și că aceasta este una din condițiile esențiale ale legalității, ale democrației socialiste. (Aplauze). De aceea, pînă la votare, Codul penal trebuie să fie dezbătut larg, cunoscut și înțeles de mase. Să punem accentul în dezbaterea cu masele largi de oameni ai muncii, cu organele noastre de partidei de stat toqmai pe aceste, probleme- esențiale ale legalității și democrației socialiste. O dată cu introducerea noului Cod penal trebuie să punem capăt cu desăvîrșire tuturor fenomenelor negative din trecut, să luăm măsuri pentru a asigura ca îți viitor sub nici o formă, în nici un fel să nu mai poată avea loc abuzuri și încălcări ale legilor și legalității socialiste. Să asigurăm ca aceia care își vor permite asemenea manifestări în societatea noastră, să sufere consecințele de rigoare. (Aplauze).Aș dori ca în încheiere să subliniez încă o dată că Comitetul Central al partidului, guvernul țării noastre acordă deplină încredere tuturor organelor noastre de partid și de stat locale. Considerăm că organizația de partid din Tulcea este o organizație puternică, capabilă, în stare să îndeplinească în bune condiții sarcinile ce-i stau în față.Nu mă voi mai referi aici la problemele internaționale pentru că am vorbit despre ele în cuvîntările precedente. Vreau să închei, urînd activului de partid din Tulcea, tuturor comuniștilor, activului de stat succese tot mai mari în activitatea lor. îmi exprim convingerea că județul Tulcea nu va fi printre ultimele în înfăptuirea sarcinilor trasate de partid și guvern. Vă doresc succes, multă sănătate și fericire. (Aplauzo puternice, prelungite).
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Vineri seara, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Gheor- ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Gheorghe Stoica și Vasile Patilineț și-au încheiat vizita făcută în județele Constanța și Tulcea.După întâlnirea cu activul Comitetului județean de partid Tulcea, care a avut loc vineri după-amiază, conducătorii de partid și de stat țj-au.'Cbritinuât Călătoria spre Hîr- șova.Mii și mii de oameni ai muncii din Tulcea au ținut să fie prezenți la încheierea vizitei în orașul lor a conducătorilor de partid și de stat. Uralele și ovațiile la adresa Partidului Comunist Român și a Comitetului său Central, urările pentru slava și prosperitatea patriei noastre iubite — Republica Socialistă România — răsună puternic în întregul oraș. Entuziasmul care domnește pe străzi, haina sărbătorească a orașului și a locuitorilor, cîntecele și horele întinse, sutele și miile de mîini care strîng mîinile conducătorilor de partid și de stat sau flutură ramuri înflorite, sînt imagini deosebit de concrete ale democrației noastre socialiste, ale legăturii dintre partid, guvern și popor, o expresie a atașamentului profund al poporului nostru față de politica internă și externă a partidului și statului nostru socialist.De la Tulcea pînă la Hîrșova, șoseaua trece prin sate mari, împodobite sărbătorește. Comunele Nicolae Bălcescu, Ciucurova, Topolo- gu se arată a fi așezări de vrednici gospodari, unde semnele noului se întîlnesc la tot pasul. Sutele de case noi, adevărate păduri de antene de radio și televiziune, numeroase tractoare și mașini agricole care lucrează pe întinsele terenuri ale cooperativelor agricole de producție. cirezi mari de vite și turme de oi sînt dovezi ale rezultatelor bune obținute de locuitorii satelor dobrogene în cadrul agriculturii, socialiste.Oamenii acestor bogate sate au ținut să fie prezenți cu mic cu mare la întâmpinarea conducătorilor de partid și de stat. Cuvintele calde de salut, urările și ovațiile, nenumăratele semne de simpatie, atmosfera sărbătorească care domnea în toate satele străbătute sînt o expresie vie a dragostei pe care oamenii muncii o nutresc pentru conducătorii partidului și statului nostru socialist.In drum, conducătorii de partid și de stat fac un scurt popas la o modernă prisacă aparținînd fermei apicole de stat Tulcea, iar puțin mai departe, în pădurea Topologu, sînt întîmpinați — după tradiție — de un colectiv al Asociației vînăto- rilor și pescarilor sportivi din județul Tulcea.în comuna Saraiu, la reintrarea în județul Constanța, sub o uriașă boltă de verdeață, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de Marin Demir, președintele consiliului popular comunal, și Gheorghe Flaut, președintele C.A.P. Saraiu. Bătrînul cooperator Boitan Vlad, împreună ou cei 16 membri ai familiei sale, îi îmbie pe oaspeți să-servească din gustoasele plăcinte dobrogene.Oaspeții fac un scurt popas în mijlocul locuitorilor acestei comune, care acum 18 ani au pus temelia cooperativei agricole de producție Saraiu. Cu satisfacția și bucuria realizărilor obținute, locuitorii comunei îi informează pe conducătorii de partid și de stat că averea obștească a cooperativei a sporit mereu, ea însumând în prezent aproape 2 400 de ha, 5 600 de ovine, 1 200 de porcine, numeroase construcții zootehnice și ateliere. în 

Saralul de astăzi se remarcă clădirile frumoase ale căminului cultural, magazinului universal, dispensarului medical, ale celor 300 de oase, ridicate în ultima vreme. Lumina electrică, filmul, radioul șl televiziunea au devenit prezențe cotidiene în viața țăranilor de aici.în aplauzele și uralele țăranilor cooperatori din Saraiu șl din comunele învecinate, conducătorii de partid și de jstât își continuă drumul spre Hîrșova....Hîrșova, ultima localitate de pe itinerarul vizitei în Dobrogea. Micul oraș dobrogean, clădit pe ruinele cetății romane Carsium, trăiește astăzi o viață nouă, ale cărei semne se reflectă pregnant în fizionomia așezării, ca și în activitatea și preocupările locuitorilor. Blocuri de locuințe, școli noi, sală de cinematograf și casă de cultură, policlinică, spital, cîteva întreprinderi de importanță locală, complexe comerciale și alte construcții de interes social-cultural s-au integrat ca lucruri firești în peisajul Hîrșovei.La sosirea în centrul orașului, sărbătorește pavoazat, conducătorii de partid șl de stat sînt întîmpinați de tovarășul Ion Burlibașa, secretar al Comitetului orășenesc Hîrșova al P.C.R., președintele consiliului popular orășenesc provizoriu, și de alți reprezentanți ai autorităților locale. Oaspeții sînt invitați la sediul comitetului orășenesc de partid, unde le este prezentată macheta noului pod care se construiește peste Dunăre, între Giurgeni și Vadul Oii. Relevînd cu acest prilej cîteva dintre coordonatele acestei mari construcții, tov. Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, a arătat că viitorul pod rutier, lung de 1 456 m, lat de 13,80 m, cu 4 benzi de circulație, constituie o punte trainică de legătură cu Dobrogea, prezentînd o deosebită importanță economică și turistică. Conducătorii de partid și de stat se interesează îndeaproape de stadiul lucrărilor, de procedeele constructive folosite, de modul în care sînt organizate livrările de materiale și utilaje către acest important șantier al țării, subliniind necesitatea de a se asigura din vreme toate măsurile ca execuția lucrării să decurgă în cele mai bune condiții.în piața orașului, un mare număr de locuitori i-a întîmpinat pe o®speți cu cîntece și jocuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- dresîndu-se celor prezenți, a mulțumit pentru primirea călduroasă ce le-a fost făcută, subliniind că această entuziastă manifestare exprimă dragostea și încrederea locuitorilor orașului Hîrșova și ai întregului județ în politica partidului și statului nostru. Secretarul general al C.C. al P.C-R. a adresat locuitorilor orașului Hîrșova un călduros salut din partea C.C. al P.C.R. și le-«a urat sănătate, fericire personală și noi succese în activitatea viitoare.Seara, coloana de mașini a ajuns Ia Vadul Oii, punctul de ieșire din județul Constanța. Apele Dunării reflectă, în impresionante Imagini, luminile de la șantierul de construcție a podului de peste Dunăre, precum și luminile șalupelor și remorcherelor care au arborat, în cinstea oaspeților, marele pavoaz.Constructori ai marelui pod de peste Dunăre, alături de locuitori din împrejurimi, ovaționează îndelung pe conducătorii de partid și de stat și le urează drum bun.Oaspeții sînt conduși de tovarășii Petre Ionescu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean provizoriu, Teo

£

dor Coman, prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., președintele consiliului popular județean provizoriu, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.înaintea plecării, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează cuvinte de mulțumire locuitorilor celor două județe pentru ospitalitatea deosebită cu care au fost în- tîmpinâți pretutindeni.Conducătorii de partid și de stat urcă pe bacul de transbordare. Escortat de șalupe rapide și remorchere ale flotei maritime, bacul plutitor se îndreaptă spre malul stîng al Dunării.De pe țărmul rămas în urmă, luminat feeric sub ploaia artificiilor, răsună fără contenire urările miilor de oameni ai muncii, veniți să-i conducă pe oaspeți care, timp de două zile, au făcut o rodnică vizită de lucru în județele Constanța și Tulcea.Se deslușește în aceste urări mulțumirea celor prezenți pentru a- tenția pe care o acordă conducerea partidului și statului asigurării u- nei trainice legături cu poporul, cu masele de oameni ai muncii, consultării permanente a acestora în spiritul înaltului democratism care caracterizează orânduirea noastră socialistă, în vederea dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării.
★La sosirea pe celălalt mal al Dunării, la Giurgeni, conducătorii de partid șl de stat sînt întîmpinați de un mare număr de locuitori din comunele învecinate aparținînd județului Ialomița. Tov. Marin Vasile, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular provizoriu al județului Ialomița, adresează oaspeților un călduros bun venit pe pămîntul județului Ialomița și îi invită ca, în drum spre Capitală, să facă un scurt popas și în orașul de reședință al județului — Slobozia. Raspunzînd invitației, înalții oaspeți se opresc în oraș, unde examinează proiectele de construire a unul mi- cro-raion în cadrul planului de dezvoltare și sistematizare a orașului Slobozia. Conducătorii de partid și de stat dau indicații amănunțite cu privire la dezvoltarea și sistematizarea orașului Slobozia, căruia, în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R., I se deschid mai-! perspective de dezvoltare economică, culturală și socială. Un mare număr de locuitori aclamă puternic pe oaspeți, însoțindu-i cu calde manifestări de dragoste și atașament pe întreg traseul pînă la ieșirea din oraș.La intrarea pe teritoriul județului Ilfov, conducătorii de partid șl de stat sînt întîmpinați de tov. Gheorghe Necula, prim-secretar al oomitetului județean de partid, președintele Consiliului popular provizoriu al județului Ilfov, și de un mare număr de loouitori din comunele învecinate.Și aici, ca pretutindeni în timpul vizitei, conducătorii sînt salutați cu multă căldură, expresie a atașamentului și dragostei oamenilor muncii din orașele șl satele țării pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru guvernul țării, manifestare a aprobării depline față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică pusă în slujba fericirii poporului și a înfloririi patriei — Republica Socialistă România.

Constantin MITEA 
Ion GALETEANU 
Mircea MOARCAȘ

Acum, tn prtmăvară, 
Dobrogea s-a iluminat 
de emoția ți bucuria de a 
primi pe meleagurile ei 
vizita conducătorilor de 
partid și de stat. MU ți 
zeci de mii de oameni 
s-au înșirat în lungul șo
selelor ori s-au adunat 
tn piețele orașelor ți ale 
satelor, pentru a saluta 
delegația în frunte 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Oameni de toate vira
tele, de la bătrîni pînă 
la copii, de toate profe
siunile ți din toate stra
turile sociale, muncitori, 
țărani, intelectuali, tn 
haine de sărbătoare și-au 
întîmpinat pretutindeni 
musafirii cu pîine ți sare, 
și cu flori, cu cîntece ți 
cu aclamații.

Puteai vedea în poar
ta caselor, așezate fru
mos pe mese, bucatele 
cele mai alese gătite de 
gospodină, ștergarele în
florate de mina harnică 
și pricepută a fetei ce
lei mari, coșul împletit 
din rafie ți plin cu mere 
roșii, carafa de vin 
ghiurghiuliu din viile 
generoase ale acestui 
tărîm.

Fiecare sat, fiece lo
calitate 
oaspeții cu mari 
de bun venit scrise 
porțile de intrare, 
ghirlande. Călăreți 
neri în cojoace brodate 
armonios și cu tricolorul 
fluturînd în mîini, hore 
de copii sunînd ca niște 
clopoței, pionierii ară 
tîndu-și pe mici panouri 
notele bune luate la 
școală, fete și flăcăi în 
portul național, veterani 
ai războiului cu pieptul 
acoperit de medalii, ma
rinari ai flotelor fluvia
le și maritime, oameni 
de știință, specialiști în 
zootehnie sau în agri
cultură, înfățișîndu-și 
spontan realizările, au 
demonstrat cu o deose
bită forță dragostea lor 
pentru conducătorii de 
partid ți de stat, unita
tea deplină de vederi ți 
de idealuri, între popor 
ți conducătorii săi.

Pretutindeni la locuri
le de muncă vizitate, tn 
cooperative, instituții, 
șantiere, uzine, în atelie
rele navale, la întâlniri
le cu activul de partid, 
sau pur și simplu în o- 
pririle spontane, s-au 
angajat dialoguri pline 
de interes și profunzime, 
țintind găsirea celor mai 
bune condiții de perfec
ționare a muncii crea
toare, semnificind co
laborarea strînsă dintre 
conducători și popor, an
gajarea directă a mase
lor in conducerea statu
lui, sporirea responsabi
lității fiecăruia în mun
ca de construire desfă
șurată a minunatului e- 
dificiu care se numește 
România modernă.

în cuvîntarea sa, ți
nută in fața activului de 
partid al județului Tul
cea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat 
ideea însuflețitoare, că 
indiferent de vîrstă orice 
comunist trebuie să fie 
un om tînăr, proaspăt, 
receptiv la nou.

într-adevăr, vitalita
tea și tinerețea sînt tră
săturile cele mai carac
teristice ale creației noas
tre socialiste, ale recep
tivității la nou a comu
niștilor. Ale dinamismu
lui social al țării noas
tre.

Atît în județul Con
stanța, cit ți în județul 
Tulcea, cele două dece
nii de construcție și de 
conștiință socialistă, își 
arată realizările de ne
visat altădată. Ele 
dese in același timp hăr
nicia poporului nostru ți 
înțelepciunea de mare 
constructor a partidului, 
a conducătorilor lui. Ele 
sînt rezultatul unui dia
log continuu între condu
cători și popor, pentru 
că așa cum s-a arătat, 
socialismul nu poate fi 
edificat decît cu partici
parea activă a maselor 
populare.

Acum, în primăvară, 
vechile așezări de la 
gurile Dunării și-au a- 
rătat chipul lor proaspăt 
și efervescent ți au do 
vedit adeziuriiea lor to
tală și atașamentul față 
de ideile clarvăzătoare 
ale partidului nostru.

Lumina dobrogeană 
este o lumină sporită, 
pentru că însuși peisa
jul dobrogean e reînnoit 
și se reînnoiește cu fie
care bătaie de inimă a 
locuitorilor lui harnici și 
minunați constructori al 
României socialiste.

vă-
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DE CE E DIFICILDE LA HÂTRU!

de dr. ing. Dan PAVELESCU 
secretar științific al Academiei

DOCTORATUL
fabrică de titluri
sau de

• Eddie Chapman, agent secret ; SALA PALATULUI (se
ria de bilete 2330 — orele 17,15 șl seria 2343 — orele 20,30), 
PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 12 ; 
15 15 ; 18 ; 20,45.
• Topkapi ; REPUBLICA (completare Flori pentru litoral)
— 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI (comple-— .------------ ... ----- . ----- 13,45; 16,15;

Eficiența muncii științifice este condiționată, pe întregul ei parcurs, de potențialul de creație al omului de știință. Economia noastră, aflată astăzi în plină dezvoltare, pretinde utilizarea maximă a acestui potențial, cere omului de știință o foarte înaltă calificare în specialitate. Indiscutabil că specializarea în țară — la școlile superioare și institutele noastre științifice — va _ 1_. deauna o pondere mult mai mare decît cea în străinătate. De aici, atenția deosebită ce trebuie acordată doctoratului, ca principală formă a specializării în țară.Schimburile de păreri care au avut loc, îndeosebi în ultimul timp, au dus la perfecționarea modalităților de obținere a titlului de doctor în diferitele discipline. Aș dori totuși, măr- ginindu-mă la domeniul științelor tehnice, să mă opresc asupra unor situații de fapt și să trag concluzii care s-ar putea să fie valabile și pentru alte discipline. Astfel, în cadrul Centrului de mecanica solidelor al Academiei, participînd recent la lucrările comisiei de admitere ia doctorat, șl apoi ale consiliului științific în care s-au analizat rezultatele sesiunii de admitere, am avut posibilitatea să cunosc unele realități pe care înainte doar le intuiam.Sesiunea a vădit, în general, buna pregătire a candidaților. A ieșit însă la iveală, la unii dintre ei, o concepție fundamental greșită cu privire la rațiunea de a fi a doctoran- turii. în unele cazuri, obiectivul principal al candidatului era de a obține titlul, nu de a-și îmbogăți și adinei cunoștințele, dobîndite într-o activitate științifică prealabilă, de a se specializa în ramura preferată. Astfel, cu prilejul sesiunii de admitere, unii candidați, întrebați dacă au consultat literatura de specialitate, apărută în țară în ultimii ani în disciplina în care vor să devină doctori, nu au putut da decît un răspuns negativ. Nu mai vorbim de inexistența unor lucrări prealabile de sinteză, a participării la ședințe de comunicări, a publicării unor articole în reviste de specialitate, de natură să dovedească un interes real pentru domeniul ales.De asemenea, au fost cazuri cînd, numai după o zi de la înscrierea la examenul de admitere, s-a solicitat schimbarea disciplinei. Deși tematica examenului, respectiv a colocviului de admitere, era bine precizată, s-au găsit aspiranți la titlul de doctor care oscilau nehotărîți între domenii ca : teoria mecanismelor, frecare și uzură, teoria elasticității, organe de mașini, rezistența materialelor etc. tocmai datorită faptului că nu erau ancorați în cercetarea de specialitate. .■Unul dintre, candidați, provenit din proiectare și încadfat recent într-o unitate de cercetare, și-a manifestat doar dorința „să tranșeze problema doctoratului în doi ani", preocupîn- du-1 mai puțin faptul că nu putea prezenta nici o lucrare științifică și că nici nu se hotărîse la care anume disciplină să candideze...Aceeași dorință de a „cuceri" titlul, fără a o putea justifica prin cunoștința corespunzătoare, au manifestat-o șl unii absolvenți ai învă- țămîntului superior care terminaseră facultatea cu medii generale la limita inferioară, motivînd însă că „li se cere doctoratul". Dat fiind numărul mai redus de examene și lucrări, ei își închipuiau că se vor putea strecura șl aici, la nevoie, tot cu nota limită, dar de astă dată nu cu cinci, ci cu șapte. în fond, dacă legislația dă dreptul la notații între șapte și zece, rezultă că pot fi mai multe categorii de doctori, chiar și... mediocri. Comisia a fost nevoită să pună în vedere unor candidați să se prezinte, după o temeinică pregătire, la alte sesiuni, participînd în prealabil la consultații, la seminarii, studiind bibliografie etc.Ne-au prilejuit totuși o reală satisfacție candidați! „calați pe problemă", bine orientați și temeinic pregătiți la disciplinele de bază, în stare să prezinte tema viitoarei di- zertații și s-o susțină cu argumente rezultate din cunoașterea stadiului actual al cercetării și tehnicii pe plan mondial. Erau printre aceștia cercetători din institute ale Academiei. membri ai corpului didactic, candidați proveniți din unități de cercetare departamentală sau uzinală, absolvenți ai Institutului Politehnic, cu înclinații de cercetare reliefate Încă din anii studenției. Era evident că înțelegeau doctorantura nu ca o fabrică de titluri sterile, ci ca o treaptă superioară a specializării într-o ramură a științei. în a- ceat context, trebuie subliniat că în tara noastră există astăzi, în cele mal diferite domenii ale științei, inclusiv al științelor tehnice, o bază reală de specializare, întemeiată pe școli de cercetare care se bucură de prestigiu pe plan mondial. In științele tehnice putem cita astfel mecanica fluidelor (aero și hidromecanică), teoria lubrificației, energetica (electro și termoenergetică), teoria mecanismelor, rezistența materialelor, organe de mașini, mașini hidraulice, mecanica construcțiilor, sudura etc. Unii dintre oamenii noștri de știință, conducători de doctoranzi, sînt autori de tratate și monografii tipărite și peste hotare, sînt solicitați în diferite țări de tradiție științifică și tehnică pentru 
a ține prelegeri și pentru schimb de experiență. în unele cazuri, sînt trimiși în țara noastră pentru doctorat cercetători din alte țări, La Institutul de mecanica fluidelor al Academiei. de exemplu, își pregătește doctoratul în teoria lubrificației un specialist din Anglia.In afară de aspectele legate de admiterea la doctorat, aș mai insista asupra celor legate de desfășurarea ulterioară a studiului. Dacă se poate constata un acord aproape unanim asupra faptului că un cercetător științific se formează de regulă în 7—10 ani, nu vedem cum se poate concepe ca o persoană care nu a participat la cercetare să pretindă unui institut științific să-i confere titlul de doctor in numai doi-trei ani. Chiar dacă nu este vorba de un „vînător de titluri", nu se poate concepe o specializare rapidă fără să existe o bază științifică anterioară. Este evident, ca Ia orice construcție, că nu se pot clădi etajele superioare dacă lipsește fundația... Din acest punct de vedere, este profund greșită părerea unui candidat care afirma că era sfătuit de superiorii săi ierarhici „să termine partea teo
retică în șase luni, iar apoi, cea ex

avea tot-
perimentală în patru luni" — la o temă de care abia luase cunoștință dintr-o primă notă bibliografică. El ignora, ca și șefii lui, că doctoratul reprezintă nu „o formă incipientă", ci una de maturitate a activității științifice. Trebuie subliniat în modul cel mai categoric că rațiunea doctoratului nu este de a fi obținut repede, ci de a garanta o temeinică specializare. Se impune deci, ca o primă triere, foarte judicioasă, să fie făcută de conducătorii instituțiilor de la care provin viitorii doctoranzi, evitîndu-se orice recomandare formală, de complezență. Din păcate, înțelegerea greșită a doctoratului nu se rezumă la atit. Unii, de pildă, văd în doctorantura posibilitatea de „a- dăpostire" pe o anumită perioadă cu „titluri" de „doctorand", intrînd în rîndul celor care se înscriu și nu mai termină și îngroșînd numărul „res- tanțierilor". Prelungirea nejustificată a doctoratului poate proveni, de altfel, și din situații în care atît doctorandul. cît și conducătorul său științific sînt aglomerați de sarcini.In comparație cu doctoranzii care activează în institutele de cercetări sau în învățămîntul superior, sînt vădit dezavantajați cei care își fac doctoratul continuînd să lucreze în unități productive și care nu beneficiază de același climat științific, de bază materială și timp efectiv de lucru în cercetare. Cred că de a- ceastă diferențiere de condiții, care creează doctorandului dificultăți suplimentare. ar trebui să se țină seama în vederea eliminării lor, mai ales că, în domeniul științelor tehnice, țara noastră nu se poate limita la specialiștii promovați de Academie, învățămîntul superior sau institutele departamentale, fiind absolut necesar să acordăm toată atenția și doctoranzilor proveniți din rînduriîe inginerilor proiectant!, ale celor din laboratoarele uzinale etc.Este recomandabil ca teza lor de doctorat, prin problema științifică a- bordătă, să prezinte interes pentru unitatea industrială din care provin și care se va bucura mai tîrziu de aportul lor. ca specialiști formați. Doctorandul „cu frecvență", care își desfășoară activitatea în institutul de cercetări sau de învățămint superior, mai are avantajul că poate întreține aproape zilnic relații cu conducătorul său științific și colectivul respectiv de profil, ceea ce nu este posibil pentru frecvență", frecvent este, de jos : pot sitățile producției, cercetării. în perioada de pregătire a referatelor, examenelor și apoi a

doctoranzii „fără Organizarea unui schimb de informații altfel, reciproc avănta- găsi ecou atît nece- cît și cele ale

lucrării de doctorat — care, de altfel. este deosebit de util să se construiască de la început — este însă absolut necesar să se păstreze un contact permanent, activ cu conducătorul științific., Trebuie condamnat cu hotărîre sistemul în care doctorandul este primit doar în „audiențe" sau i se recomandă „să văd finalul tezei, iar apoi discutăm".în domeniul științelor tehnice, cercetările grefate pe obiective dictate de economia națională oferă vaste perspective de aplicare, permițind să fie eliminate, din capul locului, temele „născocite", nelegate de practică. Consider că este extrem de util, cînd situația o cere, ca doctorandul și conducătorul său științific să meargă împreună la uzină, îmbinînd elanul unuia cu experiența bogată a celuilalt. Nu trebuie să uităm că viitorul doctor se întoarce în uzină ca reprezentant al gîndirii științifice, ca un factor catalizator al noului.Cercetarea modernă în științele tehnice, îndeosebi în cadrul tezelor de doctorat, trebuie să abordeze probleme complexe, cu conexiuni multiple cu alte discipline, chiar în afara științelor tehnice (matematică, fizică, chimie etc.). Aceasta implică sprijin multilateral din partea mai multor specialiști de profile diferite. Totuși, dintr-o anumită inerție, acest sistem nu se practică în suficientă măsură, preferindu-se adeseori îngustarea temei de doctorat, reducerea nivelului cercetării și a eficienței ei. Consider că restrîngerea temei la nivelul cunoștințelor din acel moment ale candidatului este inadmisibilă și că, dimpotrivă, conducătorul științific are îndatorirea de a facilita doctorandului consultarea și altor specialiști, în vederea rezolvării problemelor complexe. Abordarea și materializarea unor teme mărunte, elaborate în grabă, neaprofundate, nu constituie decît un sprijin acordat tocmai vînătorilor de titluri, mediocrității, și nu cercetătorilor temerari.în cazul unor lucrări valoroase, care printr-o limitare în timp și-ar pierde eficacitatea, cred că ar fi cazul ca, prin derogare de la normele existente, să se permită prelungirea cercetării în cadrul doctoratului, peste termenul inițial de trei-patru ani. De altfel. în științele tehnice, de la bun început, acest termen se dovedește a fi mult prea scurt, îndeosebi pentru cei care nu lucrează efectiv în cercetare.în concluzie, consider că specializarea in țară prin doctorat prezintă o importanță deosebită pentru științele tehnice ; țara noastră dispune astăzi de o pepinieră de cadre capabile care, prin specializare, prin abordarea unor teme de actualitate, și eficientă, rezolvate la înalt nivel științific și în termene corespunzătoare. pot oferi un aport deosebit, un impuls favorabil progresului atît al științei, cît și al industriei.
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tare Cînd frumosul este util) — 9 ; 11,15 ; 
18,45 ; 21.
• Eu, eu,
16 ; 18,30 ;
• Cele trei nopți ale unei iubiri ; CENTRAL
13.30 ; 15,45 ; 18 : 20,30.
• Praștia de aur : FESTIVAL
18.30 ; 21.
• Pick-pocket : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
• Noul locatar : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;
20,45.
• Trei grăsuni : LUMINA (completare Pepite) —
11.30 ; 13 45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Tom șl Jery : DOINA (completare Fuga Dușkăl)
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20 30, FLOREASCA (completare 
Fuga Dușkăi) — 9,30 ; 11,30 ; 14 ; 16.
• Post-sezon : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• în Egiptul nou — Ultimele scrisori — Flori șl Insecte —
Gustav modifică — Jucătorul : TIMPURI NOI: 9—21 în
continuare.
• Eroii de la Telemark ; GIULEȘTI — 15 30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17,15 ; 20.
• Leul african : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare Miracole) — 10 ; 16 ; 18 ; 20,15, MOȘILOR (completare 
Năică pleacă la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Hocus-pocus : EXCELSIOR (completare Cînd 
este util) — 9,15 ; 11,30 ; 13 45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
(completare Flori pentru litoral) — 9,30 ; 11,45 ;
18.30 ; 20,45.

eu... și ceilalți s CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 

9 ; 11,15 ;

» ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;

18,30 ;

9,13 ;

— 9 ;

frumosul
MODERN
14 ; 16,15 ;

• Am tntilnit țigani fericiți ; DACIA (completare Plinea 
noastră) — 8,30—16,30 In continuare ; 18,45 ; 21 MUNCA — 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Doctorul Aumădoare ; BUZEȘTI (completare Orizont 
științific nr. 1/1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : VIITORUL (completare Flora austra
liană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pentru cițlva dolari tn plus : GRIVIȚA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45, GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.
• Sfintul la pîndă : BUCEGI (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA (com
pletare încercări) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : UNIREA (completare Bucu
ria dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Răpirea fecioarelor : TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la am
bele completarea Cînd frumosul este util), AURORA (com
pletare Flori pentru litoral) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ;
20.30.
• Blestemul rubinului negru : FLACĂRA — 14,30 ; 16,30 ; 
18,30 ; 20,30. RAHOVA — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Un bărbat șl o femele : VITAN (completare Mitică șl 
formula Iui de viață) — 15.30 ; 18 ; 20,30, POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Noaptea nunții țn ploaie : MIORIȚA (completare Orizont 
științific nr. 1/1968) — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20 30, FLOREAS- 
CA — 18 ; 20,30.
• Cu toată viteza, înainte I : MELODIA (completare Flori 
pentru litoral) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Sindbad marinarul : PROGRESUL (completare Lupta In
ternă a speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Două bilete la matineu : LIRA (completare Cu dansa
torii maghiari în Grecia) — 15,30 ; 18 ; 20,30,
• Capcana : DRUMUL SĂRII (completare Gustav și cioara 
nerecunoscătoare) — 15 ; 17,30 ; 20.
• împușcături pe portativ : CRÎNGAȘI (completare Anato
lia ospitalieră) — 11,30 ; .15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI (com
pletare Răzbunarea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căutațl Idolul : —■ COSMOS (completare Pași spre Brăn- 
cușl) — 14,30 ; 16.30 ; 18 30 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună i COTROCENI — 15,30 ; 
19, PACEA — 10 ; 16 : 19.

9,00 — Ora exacta — Cum va fl 
vremea.

9,02 — Gimnastica de înviorare.
8,10 — Pentru copii șl tineretul 

școlar : Film serial „Me
teor XL-5" — Un precursori 
Aurel Vlalcu — dramati
zare de Costln Iliescu, 
după romanul Iul Victor 
Ion Popa.

11,00 — Emisiunea pentru sate.
12.30 — Concert simfonic. In pro

gram : Concertul pentru 
pian șl orchestră nr. 3 în 
do minor de Beethoven — 
Interpretează Orchestra 
simfonică a Radiotelevlzi- 
unii. Dirijor : Mihai Bredl- 
ceanu. Solistă : pianista 
Michăle Boegner (Franța).

16.30 — Fotbal : Steaua-U.T.A. —
Transmisiune de la Stadio
nul Republicii.
In pauză : Careul magic : 
Meciul de box Rocky Mar- 
ciano-Joe WalcOtt.
— Gimnastică (femei) : Ro- 
mânia-U.R.S.S. — Transmi
siune de la Sala Florcasca. 

19,00 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Muzică populară roma

nească.
20,00 — Film artistic : „Rtscte In 

Paradis".
21.35 — Seară de balet cu Magda

lena Popa șl Amatto Che- 
ciulescu.

22,05 — Carnavalul varietăților.
22.35 — Telejurnalul de noapte.
22,50 — Telesport.

Teatrul de stat din Sibiu a- 
nunță că reprezentațiile sale 
cu „ROSMERSHOLM" de 
Ibsen, care au fost programate 
pentru duminică, 14 aprilie, 
ora 20 și luni, 15 aprilie, ora 
20, in sala Teatrului 
Sturdza Bulandra", vor 
loc in aceleași zile, la 
20,30, in Sala Institutului 
teatru „I. L. Caragiale“ 
str. 30 Decembrie.

„Sfintul 
Mitică
Blajinu"

„Lucia 
avea 

ora 
de 

din

Bu-Teatrul „Lucia Sturdza 
tandra” reia seria spectacole
lor cu comedia „Sfintul Mitică 
Blajinu" de Aurel Baranga. 
Viitoarele reprezentații vor 
avea loc duminică, 14 aprilie, 
.in matineu la ora 15:iși seara 
la ora 20; luni, 15 aprilie, ora 
20; vineri, 19 aprilie, ora 20 
și duminică, 21 aprilie, ora 20.

SA DEVII DIRIGINTE
directă cu ele- pionierii șl în vederea profilului lortru munca vii, cu U.T.C.-iștii formării moral-spiritual ? De ce nu l-am ajuta să cunoască în mod concret sprijinul plin de tact pe care trebuie să-l acorde elevilor uteciști. oferind cîmp cît mai larg, inițiativei, spiritului novator și de independență, cutezanței, pentru a deschide în viața acestora căile u- nel munci temeinice autoeducare, de ducere ? O astfel de metodică ar trebui să acorde o deosebită atenție studierii elevului și muncii directe cu acesta, studierii fenomenului educației,Valorificînd experiența școlii noastre românești șl realizările pedagogiei universale, ni se pare că facultățile noastre care pregătesc cadre didactice, înzestrate cu laboratoare pedagogice corespunzătoare, care ar funcționa pe lîngă catedrele de pedagogie, ar putea iniția în mai mare măsură nuirea dajului nizarea

Societatea modernă implică cerințe ridicate, nu numai sub aspectul instruirii tinerelor generații, cl și al educației acestora. Dezvoltarea științei și tehnicii, a influenței educative exercitate de mijloacele de informare de masă sporesc considerabil problematica umană și, concomitent, exigențele realizării ei în anii de școală de către membrii corpului profesoral, de către profesorii diriginți îndeosebi. Modelarea psihicului uman — mai ales în anii tineri. ai conturării sale — asupra căruia' se interferează influența atîtor factori, este o muncă destul de grea. Ea cere precizie în cunoașterea" vieții psihice, a legilor și a particularităților sale de manifestare, cunoașterea metodelor științifice ce se pot folosi în conducerea dezvoltării elevului spre o- biectivele cerute de specificul propriei personalități și al vieții sociale căreia îi aparține. Conștienți de greutățile acestei activități, unii profesori manifestă ezitări, îndoieli, atunci cînd li se încredințează atribuția de diriginți. Aceste rețineri sînt determinate, în general, de conștiința insuficientei pregătiri pe care au primit-o în facultate în a- ceastă direcție.Lupta cu formalismul și empirismul. pentru înlocuirea acestora cu metode științifice, cu rezolvări corecte care să însemne un progres real în dezvoltarea personalității elevului implică, pe lîngă o orientare precisă din punct de vedere ideologic și politic, o temeinică pregătire psiho-pedagogică, sociologică. Este adevărat, cursul de pedagogie predat la facultățile universității cuprinde și teoria educației. Dar numărul infim de ore la care se limitează predarea acestei părți din curs, de-abia îi ajută pe studenții viitori profesori să-șl dea seama, în mare, în ce

Prof. Maria POPESCU
director în Ministerul Invăfămîntului

direcție ar trebui să studieze și să muncească pentru a ști să lucreze cu cea mai complicată realitate; psihicul elevului în continuă dezvoltare. Această parte asigură numai cunoașterea sumară a laturilor și principiilor educației, a metodelor educative ce se folosesc în general. Studenții nu sînt puși — prin forme organizate și sistematice ții, ca să se aplică și metode rențiat, în ticularitățile de .vîrstă ale
— în fata vie- înteleagă cum aceste principii în mod dife- funcție de par-

lul, pentru a putea deveni, într-adevăr, om,în lumina acestor considerente, cit și a altora pe care spațiul restrîns al unui articol nu ne permite să le expunem pe larg, se impune concluzia că viitorii profesori trebuie pregătiți mult mai temeinic în domeniul muncii educative, în vederea îndeplinirii muncii de diriginți. Este necesară, o revizuire a concepției de îndrumare și pregătire pedagogică a viitoarelor cadre didactice în problemele educației, o revedere a planului de in
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elevului, de trăsăturile «pe- cifice ale personalității lui, de opinia clasei, de situația elevilor, în general, la învățătură și disciplină, de preocupările și climatul e- ducativ al clasei, al școlii, al familiei, al microgrupu- lui social în cadrul căruia își petrece elevul timpul liber. Nu sînt ajutați ficient studenții nici studierea elevilor, în terpretarea datelor și tragerea concluziilor pra principalelor trăsături ale personalității lor. Cele cîteva ore de practică pedagogică destinate muncii educative constituie mai mult o amăgire. Cine ar putea să creadă că asis- tînd la cîteva ore de diri- genție, la un consiliu pedagogic și la o ședință cu părinții — în toți anii de studenție — se poate însuși cea mai grea meserie din cîte au putut să apară în viața socială: educația copilului, tînăru-

vățămînt în legătură cu locul pe care îl ocupă pedagogia, psihologia și sociologia în raport cu celelalte discipline.Pentru a acționa corespunzător cerințelor epocii și actualei problematici u- mane, pentru a se înlătura practicile empirice șl căutările incerte, lipsite de o finalizare corespunzătoare, cred că se impune o serioasă inițiere a viitorilor profesori în mî- nuirea metodelor educati- ve-științifice. în acest sens, poate că ar fi deosebit de util să planul cadrul gice, dică Dacă torul dea limba română, l-am acorda și îndrumarea științifică necesară pentru organizarea și desfășurarea orelor de dirigenție, pen-

se introducă în de învățămînt, în pregătirii pedago- un curs de meto- muncii educative, îl învățăm pe vii- profesor cum să pre- fizica, matematica^ de ce nu

O Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert de muzică 
populară romanească susținut de 
orchestra „Barbu Lăutaru". Diri
jor : Nicu Stănescu — 16,30 ; 20.
O Opera română : Studio ’68" — 11 
Madame Butterfly — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Ro
semarie — 10,30, Ana Lugojana —
19.30,
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată 10, Apus de 
soare — 15, Regina de Navara —
19.30, (sala Studio) : Topaze — 10 
Părinții teribili — 15, Martin Bor
mann — 19,30.
■ Teatrul de Comedie : Capul de 
rățoi — 10,30, Nlcnic — 15,30, Un 
Hamlet de provincie (spectacol a- 
mînat din 31 III) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Ostatecul — 10 30, 
Rosmersholm — 20 (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat din 
Sibiu), (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întuneric 
— 10,30, Sflntu Mitică Blajinu — 
15 ; 20.
O Teatrul „C. I. Nottara’ 
Magheru) ; Lovitura — lv, own
animal ciudat — 15,30, Miracolul —
10.30, (sala Studio) : Cînd luna • 
albastră) — 10 30, Jaguarul roșu — 
16, Viziuni flamande — 30.
Î Teatrul Mic : Baltagul — 10.30, 

ango — 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Năzdră
văniile lui Păcală — 9,30, Monstrul 
din Samarcand — 15.
a Teatrul evreiesc de stat : Cău
tătorii de noroace — 11, Zece frați 
am fost — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi 
— 20.
a Teatrul .Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuelada — 11, 
(sala din str. Academiei) : Vrăji
torul din Oz — 11.
o Teatrul sațlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca Ia Tlnase 
— 19,30, (sala Victoria) : Varie
tăți ’68 — 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Adam șl Eva la revistă — 
19,30.
• Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscov» — 18, 20

ȚINUTA PROFESIONALĂ 

A MUZICII UȘOARE
Festivalul de la Brașov a generat multe comentarii, iar utilitatea discuțiilor pe această temă va fi sporită direct proporțional cu folosul pe care genul, îndrăgit și oblăduit de unii, disprețuit sau neglijat de alții, îl va trage. Nu se poate trece cu vederea, totodată, că astfel de discuții apar numai în ocazii speciale, problemele arătîndu-și atunci acuitatea. Or, atît calitățile cît și lipsurile muzicii ușoare românești nu se manifestă sporadic și dezbaterea permanentă, la obiect și cît mai largă, ar fi de natură să prevină situații mai dificile, produse prin adîncirea unor carențe. Așa ar fi, în cazul discutat, o prezență firavă, insuficient de competitivă și de concludentă, a- tît a creației naționale, cît șl a con- curenților români. Dezbateri, ce e drept, au mai existat, dar mi se pare că nu au fost purtate cu metodă — prin delimitări stricte și analize temeinice — și nici nu s-au finalizat prin măsuri concrete.S-a discutat încă foarte puțin despre nevoia de înalt profesionalism, atît al creației cît și, mai ales, al interpretării. Audiența largă de care muzica ușoară se bucură o include în gestul cotidian. Oricine poate asculta muzică ușoară, aproape oricine o poate fredona (chiar dacă aproximativ), dar nu oricine o poate crea (șl încă la nivel realmente artistic).Factorul creație este determinant în progresul acestei arte șl el nu trebuie neglijat tocmai datorită popularității așa de mari a muzicii ușoare. Compozitorul nu este un simplu „găsitor" de melodie (sau n-ar trebui să fie) ci un creator stăpîn pe toate mijloacele componistice. Ști

ința compoziției muzicale nu trebuie să-i fie străină, numai ea putîndu-1 îndruma către un rezultat armonios, personal, artistic. Cu cît e mai simplă și mai expresivă, o melodie este rodul fie al unei minuțioase elaborări, fie al unei inspirații fericite — ea însăși depinzînd nu numai de talentul creator, ci și de bagajul de cunoștințe profesionale. Mulți, sub impresia momentului, „creează’ o melodie ; dar pînă la a deveni fapt artistic, ea trebuie decantată de tot ce este infiltrație a unor intonații
DISCUȚII»

care plutesc în aer. Este cazul acelora care produc melodii care „aduc" cu altele — îndeobște cu șlagăre de mare circulație. Ei abia dacă pot așterne pe portativ linia melodică și bat la poarta forurilor de difuzare ; dacă, întîmplător, sînt primiți cu îngăduință, persistă în activitate, devenind producători de muzică mediocră, din păcate răspîndită (cu predilecție prin spectacolele de estradă, uneori chiar și la Radio). Știința compoziției este însă indispensabilă genului tocmai pentru că produsul finit este, obligatoriu, de o factură simplă și intens expresivă ; ce poți face însă fără cunoașterea armoniei, a formelor, a orchestrației ? In discuțiile despre învățămînt și muzica ușoară s-au făcut auzite unele păreri potrivit cărora un curs de compoziție a genului trebuie să fie scurt

și sumar ; cred că netemeinicia unei astfel de opinii nici nu mai trebuie dovedită. Actul artistic este prin excelență subiectiv și personal, iar rezultatul efortului creator va avea or- ganicitate atunci cînd elaborarea a- parține unui creator total. Desigur, un orchestrator înzestrat poate găsi soluții coloristice excelente care, de multe ori, înnobilează „materia primă" melodică, dar nu e de preferat ca autorul să gîndească orchestral, adică să conceapă discursul muzical pentru anumite registre și timbruri orchestrale ? Pe de altă parte, mult discutata problemă a textelor nu poate fi neglijată, sărăcia de idei a multora, bagajul lexical redus și puținătatea fiorului poetic putînd diminua valoarea componentei pur muzicale a unui cîntec.Cele de mai sus sînt cunoscute ; și totuși drumul de acces este generos deschis nu numai pieselor mediocre, ci și celor de-a dreptul slabe, lipsite de o ținută profesională elementară. Uniunea compozitorilor și-a stabilit un punct de vedere și a formulat propuneri care, din păcate, nu au fost aplicate. Se pare că cererea fiind mare, fiecare instituție de difuzare caută s-o satisfacă acceptînd uneori cu ușurință, în lipsă de altceva mai bun, ceea ce I se propune. Pe de altă parte, un adevărat — și discutabil, de altminteri — cult pentru activitatea legată de muzica ușoară (fie componistică, fie interpretativă) îndeamnă pe mulți tineri să se constituie, ad- hoc, în profesioniști și, adesea, reușesc. Amatorismul prinde astfel teren — ceea ce nu este condamnabil decît în măsura în care activitatea respectivă depășește cadrele caselor de

cultură, lnfiltrîndu-se în instituții specializate. Fără îndoială că mulți interpreți de talent se fac cunoscuți mai întîi în cercurile de amatori; ei trebuie depistați, îndrumați și promovați după calitățile pe care le posedă (iarăși vine vorba despre învățămîntul deficitar). Dar ca un cîntăreț incapabil să intoneze corect, aritmie, uneori fonf sau peltic să ajungă un personaj mai cunoscut decît Einstein este, să recunoaștem, cam mult. Schumann spunea că tot ce e la modă se demodează ; la noi se lansează cam prea mulți cîntăreț! de stil așa-zis modern și rezultatul este lesne de prevăzut. Se fabrică vedete peste noapte, după ore chinuitoare de înregistrări în care o frază se repetă de zeci de ori, pentru a corecta natura rebelă și anti- artistică a unor interpreți ; discul se vinde, la televiziune se face play-back și tînărul devine un personaj în lumea artelor. Orice licean care are o chitară și este admirat de cercul său are șanse să fie „lansat" fără studii, fără ani de neistovite eforturi, fără o concepție despre arta pe care o asaltează. Ce e drept, lipsa se vede ușor și steaua apune tot atît de repede pe cît apare.Efectele promovării diletantismului sînt cît se poate de nocive, el alterînd gustul publicului, răpindu-i puterea de discernămînt, slăbindu-i interesul pentru arta adevărată: acesta este, de fapt, cel mai puternic argument care trebuie avut în vedere.Trăim într-o epocă a celor mal stricte și diferențiate specializări. O distincție între muzica ușoară făcută și practicată în mediile de amatori și cea care se oferă spre audiere maselor celor mai largi pe calea radioului șl televiziunii se impune ; exigența trebuie să opereze mult mal prompt, tocmai pentru a oferi exemplele superioare de creație și interpretare. A milita pentru profesionalismul acestui gen atît de larg răspîndit înseamnă încurajarea strădaniilor care se depun pentru decantarea sa de ceea ce este neartistic șl dăunător, pentru afirmarea valorilor majore și cred că deviza momentului de față trebuie să fie : mai puțin, dar mai bun șl mai bine.
Petre CODREANU

studenții în mî- anchetei șl a sonde opinie. în orga- și desfășurarea experimentului pedagogic, astfel de inițiere le-ar posibilitate să înțelengă experimentul trebuie să bazeze pe ipoteze clare bine întemeiate din puncta de vedere științific. Asemenea îndrumare ar permite viitoarelor cadre didactice să studieze cu mijloace științifice atît elevul, cît și munca educativă cu el, să-și aprecieze corect propria activitate pedagogică. înnoind-o și îmbu- nătățlnd-o mereu.Pregătirea teoretică șl metodică trebuie să fie urmată de o pregătire practică mult mai largă și mal bine organizată — ca tematică șl timp de desfășurare — și să ofere studentului posibilitatea să se e- xerseze, sub o îndrumare competentă, în cele mai importante aspecte ale muncii educative : studierea șl caracterizarea e- levilor, desfășurarea unor ore de dirigenție, diferențiate nu numai în funcție de tematică, ci și de particularități de vîrstă ale e- levllor, de condițiile concrete ale clasei, îndrumarea directă a elevilor pe anumite probleme ridicate de însăși munca și comportarea lor, orientarea școlară si profesională, sprijinirea elevilor în organizarea diferitelor activități cultural-ar- tistice și sportive, a unor excursii și drumeții, vizite, organizarea unor anchete și experimente pedagogice. Pentru ca această practică pedagogică să dea rezultatele așteptate, cred că este necesar să fie condusă de cadre didactice universitare valoroase, de profesori cu o experiență recunoscută, atît la catedră, cît șl în munca de cercetare științifică. O analiză exigentă a felului cum se desfășoară astăzi practica pedagogică cu studenții va scoate la iveală multe aspecte de formalism, limitele acestei acțiuni. determinate de modul de organizare și de repartizare a sarcinilor didactice. Seriozitatea ce trebuie acordată practicii pedagogice ar fi bine să se oglindească atît în numărul de ore afectat în planul de învățămînt, cît șl în modalitatea de recrutare a cadrelor didactice în acest scop. în calitatea înzestrării laboratoarelor de pe lîngă catedrele de pedagogie, în înzestrarea șl încadrarea școlilor de bază ale universităților. Aceste școli de bază ar fi de dorit să devină școli model, centre de dezbateri demonstrative pentru cadrele didactice, pentru di- riginți.îmbunătățind pregătirea profesorului în domeniul muncii educative, creăm premisele unei activități creatoare șl mult mal eficiente în făurirea caracterelor, în instruirea șl pregătirea pentru viață a ti
nerelor generații.
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Cronica
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

ZILEI DE NAȘTERE
A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, sîmbătă a avut loo 
o întîlnire a membrilor cooperativei agricole de producție „Priete
nia româno-coreeană" din comuna Făcăeni, județul Ialomița, cu reprezentanți ai ambasadei H.P.D. Coreene la București.

ADUNAREA GENERALĂ 
A SECȚIEI ROMANE 

A UNIUNII MEDICALE 
BALCANICESîmbătă a avut loc adunarea generală a Secției române a Uniunii medicale balcanice, care a dezbătut activitatea desfășurată de secție în perioada 1963—1967. S-au dezbătut, de asemenea, și s-au a- probat planul de activitate al secției pe anul 1968 și proiectul de plan de perspectivă pe anii 1969— 1970.Adunarea generală a ales noul comitet de conducere al secției române. Ca președinte a fost reales prof. dr. Ion Țurai, membru corespondent al Academiei.

EXPOZIȚIE JUBILIARAîn cadrul manifestărilor organizate la Brașov cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la apariția „Gazetei de Transilvania", sîmbătă după-amiază s-a deschis la biblioteca municipală din localitate o expoziție jubiliară. Ea cuprinde documente inedite, numere vechi ale publicației șl exemplare din suplimentul literar „Foaie pentru minte, Inimă și literatură", în care au

■ | ■ zilei

apărut, de-a lungul timpului, cele mai valoroase lucrări literare ale scriitorilor din toate provinciile românești.
SEMNAREA ÎNȚELEGERII 

DE COLABORARE 
INTRE UNIUNILE 

DE SCRIITORI DIN ROMANIA 
ȘI UNGARIASîmbătă la amfază a fost semnată înțelegerea de colaborare pe anul în curs între uniunile de scriitori din România și Ungaria. înțelegerea prevede, printre altele, schimburi de publicații și informații în domeniul literaturii, vizite reciproce de scriitori și organizarea de manifestări culturale. Documentul a fost semnat de acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din țara noastră, și Dârvâ» Jozsef, președintele Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară. Au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, scriitori, ziariști. Au fost, de asemenea, prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri al ambasadei.
CONFERINȚA 

DE ULTRAACUSTICĂ 
APLICATAîn Capitală s-au desfășurat timp de trei zile lucrările celei de-a Il-a Conferințe de ultraacustică aplicată, organizată de Comisia de a- custică a Academiei. Participanții — specialiști din unități de cercetare ale Academiei și departamentale, din institute de învățămînt superior șl mari întreprinderi industriale din țară — au analizat stadiul actual al cercetărilor de ultraacustică și aplicarea în diferi

te domenii a rezultatelor unor cercetări originale. (Agerpres)

Vizitele delegației 
guvernamentale 

cubanezeVineri și sîmbătă, membrii delegației guvernamentale cubaneze, condusă de Arturo Guzman, ministrul minelor, combustibilului și metalurgiei, care se află in vizită în țara noastră, au fost oaspeții colectivelor de muncă de la Șantierul sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier și întreprinderea minieră Moldova Nouă. în timpul vizitei, delegația cubaneză a fost însoțită de Gheor- ghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică. (Agerpres)

vremea
Ieri in țară s vremea s-a încălzit ușor, exceptînd Banatul, unde cerul s-a menținut mai mult acoperit și au căzut ploi locale. în rest, cerul a fost variabil, mal mult noros în sudul țării. în Carpații Meridionali s-au semnalat lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura la ora 14 oscila Intre 7 grade la Joseni, Caransebeș, Lugoj, Vărădia și Răuțî și 17 grade la Budești și Giurgiu. în București : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost mal

mult noros. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 17 grade.Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 aprilie. în țară : vreme relativ frumoasă, cu cerul variabil, mal mult senin noaptea. Vor cădea ploi slabe Izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime in nordul țării vor fl cuprinse Intre minus 3 șl plus 3 grade, iar în sud între 4 șl 9 grade, iar maximele în nord vor fl cuprinse intre 9 șl 14 grade, iar în sud între 15 șl 20 grade. In Bucu
rești: Vreme relativ frumoasă, cu oerul variabil, mal mult senin noaptea. Vînt slab pînă la potrivit Temperatura ușor variabilă.

Timișoara. Imagine din centrul orașului Foto : Gh. Vințllft

răsfoind presa străină

0 GRAVĂ MALADIE

Agenția United Press International a publicat un bilanț al celor 1 zile de tulburări care au avut loc pe tot teritoriul Statelor Unite după asasinarea liderului populației de culoare, dr. Martin Luther King. Iată cîteva din datele transmise:Numărul morțllor este de 43, foarte multe persoane au fost rănite, 
iar numărul orașelor afectate de aceste tulburări este de 125. în această săptămînă au fost arestate peste 20 000 de persoane.Trupele federale mai patrulează încă pe străzile Washingtonului, cu toate că interdicțiile de circulație au fost limitate la 4 ore. Pagubele provocate de aceste tulburări Ia Washington se cifrează la 15 milioane dolari, iar cele din Baltimore la 10 milioane dolari. în orașul Chicago pierderile se ridică la 8 milioane dolari.Incidente serioase continuă să albă loc tn Kansas City (statul Missouri). Aici s-au înregistrat 6 morțl, peste 50 de răniți, iar poliția a efectuat 543 de arestări. Interdicțiile de circulație continuă să ră- mînă in vigoare, iar pe străzile orașului patrulează 3 000 de militari din gărzile naționale și polițienești.Asasinarea doctorului Martin Luther King, protestele In masă și Incidentele grave pe care le-a declanșat situează problema „integrării rasiale" a negrilor în întreaga ei acuitate în viața publică a S.U.A. Stringența rezolvării unui șir de probleme care decurg din situația actuală 
a populației de culoare, a lichidării acestei grave maladii a societății americane, este pe larg expusă în paginile presei din S.U.A. șl alte țări.Cu un sentiment de emoție se pot citi acum, de pildă, rîndurile scrise, 
cu puțin timp înainte de a fi asasinat, de Martin Luther King, ca răspuns la o anchetă privind problema rasială. Redăm fragmente din acest articol:

STADIUL 
LUCRĂRILOR 
AGRICOLE DE 
PRIMĂVARĂ

•Deși In ultima săptămînă timpul »-a răcit în întreaga jară, lucrările agricole de primăvară au continuat să se desfășoare cu intensitate în majoritatea judefelor. După datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, rezultă că s-au semănat aproape trei milioane de hectare cu diferite culturi, Fafă de aceeași perioadă a anului trecut, suprafafa însămînjată este mai mare cu 1 200 000 hectare. în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole s-a terminat semănatul mazării, florii-soarelui, cepei și este pe terminate la sfecla de zahăr, lucernă, rădăcinoase etc. S-a trecut intens și la semănatul porumbului, această lucrare reali- zîndu-se pe o suprafafă de circa 1 219 000 hectare. In judejul Ga- lafi, de exemplu, după cum ne informează corespondentul nostru, cooperativele agricole au încheiat această lucrare pe întreaga suprafață de 85 950 hectare prevăzută a fi cultivată în acest an. Suprafefe mari cu porumb au fost însămîn- fate și în judejele Brăila, Ilfov, lalomija, Teleorman. Este necesar să fie intensificat semănatul pentru ca seminfele să poată folosi cît mai bine rezerva de umiditate din sol și astfel să răsară in condifii bune. De asemenea, trebuie grăbit plantatul vifei de vie întrucît în cooperativele agricole această lucrare s-a făcut numai pe 57 la sută din suprafefele prevăzute. Se impune totodată grăbirea lucrărilor de a- menajare a terenului în vederea irigării legumelor, îndeosebi în județele Bihor, Gorj, Mureș, Vran- cea, Tulcea și altele.Întrucît continuă să existe variații de temperatură, Consiliul Superior al Agriculturii a recomandat să se aplice unele măsuri care să prevină efectele frigului. La legume și în plantațiile de vii și pomi se va face, în continuare, protejarea culturilor (arderea diverselor materiale, irigarea prin aspersiune etc.). De asemenea, culturile vor fi supravegheate atent, asigurîndu-so echipa speciale de intervenție în timpul nopții. Din pricina vîntului, unele panouri de la solarii au fost dislocate. Este necesar ca, în mod operativ, să se refacă solariile și să se înlocuiască plantele vătămate, atît în solarii, cît și în tu- nele și în cultura neprotejată.Pînă la începutul săptămînii viitoare, direcțiile agricole, împreună cu trusturile întreprinderilor agricole de sfat, stațiunile experimentale și specialiștii din unitățile de producție, trebuie să identifice, la fiecare cultură, suprafețele pe care plantele au avut de suferit de pe urma brumei și înghețului. Aceste suprafețe, ca și cele pe care se apreciază că plantele rămase nu asigură o densitate corespunzătoare, se vor reînsămînța imediat, cu aceeași cultură. în acest scop, vor fi redistribuite semințele în cadrul fiecărui județ, iar dacă nu stnt suficiente, ele trebuie să fie solicitate imediat Consiliului Superior al Agriculturii.Organele agricole, specialiștii din unități sînt chemați să asigure efectuarea la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor care să permită păstrarea apei în sol și să asigure condiții bune de dezvoltare a culturilor.

SPORT
ACTUALITATEA Un nou penalii și...

PE SCURT
© Costa - al patrulea per
former mondial al anului la 
100 m bras

Concursul continuă astăzi de la ora 17,30, tot în sala Floreasca, cu exercițiile libere.
în bazinul din Cluj au început Ieri campionatele internaționale de nata- ție ale României. în prima zi, înotătorul român L. Costa a stabilit un nou record național la 100 m bras cu timpul de 1’ 08” 5/10 (performanța constituie a patra performanță mondială a anului). Un alt record valoros al țării noastre a fost stabilit de H. Schir, în proba de 100 m liber cu timpul de 56” 2/10. Iată cîștigă- torii celorlalte probe : 100 m fluture femei — Georgeta Cerbeanu (România) — 1’ 11” 5/10; 200 m bras femei — Christi Filippovitz (Austria) 2’ 51” 5/10; 200 m fluture bărbați — Iulian Busev (Bulgaria) — 2’ 20” 8/10 ; 100 m spate femei — Anca Andrei (România) — 1’ 10” 2/10 ; 200 m mixt bărbați — Peter Schmidt (Austria) — 2’ 22” 9/10.

© Azi, pe strada Cîmpina, 
etapă în circuit pentru 
„Cupa F.R.C."Etapa a 3-a a competiției cicliste „Cupa F.R.C.", disputată pe ruta București—Ploiești și retur (120 km), 
a revenit la sprint polonezului Blawdzin, cronometrat cu timpul de 2 h 52’ 45”. în același timp a sosit un pluton numeros. Blawdzin a devenit lider în clasamentul general individual. Astăzi dimineață are loc ultima etapă-circuit pe strada Cîm- pina.

Coincidenfa face ea, la interval de numai două săpiămîni, pe terenul lor din șos. Ștefan cel Mare, dinamoviștii bucu- reșteni să cîșfige din nou, cu același scor minim (1—0), realizat în același mod : dintr-un penalii discutabil. Ieri, în meciul cu Steagul roșu, Dinamo a beneficiat de o decizie a arbitrului M. Rotaru, și Varga, printr-un șut, de astă- dată puternic (nu înșelător I), nu i-a ISsat nici o speranfă portarului brașovean ; Papuc a sărit pe direcția mingii, dar n-a putut ajunge.In partida amintită, Dinamo a dominat o bucată de timp. La lîndul lor, brașovenii s-au avîntat în atac, nu de puține ori „păcălindu-i" pe apărătorii adverși, tnsă nu și pe portarul Dătcu, într-o formă

care-i motivează selecjia tn lotul reprezentativ. In ansamblu, însă, meciul Dinamo—Steagul roșu n-a tăcut deci! să continue seria partidelor anoste ale campionatului în curs. Momentele de plictiseală au predominat. Mingea s-a plimbat de la un adversar la altul, ca la ping- pong, într-o nesfîrșită făcăneală. Rar, chiar toarte rar se cîștiga o palmă de teren cu această nesfîrșită „bătută pe loc’. Către finalul meciului, în fața ambelor porji au fost într-adevăr unele momente mai interesante, dar caracteristica jocului rămîne una și aceeași : plictiseală.
Partida de azi Steaua—U.T.A. îți are 

ca sediu stadionul „Republicii", În
ceputul jocului : ora 16,30.

® Țiriac-MuIIigan în finală, 
la CataniaFinala probei de simplu bărbați din cadrul turneului international de tenis de la Catania se va disputa între românul Ion Tiriac și australianul Martin Mulligan. în semifinale, Tiriac l-a învins cu 6—3. 6—3, 6—2 pe jucătorul grec Nicola Kalo- gheropoulos, iar Mulligan l-a întrecut cu 6—1, 9—7, 6—2 pe Ilie Năs- tase.Ion Tiriac șl Iile Năstase s-au calificat în finala probei de dublu bărbați în turneul de la Catania. Ei au învins în semifinală cu 9—7, 7—5 perechea Kalogheropoulos (Grecia), Stone (Australia). în finală, adversarii românilor vor fl chilienii Plnto Bravo și Cornejo.La dublu mixt, Iile Năstase șl Iu- dit Dibar au eliminat cu 9—7, 6—2 cuplul Zuleta—Leyounh (Ecuador).
© Turneul de șah de la 
Monte CarloPartidele disputate în runda a 9-a 
a turneului International de șah de la Monte Carlo s-au încheiat cu următoarele rezultate : Botvinnik—Zln- ser 1—0 ; Hort—Portisch 1—0 ; Gheorghiu—Benkâ remiză ; Forin- tos—Letzelter 1—0 ; Damlanovici— Pîdevski remiză ; Larsen—Uhlmann 1—0 ; Smîslov—Byrne remiză. în clasament conduce marele maestru danez Bent Larsen, cu 7 puncte, urmat de Botvinnik cu 6,5 puncte. Șa- histul român Florin Gheorghiu ocupă locul 6, cu 5 puncte.
© Elena Ceampelea con- 
duce după exercițiile im
puseAseară, în sala Floreasca a început concursul de gimnastică feminină dintre echipele Uniunii Sovietice (fără tripla * campioană mondială Natalia Kucinskaia) și României. După exercițiile impuse, în clasament conduce Elena Ceampelea (România) cu 37,75 puncte. O urmează în ordine sovieticele Larisa Petrik (cu 37,70 p) șl Zinaida Voronina (37,50 p). Un loc meritoriu ocupă și tînăra noastră gimnastă Lucia Chiriță — locul patru, cu 37.15 p. Pe aparate, primele s-au clasat: Petrik (la bîrnă și sol), Ceampelea (la paralele) șl Voronina (Ia săriturD.

Meciurile internaționale

Aci... la o ușă ferecată ?
Timpul a trecut repede și iată-ne în preajma sezonului internațional lnter- țări. data începerii lui fiind grăbită de meciul Austria-Românla, la neașteptata propunere a Federației austriece de fotbal. Cum era și firesc, în atari condiții, problemele privind selecționarea și pregătirea lotului reprezentativ au revenit în prim plan oglindindu-se atît în preocupările imediate ale foru- ■ lui de specialitate din tara noastră, cît și în coloanele presei sportive.Incontestabil, nesatisfă- eătoarea instruire a jucătorilor la cluburi, standardul scăzut al fotbalului nostru îngreunează activitatea de selecționare și alcătuire a unui „unsprezece" capabil să ne reprezinte demn în competițiile internaționale de anvergură In care este angajat. Or, tocmai această situație ar fi trebuit să impună F.R.F. selecționarea și alcătuirea din timp a unul lot care să fie supus unor pregătiri judicios concepute, astfel încît el să reprezinte tot ce este mai bun la ora actuală în fotbalul românesc și să evolueze la acest nivel.Ce se întîmplă în realitate ?încercînd să deslușești cum stau într-adevăr lucrurile, să stabilești proporțiile reale ale erorilor săvîrșite (vezi turneul din Brazilia), precum și valoarea exactă a măsurilor luate, ajungi la concluzia că dominantă este o stare de confuzie și derută înce- pînd cu problemele de selecție. de orientare metodică (firesc, din moment ce nu știi pe ce jucători contezi) și terminînd cu alcătuirea programului de pregătire.

Acțiunile care s-au succedat în perioada de întrerupere a activității competl- ționale, în legătură cu lotul reprezentativ, s-au concretizat intr-un adevărat per- petuum mobile în ceea ce privește componența sa. Există destul de puține puncte de contact între „fizionomiile" diferitelor „loturi" prezentate la întîlnirl internaționale (meciul cu Allemania Aachen, turneul din Africa și America de Sud) șl verificările cu caracter Intern.Am fi însă nedrepți dacă n-am spune aici că ezitările antrenorilor lotului — ale comisiei de selecție în ultimă instanță — sînt Intr-o bună măsură motivate de instabilitatea de formă (citește neseriozitatea) jucătorilor vizați pentru selecție sau chiar făcînd parte din lot. Cum să justifici In fața opiniei publice convocarea la lot a unor jucători cu comportare ce frizează ridicolul In meciurile de campionat sau „cupă" (vezi cazul pftește- nilor — lideri al clasamentului, surclasați de o divizionară B în „optimile" de finală ale „Cupei României") ? Dar, în același timp, nu poți să nu reflectezi a- supra superficialității cu care sînt chemați la trial jucători de condiție precară (cazul Talpai, de pildă) sau care au lipsit din activitatea competlțională vreme îndelungată (Po- joni). convocarea lor fiind justificată doar prin cîteva „sclipiri" în meciurile de campionat.Care sînt criteriile ce stau la baza selecției ? Garanția valorii generale a jucătorului sau argumentul caduc al formei de moment, fără suportul valorii? Iată o întrebare al cărei răspuns este greu de aflat,

datorită tocmai anomaliilor subliniate mai înainte.Defecțiuni există șl sub raportul relațiilor dintre comisia de selecție și cluburi. în trecut, pregătirea la cluburi a selecționabi- lilor era urmărită printr-un complicat șl birocratic sistem de fișe individuale, care circulau Intre părțile interesate. Acest mijloc de îndrumare șl control a fost anulat. Bun. Dar, întrucît nu a fost pus nimic în loc, la ora actuală singurele posibilități de apreciere au rămas meciurile de campionat și „cupă". Ca urmare, comisia de selecție îșl re- strînge sfera observațiilor și a analizei la nivelul e- fectelor, lăsînd nedescoperite și, deci. neeliminate cauzele lipsei de formă a jucătorilor selecționabill, modul în care se lucrează In cluburi pentru remedierea deficientelor constatate cu prilejul Malurilor. Oare organismul federal în cauză socotește că indicațiile sale, pe care le dă cu prilejul ședințelor de consultare cu conducerile tehnice ale echipelor, îșl găsesc automat și ad-lite- ram aplicare ? Nu știu din proprie experiență membrii acestei comisii ce modificare bruscă suferă optica unul antrenor trecut de la federație la club, și invers ? Adevărul este că sînt rarisimi antrenorii de club care să fie gata să pună în concordantă „o- biectlvele" propriei echipe (propriului post, s-ar putea spune mai aproape de adevăr) cu cele ale diferitelor loturi.
Se apropie întîlnlrile Internaționale și problemele privind selecționarea șl pregătirea echipei naționale sînt încă departe de stadiul rezolvării. Nu avem.

în această etapă avansată, un nucleu de bază al lotului reprezentativ, fapt care să-1 îngăduie o anume stabilitate absolut necesară pentru ca pregătirile ce vor urma (inclusiv partidele „de verificare și omogenizare" cu Austria, Iugoslavia, Olanda) să nu se desfășoare în gol. Nu e- xistă un lot bine determinat — fluiditatea îl face practic o ficțiune — nu se lucrează pentru înrădăcinarea unei tactici de joc, nu se avansează în sudarea și omogenizarea echipei prezumate. Se așteaptă, pentru toate acestea, preziua întîlnirilor?Supus unor critici concentrice (e adevărat, o parte dintre ele reducîn- du-se doar la violențe de limbaj și observații neconstructive), activul salariat al F.R.F. acționează cu timorare, lipsit de inițiativă și perspectivă, cu preocuparea predominantă a eschivării de la răspunderi precise. în birourile forului respectiv este afișată un fel de pseudopa- nică, adeseori invocată pentru explicarea întîrzle- rilor în soluționarea problemelor privind pregătirea echipei naționale.Observațiile critice consemnate față eași care, vire tății sport, vitatea sportivă de performanță și de buna reprezentare a sportului românesc In competițiile sportive Internaționale".Răspunde numai pe hîr- tle — respectiv pe hîrtla „Buletinului Oficial" 7

în rîndurile de sînt adresate în ace- măsură C.N.E.F.S., potrivit Legii cu pri- la dezvoltarea activi- de educație fizică și „răspunde de actl-

Valentin PĂUNESCU

DREPTURI
PENTRU DEZMOȘTENIȚI

Un articol scris de dr. Martin 
Luther King în preajma asa
sinării sale, publicat de „In
ternational Herald Tribune"„Posibilitatea negrilor de a ajunge la egalitate deplină cu albii depinde de aptitudinea națiunii noastre de a pune capăt rasismului. Din pricina rasismului, care creează Implicații întregii structuri a instituțiilor noastre, dificultățile normale create de dezvoltarea urbanismului șl a rapidității progresului tehnologic nu pot fi tratate ca fenomene sociale naturale. Orice situație în acest sen» dobindește implicit un caracter rasial intens...în momentul în care vom admite că negrii nu sînt în nici un fel răspunzători de trista situație în care se află și cînd ne vom hotărî să începem lupta împotriva sărăciei, a șomajului, a bolilor... vom începe să consacrăm enormele noastre resurse umane șl materiale acestor dificultăți fundamentale.în afara unei revoluții în atitudine, în țara noastră trebuie să se o- pereze o revoluție a valorilor. Miliardele de dolari destinate astăzi distrugerii trebuie să fie afectate aplicării efective a unei «Declarații a drepturilor pentru dezmoșteniți».Cind discutăm problemele care se pun astăzi în fața noastră nu trebuie să Ignorăm o cauză a crizei actuale : oligarhia rurală șl rasistă din Sud, care l-a deposedat pe negru, l-a privat de drepturi civile, l-a exploatat, dominînd comisiile din cadrul Congresului — șl toate acestea în detrimentul întregii națiuni.Trebuie să lovim cu toată urgența 
la rădăcina răului printr-o repartiție electorală după principiile Curții Supreme — un om, un vot — și prin aplicarea neîntîrziată a legii din 1960 cu privire la dreptul de vot în cele 800 de comitate. Pînă acum, aceste comitate au fost ignorate de arbitrii federali.Realizarea unei reforme politica In Sud este o condiție prealabilă, dacă se dorește ca națiunea și Congresul să fie ancorate cu adevărat In a doua jumătate a secolului XX, cînd toate capacitățile șl resursele noastre creatoare ar putea fi consacrate problemelor rasiale șl ale sărăciei, în loc să fie destinate exploatării e- conomlce șl militarismului".

„STRIGĂTUL ÎNĂBUȘIT" 
„International Herald Tri
bune" tSub titlul de mal sus, cunoscutul comentator american James Reston scria zilele trecute : „Tara este îngrozită de asasinarea lui Martin Luther King, dar nu este îngrozită de condițiile de viață ale poporului său. Ea se arată afectată pentru omul care a fost King, dar nu pentru 
cauza sa. Acesta este blestemul șl tragedia Americll. Fumul se înalță în acest sfîrșlt de săptămînă peste cireșii Înfloriți de lîngă monumentul Iul Jefferson, iar noi toți ceilalți nu ne-am ținut promisiunile față de poporul negru. Aceasta este adevărata crimă, Iar asasinarea doctorului King nu reprezintă decît hidosul el simbol. Ea nu va fl ispășită prin capturarea asasinului. Ea nu poate fi ispășită decît prin transformarea existentei poporului negru 
șl nici pînă acum America nu a privit In față prețul acestei îndatoriri Istorice.Atunci cînd comisia de anchetă a președintelui Johnson a investigat rezultatele celor 20 de mari răscoale

rasiale recente, ea a ajuns la concluzia că, în ciuda tuturor agitațiilor și eforturilor a numeroase oficialități interesate, principala reacție în ghetourile din Los Angeles, Detroit, Cleveland șl New York, precum și In celelalte puncte unde s-au produs tulburări, era că «nu s-au produs prea multe schimbări». Atunci cînd sociologul suedez Gunnar Myrdal, care a urmărit problema negrilor In America timp de 40 de ani, a venit din nou In țara noastră recent, el a exprimat părerea că multe lucruri s-au schimbat In bine, dar a ajuns la concluzia că noi am subestimat in mare măsură amploarea problemei negrilor. Ar fi nevoie, consideră el, de 20 de ani și miliarde de dolari pentru a-1 face față, iar prețul pe care-1 vom plăti pentru a nu ne fl ocupat de această problemă va fl, In ultimă instanță, mult mal mare. Chiar dacă războiul din Vietnam ar lua sfîrșlt, șansele ca Congresul să fie convins In actuala sa stare de spirit să transfere alocațiile pentru război în contul ghe- tourilor ar fl extrem de îndepărtate, Iar motivele sînt cit se poate de limpezi.»
„0 PLAGĂ MORTALĂ A 
DEMOCRAȚIEI AMERICANE" 
„Combat" iGeorges Andersen semnalează sub acest titlu caracterul nociv al atmos- ferei pe care o întrețin organizații extremiste, ca „John Birch" și Ku- Klux-Klan :„Primele victime ale asasinării pastorului King vor fl chiar Statele Unite. în mesajul său din 1967 despre starea uniunii, șeful Casei Albe nu consacrase decît vreo 50 de cuvinte problemei arzătoare a drepturilor civile. Dimpotrivă, el a insistat asupra întăririi contingentelor de poliție din toate statele, «pentru a îngrădi exploziile de mînie» ale cetățenilor de culoare. Cuvintele sale, ca și faptele sale, nu au făcut decît să încurajeze elementele reacțlonaro din Congres și din aparatul guvernamental șl îndeosebi societatea „John Birch" a fostului general Walker, Ku-Klux-Klan-ul și celelalte organizații.Este caracteristic faptul că, după trei săptămîni de la cuvîntarea sa, revista „American Rifleman", organ oficial al Asociației naționale de tir, care numără peste 700 000 de membri, i-a Invitat pe vajnicii săi aderenți să formeze detașamente civile înarmate în vederea combaterii «violenței mulțimilor» în toate orașele americane cu populație neagră. Este la fel de semnificativ faptul că această asociație, ale cărei rîndurl au fost întărite cu foști combatanți în Coreea și Vietnam, figurează la loc de cinste pe lista formațiilor «patriotice» șl Congresul i-a atribuit o subvenție de 2,3 milioane dolari.Deși a lărgit drepturile civile șl a ameliorat condițiile de trai ale populației negre, din care 40 la sută au un venit individual egal cu cel din țările subdezvoltate, administrația actuală n-a putut sau n-a volt să împiedice formarea unor «grupuri de vigilență* sub auspiciile societății „John Birch", ale Ku-Klux-Klan-ului, ale Consiliului cetățenilor albi, sau sub conducerea Iul George Wallace din Alabama, cu sprijinul efectiv al „națlonal-socialiștllor" americani șl al organizației extremiste „Minuteman". Este adevărat că orice măsură care tinde să instaureze egalitatea completă Intre negri șl albi în- tîmpină în S.U.A. un adevărat baraj al reacțiunli, care se folosește de lozinci șl principii segregaționlste sau rasiste pentru a-și masca interesele financiare".

DECOLONIZAREA MASCATULUI
Șl OMANULUI ÎN ATENȚIA O.N.U.NEW YORK 13 (Agerpres). — în- cepînd de săptămînă viitoare, două subcomitete ale O.N.U. vor examina posibilitățile decolonizării teritoriilor Mascat șl Oman (din Peninsula Arabică) șl a insulelor Seychelles din Oceanul Indian.Subcomitetele vor studia, de asemenea, problema bazelor militare șl a altor activități militare „care ar putea împiedica îndeplinirea declarației privind decolonizarea". Va fi cercetată și activitatea cercurilor e- conomice și financiare străine în teritoriile coloniale, activitate care ar putea împiedica obținerea Independenței acestor teritorii.Luînd cuvîntul în fața Comitetu
lui O.N.U. pentru decolonizare, re

prezentantul Irakului, Adnan Rauf, și-a exprimat dezacordul față de a- firmațiile britanice că Mascatul și Omanul sînt independente șl a subliniat că popoarele acestor teritorii au dreptul să-șl aleagă propriul sistem de guvernare șl să decidă a- supra viitorului lor. El a declarat că „orice acțiune destinată să împiedice exercitarea acestui drept constituie o violare a Cartel O.N.U." șl a declarației Adunării Generala din 1960 privind acordarea independenței teritoriilor șl popoarelor coloniale.Marea Brltanle șl-a reafirmat recent hotărîrea de a boicota dezbaterile din O.N.U. asupra Mascatului și Omanului.



HANOI

Un interviu al premierului 
Fam Van Dong acordat 
radioteleviziunii franceze

HANOI 13 (Agerpres). — Intr-un tnterviu acordat corespondentului de la Hanoi al Radioteleviziunii franceze, primul ministru al Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, a declarat că, deși guvernul R. D. Vietnam a răspuns declarației lui L. Johnson, cerințele poporului vietnamez și ale opiniei publice mondiale ca S.U.A. să înceteze necondiționat pe întreg teritoriul republicii bombardamentele și actele de război împotriva Republicii Democrate Vietnam nu au fost satisfăcute.Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la situația din țară, pre

mierul Fam Van Dong a spus: „Bilanțul după trei ani de război este împovărător pentru agresor. Au fost do.borîte aproape 3 000 de avioane. Izolarea S.U.A. este tot mai evidentă pe arena internațională. In ce ne privește, treburile noastre merg bine: în cursul acestor trei ani am realizat numeroase progrese. Potențialul nostru economic și militar se întărește și se dezvoltă. Cunoaștem o înflorire prodigioasă a economiei noastre naționale. Ieșim victorioși pe toate tărîmurile. Statele Unite sînt cele care pierd".

Acești oameni vor 
lucra pe plantații
le colonialiștilor 
sou undeva în sta
tul rasiștilor din A- 
frica de Sud. Recru
tările forțate ale 
muncitorilor negri 
constituie o practi
că obișnuită în Mo- 

zambîc

VIZITA DELEGAȚII!
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In iugoslaviaBELGRAD 13. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Sîmbătă dimineața, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele M.A.N., a sosit la Țetinie, vechea capitală a Muntenegrului. Vizitând muzeele orașului, oaspeții au luat cunoștință de trecutul de luptă

pentru libertate și independență st 
poporului muntenegrean.

De pe muntele Lovcen ei au ad
mirat panorama golfului Kotor, 
unde, în februarie 1918, a Izbucnit 
răscoala marinarilor din flota aus- 
tro-ungară. Apoi membrii delega
ției au vizitat orașul, cunoscut încă 
din secolul al XlI-dea.

Seara, delegația M.A.N. a sosit 
la Dubrovnik.

Marșul de

DECLARAȚIA M.A.E. AL R.D. VIETNAM 
ÎN LEGĂTURĂ CU ALEGEREA LOCULUI 
CONTACTELOR PRELIMINARE

primâvară

99INTERZICEȚI
BOMBAHANOI 13 (Agerpres). — Minis- f ferul Afacerilor Externe al R. D. 1 Vietnam a dat publicității, la 13 ■ aprilie, o declarație în care se l-e-

s.-------------------------------

APELUL 
SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U.NEW YORK 13 (Agerpres). - Secretarul general al O.N.U., U Thant a făcut sîmbătă o declarație în care a arătat că „este deosebit de urgent ca între S.U.A. și R. D. Vietnam să intervină Un a- cord privind alegerea locuiții de fntîlnire în vederea contactelor preliminare pe care cele două părți au acceptat să le întreprindă. Orice nouă întîrziere în alegerea acestui loc — a spus el — va fi cu atît mai regretabilă, deoarece distrugerile masive în vieți de oameni și în bunuri materiale continuă. Adresez un apel presant celor două părți să cadă de acord cît mai rapid asupra alegerii unul loc de întâlnire'*, a încheiat secretarul general al O.N.U.

levă încercările S.U.A. de a în- tîrzia contactele dintre reprezentanții R. D. Vietnam și Statelor U- nite. „La 12 aprilie, se spune în declarație, autoritățile americane, fără să-și spună părerea în legătură cu alegerea Varșoviei ca loc de întîlnire, au pus două condiții drept „criterii minimale" pentru alegerea locului contactelor preliminare. Ele cer ca aceste contacte să se desfășoare într-o țară neutră, unde cele două părți au reprezentanțe, și dispun de mijloace de comunicație adecvate. Această atitudine a Statelor Unite este în contradicție evidentă cu declarațiile făcute anterior de guvernul american — se arată în declarație. Amintind că S.U.A. au refuzat alegerea Pnom Penh-ului drept loc pentru desfășurarea contactelor, în declarație se arată : „Dacă guvernul american dorește cu adevărat convorbiri cu guvernul R. D. Vietnam, el trebuie să pună capăt dificultăților pe care le provoacă în ce privește alegerea locului contactelor preliminare, dificultăți care nu fac decît să întîrzie convorbirile dintre cele două părți".

READING 13 (Agerpres). — 
Simbătă au ajuns in localita
tea Reading participant» la 
marșul de primăvară „Interzi
ceți bomba atomică", plecați 
în ziua precedentă din Alder- 
rnaston. Pe măsură ce își ur
mează itinerariul spre Londra 
crește numărul celor care se 
alătură marșului. Se apreciază 
că pînă la Londra numărul to
tal 
de 
tiv 
ca că", manifestanții poartă 
pancarte pe care se poate citi 
„Iankeii să părăsească Viet
namul", „Interziceți rachetele 
„Polaris".

al manifeș fanților va spori 
la 2 000 pînă la aproxima- 
15 000. In afară de lozin- „I uter ziceți bomba atomi- 

, manifestanta

CAIRO

ÎNTREVEDEREA pre

Muncitorii olandezi din industria construcțiilor au organizat recent la Haga 
o demonstrație In sprijinul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de trai
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După atentatul 
împotriva lui
Rudi DutschkeAtentatul comis țol după-amiază împotriva lui Rudi Dutschke, lider al Federației studenților socialiști din Berlinul occidental, a provocat o vie reacție in sinul opiniei publice. Știri sosite aci ieri arată că fizionomia autorului atentatului, Josef Bachmann este caracterizată de antecedente din cele mai compromițătoare. „Asasinarea lui Martin Luther King mi-a servit drept model', a declarat el. Bachmann a relevat că și-a cumpărat un revolver din unde linul nu a sa lui Dutschke dar, a spus el, „l-am în- tîlnit din întîmplar» pe stradă și am tras asupra lui'. S-a flat că Bachmann suferit în urmă cîțiva ani o condamnare la închisoare în Franța pentru port , ilegal de arme. Deși substratul crimei a- cestuia rămîne încă de dezvăluit, majoritatea observatorilor de presă consideră că Dutschke a fosU victima unui atentat politic.Dutschke, care își

Mfinchen, de a plecat în Ber- occidenlal. El cunoscut adre-
a- 
a 

cu

pregătește doctoratul după studiile de sociologie făcute la Universitatea din Berlinul occidental, a devenit liderul unei mișcări excluse din Partidul Social Democrat pentru orientarea ei de stînga. Fără un contur ideologic definit, Dutschke și camara-
studențești

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA DE LA

P. STĂNCESCV

reușit »ă manifes- au reunit crescînd

CAIRO 13 (Agerpres). — Președintele Somaliei, Abdirashid Shermarke, care întreprinde o vizită oficială la Cairo, a avut sîm- bătă o întrevedere cu președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser. In timpul convorbirilor, care au avut loc cu acest prilej, relatează agenția M.E.N., au fost abordate o serie de aspecte ale situației internaționale actuale și, în special, unele probleme ale Orientului Apropiat. A fost discutată, de asemenea, și situația din Africa de sud și din Rhodesia. După cum precizează agenția citată, în timpul convorbirilor s-a manifestat deplina identitate de vederi a celor doi președinți asupra problemelor examinate.

zii săi au organizeze tații care un număr de studenți nemulțumiți de situația din Berlinul occidental și susținînd necesitatea formării unei opoziții extraparlamentare. Mișcarea tinerilor condusă de Dutschke cere democratizarea învățămintului superior, se pronunță împotriva legislației excepționale și a influenței trusturilor de presă, vizînd direct concernul Springer din Berlinul occidental. Protestul împotriva agresiunii Statelor Unite în Vietnam ---------obiectui a■ acțiuni or

ganizate de Federația studenților al cărui lider este Dutschke.Victima atentatului de joi a devenit împreună cu camarazii săi ținta unor susținute campanii de defăimare, mai ales din partea organelor de presă ale concernului amintit. De aceea, în primele lor reacții, tinerii, indignați de a- tacul săvîrșit împotriva lui Dutschke, au incriminat mai ales acest trust de presă.Acțiuni de solidaritate cu studenții din Berlinul occidental au avut loc ieri și la Viena. Sute de tineri au protestat în fața Universității vieneze împotriva atentatului. Demonstranții s-au îndreptat apoi spre Ma- riahilfer Strasse, unde se află sediul unei filiale vieneze a concernului Springer. Din capitala Italiei se a- nunță că, ieri, aproximativ 1 000 de stu- denți au manifestat la Roma, solidarizîn- du-se cu demonstrațiile de protest ale colegilor lor din Berlinul occidental împotriva încercării de asasinare a lui Rudi Dutschke. O demonstrație asemănătoare a avut loc și la Milano. .

O cuvîntare 
a lui
Todor Jivkov

la Consfătuirea 
de la PlovdivSOFIA 13. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva transmite : La Plovdiv a avut loc o consfătuire consacrată creșterii rentabilității producției «grioole. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria a rostit o cuvîntare în care s-a referit Ia probleme ale revoluției teh- nico-științifice și la condițiile înfăptuirii ei în Bulgaria. El a relevat că, în condițiile socialismului, munca creatoare și activitatea științifică au cîmp liber pentru manifestare deplină.In privința experienței altor țări — a spus vorbitorul — trebuie folosit tot ce gîndirea omenească a creat mai progresist pentru a se făuri o bază solidă tehnico-științifică socialismului și comunismului.Vorbind despre problemele agriculturii T. Jivkov a trecut în revistă succesele obținute de Bulgaria, și * subliniat necesitatea introducerii metodelor industriale și elaborarea unor programe de dezvoltare în perspectivă a tuturor sectoarelor agriculturii.In cadrul vizitei sale la Plovdiv, Tpdor Jivkov a inaugurat, de asemenea, cel mai mare complex universitar din țară pentru pregătirea specialiștilor în agricultură. în cadrul complexului vor învăța 2 500 de studenți.

AGENDĂ

N0M1CĂ
RH WASHINGTON. — „La trei ™ luni și jumătate după mesajul prezidențial privind balanța de plăți și la două luni și jumătate după prezentarea mesajului privind „starea Uniunii* și a bugetului pe 1968'1969, măsurile anunțate do președintele Johnson pentru ameliorarea situației finanțelor americane și apărarea dolarului sînt încă, aproape în totalitatea lor, literă moartă”, scrie corespondentul la Washington ai agenției France Presse, Georges Deschodt. Abandonarea acoperirii în aur a dolarului american este, de fapt, singura măsură de anvergură a- doptată pînă în prezent de Congresul american. Această măsură a eliberat totalitatea rezervelor a- mericane de aur, dar, începînd do la 17 martie, stocul de la Fort Knox (10,4 miliarde dolari) nu mai este accesibil decit băncilor centrale străine, participanții ta „pooi-ul* aurului hotărînd să nu mai vîndă metalul prețios pe piața liberă.Cealaltă măsură importantă, preconizată de administrația americană, majorarea cu 10 la sută a impozitelor, este studiată încă de o comisie mixtă a Senatului și Camerei Reprezentanților.

In timpul demonstrației de ieri d 
reia poliția a folosit puternice

Pe

in Berlinul occidental, în 
jeturi de apă pentru a-i

cursul că- 
de apă pentru a-i împrăștia 

(Telefoto A.P.-Agerpres)

RAPORTUL SECRETARULUI 
GENERAI Al C. C. Al 
P.C. DIN JAPONIA

la Conferința activiștilor» I
de partid de la TokioTOKIO 13. — CorespondentulAgerpres, FI. Țuiu, transmite : Ziarul „Akahata* a publicat raportul secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, Kenji Miyamoto, prezentat Conferinței activiștilor de partid, care a avut loc la Tokio. Raportul analizează pe larg sarcinile care se află In fața partidului în vederea alegerilor pentru Camera Superioară a Dietei. Se subliniază, îndeosebi, necesitatea întăririi organizațiilor sindicale, de tineret, precum și măsurile privind activitatea propagandistică în rîndurile alegătorilor. In partea referitoare la problemele internaționale, raportul arată că Partidul Comunist din Japonia sprijină poziția R. D. Vietnam și a F.N.E. în legătură cu încetarea bombardamentelor americane și realizarea păcii în Vietnam.

M LUXEMBURG. — In zilele do29 și 30 aprilie va avea loc ’ la Luxemburg o nouă reuniune a miniștrilor agriculturii ai celor șase țări membre ale Pieței comune. Cu acest prilej, se va face încă o încercare de a se ajunge la un acord în vederea creării unei piețe comtme a produselor lactate și a cărnii da bovine, care urmează să intre oficial în vigoare la 1 iunie 1968.

Sesiunea Biroului 
Asociației internaționale de • » 
studii sud-est europene

PARIS 13 (Agerpres). — La 
Sediul U.N.E.S.C.O. din Paris s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 6-a sesiuni a Biroului Asociației internațio
nale de studii sud-est europene. 
Principalul punct al ordinei de zi a 
fost pregătirea celui de-al doilea 
Congres al asociației, care urmează 
să se tină la Atena. în primăvara 
anului 1970. La propunerea secreta
rului general al asociației, acad. EmU 
Condurachi, biroul a stabilit temele și principalele rapoarte ce vor fi pre
zentate la congres.

La 11 ți 12 aprilie s-au desfășurat, 
sub președinția lui Mihail Berza (Ro
mânia), lucrările Comisiei pentru 
„Istoria ideilor", pe tema „Răspândi
rea ți influenta ideilor iluministe în țările sud-est europene".

Delegatul român. Valentin Geor
gescu, a prezentat comunicarea „Tră
săturile caracteristice ale filozofilor 
iluminiști și aplicarea lor în tarile 
sud-est europene", iar Virgil Căndea 
— comunicarea „Răspîndirea ideilor iluministe în Țările Românești". Au 
prezentat, de asemenea, comunicări 
si au participat la discuții specialiști 
din Franța, Anglia, U.R.S.S., Grecia, 
Bulgaria, Turcia și Iugoslavia.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate se va întruni cu cîteva zile înaintea datei de 24 aprilie cînd vor fi reluate lucrările Adunării Generale a O.N.U. pentru a examina cererea noului stat independent Mauritius, de a fi admis în Organizația Națiunilor Unite. Dacă o recomandare a Consiliului de Securitate în acest sens va fi aprobată de Adunarea Generală, Mauritius va deveni cel de-al 124-lea stat membru al O.N.U.
Federația sindicatelor pen

tru eliberarea Vietnamului de 
sud, într-un mesaj dat publicității condamnă asasinarea lui Cian Van Thieu, membru al Comitetului Central al acestei organizații, și cheamă Federația Sindicală Mondială, organizațiile sindicale și progresiste din întreaga lume să ia măsuri hotărîte pentru a împiedica actele de represiune împotriva patrioților sud-vietnamezi și alte acțiuni inumane ale agresorilor

americani și marionetelor lor de la Saigon.
La încheierea convorbirilor 

dintre delegațiile economice 
ale Iugoslaviei și Indoneziei, a fost dat publicității un comunicat comun în care se menționează că părțile au convenit să se încheie un acord bilateral pe termen lung cu privire la colaborarea economică și tehnică. Delegațiile au căzut, de asemenea, de acord să se formeze o comisie mixtă iugoslavo-indoneziană pentru promovarea colaborării bilaterale.

Yanl Tzoumis, reprezentant 
al guvernului grec, a sosit în 
Turcia pentru a avea convorbiri eu oficialități turce, despre situația minorităților din cele două țări.

9 OOO de locuitori ai Okina- 
wei au participat la o puter
nică demonstrație în regiunea bazei aeriene americane de la Kadena, organizată în semn de protest împotriva prezenței bombardierelor „B-52“, purtătoare de bombe nucleare. în ciocnirile cu poliția 60 de persoane au fost rănite.

In cadrul tradiționalei cam
panii de primăvară a oame
nilor muncii din Japonia, în apărarea intereselor lor vitale, drepturilor democratice, păcii și securității țării, peste 20 000 de lucrători de la căile ferate de stat și particulare, de la poștă și telegraf, precum și din alte ramuri ale economiei Japoneze au participat la o demonstrație Ia Tokio.

La Zagreb s-a deschis tradiționalul Tîrg Internațional de 
primăvară de bunuri de larg consum. La actuala ediție a târgului participă 1 500 de firme din 26 de țări din Europa, Asia ți America. Tfrgul va fi deschis pînă la 21 aprilie.

Ministru! de externe al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangll, 
a plecat ieri spre Teheran pentru a participa la o întîlnire * Organizației de cooperare regională pentru dezvoltare. Această organizație grupează Turcia, Iranul și Pakistanul. întâlnirea de Ia Teheran, care va dura două .zile, va dezbate o serie de rapoarte elaborate de grupurile de lucru ale organizației. (Reuter).

Autoritățile biafreze au a- 
nunțat că vor prelua toate 
drepturile companiilor străine în termen de 30 de zile dacă acestea nu-și vor relua activitatea în țară; bunurile companiilor străine care nu-și plătesc impozitele ți au abandonat afacerile vor fi folosite în interesul națiunii biafreze — anunță agenția U.P.I.

Cel șase membri al expe
diției americano-canadiene, care încearcă să atingă Polul Nord, deplasîndu-se cu ajutorul unor sănii cu motor, au comunicat la baza lor din Insula Ward Hunt (teritoriile canadiene de nord-vest) că se află imobilizați la 315 km de punctul de destinație din cauza unei imense spărturi în gheață. Participants la a- ceastă expediție, care au pornit la începutul lunii martie, planificaseră să termine călătoria lor în lungime de 736 kilometri pînă la începutul lunii mai.

Populația Indiei la 1 martie era de 519 077 000 locuitori, potrivit ultimului recensămînt al populației e- fectuat. De menționat că numai în perioada octombrie 1967 — februarie 1968, populația Indiei a crescut cu 5 046 000.
Peste 100 de persoane și-au 

pierdut viața ți peste 1000 au fost rănite în urma unui ciclon violent care, pentru a doua oară în 15 zile, a devastat localități din distrio- tul Faridpur (Pakistanul de est). Numeroase locuințe au fost distruse. Mii de persoane an rămas fără adăpost.

M LONDRA. — Potrivit cifrelor oficiale date publicității In capitala britanică, deficitul balanței comerciale a Angliei s-a ridicat în cursul lunii martie la 103 milioana lire — cu 30 milioane lire mai mult decît în luna precedentă. Prețurile pe piața internă au înregistrat, de asemenea, o tendință permanentă de creștere. Săptămîna aceasta s-a anunțat oficial că vor fi sporite tarifele poștale și telefonice, creșteri ale tarifelor fiind o- nunțafe și pentru electricitate, gaze, transporturile pe căile ferate șl autobuze. După cum arată statisticile publicate de Ministerul Muncii, de la instalarea actualului guvem, costul vieții a crescut în Anglia cu 13,2 la sută.BJS HAGA. — Banca Națională a *"■ Olandei a anunțat că rezervele de aur ale țării au scăzut în prima săptămînă a lunii aprilie cu 77 milioane florini, iar circulația fiduciară cu 164 milioane florini.■| TOKIO. — In industria japo- neză se înregistrează un proces general de concentrare a producției în mîna cîtorva monopoluri — scrie agenția Kyodo Tusin. Acest proces a căpătat o deosebită amploare în ultimii ani. Zece mari firme industriale concentrează astăzi producția din tot atîtea ramuri industriale ale Japoniei.
n DELHI. — Tonajul flotei co- merciale a Indiei a atins In prezent 2 milioane tone — indică o statistică dată publicității la Delhi. In cursul anului trecut au fost lansate la apă nave al căror deplasament total s-a ridicat la 85 000 tone.

BAGDAD. — în cursul lunii martie au fost extrase din subsolul irakian 6 621 995 tone țiței — arată un comunicat al societății „Irak Petroleum Company* șl al celorlalte două companii asociate — „Mossoul Petroleum’ șl „Basrah Petroleum*, care exploatează bogățiile petrolifere ale Irakului.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București Piața „Sclntell". Tel. 11M 10, W W M. Abonamentele H fu It oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii din întreprinderi și lnatituțit Tiparul Combinatul Foif<v*6le C«»a SctnteH j.


