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RĂMASEVALOARE PE HÎRTIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ziaristul italian

E. Bettiza
Tovarășul Nicolaa. Ceaușescu a 

primit sîmbătă, 10 mai, pe zia
ristul italian Enzo Bettiza, co
mentator de politică externă,

trimis special al ziarului „Cor- 
riere della sera" din Milano, 
care se află într-o vizită în Ro
mânia.

Promovarea unui 
novator, științific in 
tivității productive, 
cu sarcinile actuale 
economiei 
planul de 
organizării 
ției șjG a 
mită înlăturarea arbitrariului în lua
rea,, ,'n iziilor, fructificarea experien
ței -Socialiștilor, a cadrelor valo
roase din unități, a inițiativei și 
energiei creatoare a oamenilor mun
cii — iată obiective definitorii ale 
activității comitetelor de direcție din 
fabrici și uzine, ce rezultă pregnant 
din hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului. Eficiența muncii acestor 
organe colective de conducere se faCe 
puternic simțită în majoritatea în
treprinderilor industriale și ea se 
materializează printr-un plus de 
competență în fundamentarea de
ciziilor, prin creșterea responsabili
tății tuturor factorilor de conducere 
în înfăptuirea măsurilor luate în 
vederea îndeplinirii 
planului.

Sînt cunoscute, în 
multe exemple în care 
direcție au intervenit 
cu promptitudine pentru soluționa
rea problemelor majore ale produc
ției. răutățile inerente începutului 
au ră ‘s undeva în urmă.

La Uzina de vagoane din Arad, U- 
zina mecanică Buzău, întreprinderea 
de foraj Ploiești, Combinatul chimic

naționale 
stat, 
superioare 
muncii.

stil de muncă 
conducerea ac- 
în concordanță 
ale dezvoltării 
stabilite prin 

cu imperativele, 
a produc- 

care să per-

prevederilor
acest sens, 

comitetele de 
competent și

întreprinderea forestieră 
și în multe alte unități, 
de direcție au marcat cu

Borzeștf, 
Comănești 
comitetele 
claritate obiectivele de prim ordin 
ale; fiecărei perioade de plan și au 
examinat în cunoștință de cauză, pe 
bază de studii judicios elaborate, a-

ancheta economică

semenea probleme esențiale ale ac
tivității economice, cum sînt : fruc
tificarea posibilităților de creștere a 
productivității muncii, realizarea 
planului de export, ridicarea nivelu
lui calitativ și diminuarea costului 
produselor, precum și anumite mă
suri referitoare la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
muncitorilor din unitățile respective.

Investigațiile anchetei noastre în 
întreprinderi din Capitală și din 
țară au evidențiat, totuși — și a- 
supra acestor aspecte ne vom opri 
în cele ce urmează — existența anu
mitor tendințe de prelungire a „co
pilăriei" comitetelor de direcție, de 
formalism în activitatea lor. Unele 
din acestea nu au reușit încă să se 
ridice la nivelul sarcinilor ce le 
revin prin hotărîrea cu privire la în-

ființarea 
petență 
de mare 
.ganizarea și conducerea activității 
productive. Un prim factor ge
nerator al neajunsurilor amintite 
constă în organizarea defectuoasă a 
muncii acestor comitete de direcție. 
Să exemplificăm. La întreprinderea 
pentru industria bumbacului din 
Capitală și la întreprinderea elec- 
trocentrale Borzești, din anul trecut 
nu mai există un program de activi
tate bine studiat și precizat, care să 
releve în mod exact realitățile din 
unitățile respective, să pună în lu
mină cerințele îndeplinirii integrale 
a prevederilor planului.

— La noi se precizează de la o 
ședință la alta ce probleme vor fi 
examinate — ne-a spus economistul 
Vasile Crișan, secretarul comitetului 

. de direcție de la întreprinderea pen
tru industria bumbacului.

Consecințele unui asemenea stil 
ad-hoc de organizare și desfășurare a 
muncii sînt lesne de înțeles. în cele 
două întreprinderi, luni de zile co
mitetele de direcție nu s-au întrunit 
în plenul lor pentru a dezbate și 
stabili măsuri în scopul îmbunătă
țirii activității economice. La între
prinderea bucureșteană, ultima șe
dință de lucru a avut loc la 20 fe
bruarie a.c., iar următoarea este pre
conizată pentru sfîrșitul lunii mai. 
S-ar putea desprinde că în această 
unitate a industriei ușoare totul 

’irteifge- perfect, că'nici o problemă 
nu-și așteaptă soluționarea. De alt
fel, așa încerca să justifice și direc
torul fabricii, ing. Ion Tufă. „Planul

Ing. N. PANTILIE

mandatului de
Constantin DĂSCÂLESCU 

prim-secretar al comitetului județean 
de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
județean Galați

„F E LIX
Cum se va, realiza în viitorul 

nu prea depărtat verificarea cu
noștințelor transmise ? Cum' se 
va ști dacă elevii și studenții 
și-au însușit noțiunile de bază 
ale disciplinelor studiate ? Cum 
se va constata, cu mare preci
zie, capacitatea unui nou anga- 

l. jat într-o funcție anume ? Cum 
'. se va putea controla rapid, fără 

pierdere inutilă de vreme, dacă 
lucrătorii unei întreprinderi 
și-au însușit normele de tehnică 
a securității muncii ?

Răspunsuri dintre cele mai 
captivante la aceste întrebări 
ne-au fost date la Sesiunea na
țională de comunicări științifice 
pe probleme de pedagogie care

1
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Ca urmare a măsurilor luate de 
conducerea partidului și statului nos
tru în direcția perfecționării activi
tății organelor locale ale puterii de 
stat au fost înlăturate verigile inter
mediare inutile, paralelismele, feno
menele de centralism excesiv, a fost 
creat un aparat suplu, mai operativ, 
dinamic, capabil să reacționeze 
mai prompt la cerințele pe care le 
ridică viața. Consiliile populare au 
posibilități sporite de a cunoaște mai 
profund situația specifică fiecărei 
zone sau localități, de a interveni 
direct și nemijlocit pentru rezolva
rea problemelor în toate domeniile 
de activitate. De aici rezultă și ne
cesitatea perfecționării continue a 
metodelor de muncă ale consiliilor 
populare, ale comitetelor- executive 
și aparatului acestora, a promovării 
consecvente a principiului muncii și 
conducerii colective, a întăririi răs
punderii personale. în acest context 
șe'lnscHe și necesitatea antrenării 
deputaților și a maselor largi de ce
tățeni la conducerea treburilor ob
ștești, la rezolvarea acestora în de
plină concordanță cu interesele ge
nerale și nevoile oamenilor muncii.

Propria noastră experiență ne-a 
dovedit că reușita deplină a diver
selor acțiuni ale consiliului popular 
este strîns 
taților, de 
adoptarea hotărîrilor și 
Pentru că ' ' '
tează astăzi _ _____
scripție, ci, ca adevărat reprezentant 
al obștei, el este un militant înflăcă
rat pentru interesele generale ale co
lectivității. Animați de un atașament 
profund față de cauza socialismului, 
preocupați constant de ridicarea 
competenței lor, activînd cu spirit de 
responsabilitate civică, majoritatea 
deputaților noștri aduc o contribuție 
esențială la ridicarea muncii' admi
nistrative pe o treaptă superioară, la 
realizarea unor obiective hotărîtoare 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a județului.

După cum se știe, sesiunile consti
tuie principala formă prin care de
putății își exercită autoritatea și 
mandatul încredințat de alegători, 
încă de la constituirea sa, consiliul 
popular județean a considerat abso
lut necesar să ridice rolul sesiuni
lor, conținutul lor. O atenție deose
bită a fost acordată alegerii proble
melor propuse pentru dezbatere, 
pregătirii materialelor și cunoașterii 
lor din vreme de către deputați. Așa, 
de exemplu, într-una din sesiuni s-a 
analizat activitatea consiliului popu
lar pe tărîmul valorificării resurse
lor locale în vederea unei niai bune 
deserviri a populației; Studiile întoc
mite în acest scop de comisiile per
manente de deputați, după o preala
bilă consultare cu specialiști și cu 
numeroși cetățeni, au ținut seama de 
condițiile naturale și tradițiile exis
tente

consiliului popular ludetean vizea
ză sistematizarea localităților rurale. 
La o analiză mai atentă a schitelor 
de sistematizare. întocmite cu ani 
în urmă, s-a constatat că acestea 
nu țineau seahia întru totul de schim
bările ce au avut loc în comunele 
noastre, de rezervele de teren exis
tente în vatra satelor si. îndeosebi, 

■ de perspectivele de dezvoltare mul
tilaterală 
executiv
misii de specialiști de la D.S.A.P.C., 
direcția ----
uniunea
de producție, care s-au deplasat în 
comune, unde au ’ revăzut vechile 
schite. ' au cercetat situația la fata 
locului, s-au consultat cu organele 
locale și cu un mare număr de ce
tățeni. în tematica de studiu s-a

a localităților. Comitetul 
a initiat formarea unor co-seriozitatea cu care au fost întocmite, 

au determinat vii dezbateri în se
siuni și au stimulat un șir de pro
puneri valoroase. Ca o consecință 
directă a unor măsuri îndelung stu
diate cu ajutorul deputaților, numai 
în acest an producția bunurilor de 
consum va crește cu 21 la sută față 
de anul 1968, dublîndu-se ritmul pre
văzut în planul cincinal.

Una din preocupările de seamă ale

tehnică. 'direcția agricolă, 
județeană a cooperativelor
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. Aflat lâ o vîrstă nu prea de- ' 
părtată de cea a imaginației și ( 
pasiunii inventive cele mai vii
— douăzeci , și șapte de ani — 
loan Munteanu, doctorand la 
Institutul Politehnic din Timi
șoara, s-a distins prin cîteva 
răspunsuri vădind o remar
cabilă fantezie inginerească. 
Denumirea acestor răspunsuri 
este „Felix" 1—5, mașini auto
mate de învățare programată.

Dar cum se desfășoară prac
tic verificarea cunoștințelor ? 
Elevul se așează tn fața exami
natorului automat — aparat 
ceva mai mare decît o mașină 
de scris, prevăzut doar cu cîte
va butoane și cîteva minus
cule ecrane. Apasă pe de
clanșator : „Start!“ Pe un e- 
cran mașina proiectează zece 
întrebări însoțite fiecare de șase 
răspunsuri posibile. Dintre aces
tea unul singur e cel corect. 
Să zicem: la prima îritrebare — 
răspunsul al doilea, la a doua
— cel de al cincilea, la a ’treia
— primul etc. Elevul trebuie 
deci să apese pe butonul doi, 
apoi pe cinci, apoi pe unu etc. 
După zece asemenea apăsări el 
primește o notă. Dat fiind că 
se ține seamă de dificultățile în-

/ trebărilor, punctajul diferă de 
) la răspuns la răspuns: Nota 
l maximă pentru cele zece răs- 
' punsuri este însă nota zece — 
l ca și în sistemul de notare o- 

bișnuit.
Verificarea va fl. de fapt, o 

autoverificare, o probă la care 
se va supune fiecare elev, din 
dorința de a stabili temeinicia 
celor studiate.

Natalia STANCU

legată de activitatea depu- 
contribuția lor efectivă la 

deciziilor, 
deputatul nu se mai limi- 

la munca în circum-.

în diferite localități și, prin

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în unele unități continuă să se aș
tepte sprijin dinafară, în timp ce 
mijloacele proprii nu sînt intens fo
losite. La cooperativa Tibana, o 
mănătoare de mare randament

Obiective ia zi
în agricultura:
® TERMINAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

PE ULTIMELE SUPRAFEȚE
o INTENSIFICAREA LUCRĂRILOR 

DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
Terminarea însămînțărilor pe ulti

mele suprafețe de teren constituie o 
sarcină de cea mai mare urgență și 
însemnătate. în interesul sporirii pro
ducției agricole este nevoie ca, fie
care porțiune de teren arabil, să fie 
însămînțată în cel mai scurt timp, 
în unitățile rămase în urmă, alături 
de forțele și mijloacele existente, 
trebuie folosite cu întreaga capacita
te de lucru tractoarele și semănăto- 
rile sosite din alte părți. Cu ocazia 
unui raid întreprins în județul Iași 
a reieșit că acolo unde a existat o 
bună organizare a muncii s-au putut 
folosi din plin mașinile’ agricole și 
atelajele la pregătirea terenului și la 
semănat, la început pe porțiuni zvîn- 
tate, apoi în tarlale masive. în ulti
mele zile au fost organizate schim
buri prelungite de cum s-a luminat 
de ?iuă și pînă seara tîrziu. Ca ur
mare, la cele 52 de cooperative agri
cole care au anunțat terminarea se
mănatului porumbului pînă la 8 
mai, s-au mai adăugat în ultimele 
două zile alte 40. Multe cooperative, 
ca cele din Grozești, Prisăcani, Tu- 
țora, Bosia, Osoi și altele, care au 
avut terenuri inundate sînt pe cale 
de a încheia această lucrare. în spri
jinul unităților rămase în urmă la 
semănat au sosit multe tractoare și 
semănători. La cooperativa din Si- 
nești, bunăoară, alături' de cele 14 
tractoare ale secției de mecanizare 
lucrează alte 32 venite de la coope
rativele Totoiești, Românești, Podu 
Iloaiei și din alte părți.

Totuși, față de forțele mărite prin 
transferurile de tractoare și mașini 
agricole ce s-au făcut la Mădîrjac, 
Brăiești, Gîrbești și în alte părți, nu 
s-au înregistrat ritmurile scontate. 
Aceasta pentru că una se planifică 
pe hîrtie și alta este realitatea. La 
cooperativa Sinești, spre exemplu, 
două semănători stăteau la sediul sec
ției de mecanizare. Tov. Gheorghe 
Irimiciuc, șeful secției I.M.A., care 
deservește această cooperativă, ne-a 
3pus că nu se „amestecă" în dirija
rea tractoarelor sosite de la alte uni
tăți. Cum te poți uita indiferent la 
cîmpul care așteaptă sămînța, fără 
a face nimic pentru ca semănătorile 
să lucreze din plin 7.

La I.A.S.-Borânești, județul Ilfov, com
baterea dăunătorilor pe loturile se
mănate cu porumb, se face prin îm- 
prăștierea insecticidelor cu ajutorul 

aviației utilitare
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dr. N. S. STANESCU

Angrenați într-un vast 
organism social, contri
buim fiecare, prin activi
tatea noastră, la realizarea 
unor obiective care înmă
nunchează eforturi de o 
mare diversitate. Pe mă
sură ce crește complexita
tea producției și a relații
lor sociale, fragmentul con
tribuției noastre indivi
duale devine mai speciali
zat, mai limitat, dar, în 
același timp, implicat în
tr-o mal vastă rețea de ra
porturi sociale. Angrena
rea, armonizarea acestor 
multiple fragmente speciali
zate nu se poate realiza cu 
succes deplin decît dacă 
avem, fiecare, conștiința 
modalității în care ne in
tegrăm în ansamblu, con
știința îndatoririlor noas
tre sociale. Aceasta este 
alternativa umană a coope
rării.

Și la albine, de pildă, 
există o coordonare a ac
telor individuale în viața 
de grup, foarte subtilă de 
altfel, dar realizabilă pe 
baza unor mecanisme ste- 
reotipe fixate ereditar. Fie
care albină își îndepli
nește, mai mult sau mai 
puțin orbește, menirea în 
momentul, în locul și în 
modalitatea prescrisă ins
tinctual. Prin angrena
rea acestor automatisme, 
stupul sau furnicarul reali
zează o conviețuire care 
poate apare observatorului

neavizat ca fiind bazată pe 
considerente raționale. Dar 
o asemenea colectivitate 
prezintă dezavantajul unei 
enorme rigidități. Zeci de 
mii, sute de mii de ani 
structura acestor colectivi
tăți rămîne neschimbată,

productivă, iardeosebit de _ 
progresele au devenit. vizi
bile la scara anilor , . sau 
lunilor; Orînduirea socia
listă se sprijină pe capaci
tatea indivizilor de a se 
integra activ, conștient în 
complicatul mecanism al

de știință, acțiunile indivi
duale se supun aceleiași 

. legi a conștientizării fina
lității sociale a acțiunilor. 
La ce servește ceea ce fac 
eu acum ? Creează acțiunea 
mea o anume valoare de 
folos general, fie ea spiri

CONȘTIINȚA 
FINALIZĂRIIs~

opinii

repetînd la nesfîrșit, inva
riabil, același spectacol.

Pentru om, progresul 
structurilor sociale, prin 
cucerirea unor forme de 
organizare mereu mai per
fecționate, este o lege ma
joră. Acest gen specific de 
evoluție se realizează însă 
prin coordonarea conștien
tă a scopurilor și acțiunilor. 
Calea aceasta s-a dovedit

vieții sociale. Această inte
grare a conduitei și țelu
rilor individuale în planu
rile superioare ale vieții so
ciale, in mersul înainte al 
întregii societăți este ceea 
ce conferă cu adevărat sens 
acțiunilor noastre.

De la muncitorul din fa
brică la cel care lucrează 
pe ogoare, de la proiectant 
la profesor, medic sau om

tuală sau economică ? Se 
integrează această acțiune 
într-un ansamblu de acte, 
de măsuri, care vor duce 
în cele din urmă la un 
produs util colectivității în 
care trăiesc ? Sau, dimpo
trivă, cutare acțiune a mea 
se derulează în gol, mi- 
mînd doar o finalitate și, 
de fapt, nefiind decît o agi
tație sterilă, inutilă social,

numai aparent traductibila 
în termeni de valoare ? Ne 
definim ca participant! ac
tivi la opera de desăvîrșirc 
a orînduirii noastre prin 
altitudinea aspirațiilor 
noastre și prin modul în 
care acestea guvernează 
acțiunile noastre.

Ce răspuns să dau unui 
elev care-mi pune urmă
toarea întrebare: „La o- 
rele de lucru profesorul ne 
dictează, ne dictează pa-, 
gini peste pagini, pe care 
trebuie să le transcriem și 
pe urmă să le învățăm pe 
dinafară. La desen, profe
sorul ne dictează și el. 
ceasuri în șir. de luni de 
zile. La ce servește acea
sta ?“ Desigur, nu există 
răspuns convenabil la ase
menea întrebări. Dacă o- 
rele de practică sau de de
sen au fost introduse în 
programe, lucrul acesta nu 
s-a făcut pentru ca elevii 
să învețe ,(pe 
a vorbi despre 
practice ci ca 
șească anumite 
practice sau să învețe să 
deseneze și să guste o 
operă de artă. Texte în
vață ei destule la alte 
materii. în aparentă pro
fesorul respectiv și-a în-

Dr. E. FISCHBEIN
Institutul de psihologie 
al Academiei

După speculațiile intense din zilele 
de joi și vineri, liniștea instalată 
sîmbătă în cercurile financiare occi
dentale pare mai degrabă preludiul 
unei furtuni decît epilogul ei.

Așa cum s-a anunțat oficial, 
după dezbateri extrem de furtunoase 
în cabinetul vest-german — dezba
teri care au scos la iveală profunde 
divergențe între membrii coaliției în 
ce privește politica monetară —, 
guvernul Republicii Federale a Ger
maniei este hotărît să nu revalori
zeze marca.

Este cunoscut felul cum s-a pro
dus precipitarea evenimentelor : lâ 
începutul săptămînii au început să 
circule zvonuri despre o iminentă 
revalorizare a mărcii vest-germane, 
paralel cu zvonuri despre devalori
zarea lirei sterline. în aceste condi
ții, încep masive cumpărări de mărci 
vest-germane pe piețele monetare 
occidentale și vînzări masive de lire 
sterline, dolari, franci francezi și 
alte devize. Lucru semnificativ — 
are loc chiar o scădere a cursului 
aurului pe anumite piețe, semn al 
scăderii interesului pentru cumpă
rări de metal prețios și al orientării 
preferințelor către marcă. Declara
țiile contradictorii ale personalități
lor politice și economice din Germa- 
•nia federală, difuzate pe acest fond, 
au îndreptățit pe mulți speculatori 
să considere ca inevitabilă scumpi
rea mărcii în raport cu celelalte 
monede occidentale, ceea ce a inten
sificat strădaniile de a obține can
tități cît mai masive de devize vest- 
germane. Așa se explică faptul că un 
puternic flux de capitaluri străine a 
invadat piața financiară a R.F.G., 
aducînd în depozitele băncilor aces
teia, în decurs de mai puțin de o 
săptămînăj o sumă evaluată la circa 
3 miliarde de dolari, adică 12 mili
arde de mărci. (paritatea oficială 
este de 4 mărci = 1 dolar). Zvonu-

rile revalorizării păreau să se con
firme în cursul zilei de vineri cînd 
reprezentanții băncii centrale din 
Germania federală au lăsat să se în
țeleagă că este de dorit o schimbare 
a parității cu cel puțin 8 la sută, iar 
personalități politice de prim rang 
avansau ideea unei revalorizări de 
6,50—7 la sută. Era clar că specula
torilor li se oferea prilejul unui cîș- 
tig rapid, care ar fi fost direct pro
porțional cu cantitatea de mărci pe 
care ar fi putut-o obține.

Ce alte consecințe ar fi avut o 
revalorizare a mărcii — pentru cele
lalte state și pentru investitorii în 
capital productiv ? Pentru țările care 
au datorii contractate în mărci, con
secința ar fi fost o scumpire a cre
ditelor obținute de ele. O datorie 
plătită în dolari, de exemplu, ar fi 
solicitat un dolar și 8 cenți pentru a 
achita 4 mărci, în loc de un singur 
dolar, ceea ce la sume importante 
înseamnă o pierdere serioasă. Pe re
vers, creditorii care ar fi avut de 
primit bani vest-germani ar fi cîști- 
gat o sumă corespunzătoare cu pro
centul revalorizării. Așadar, nu nu
mai speculatorii — șl nu ei în primul 
rînd — ar fi resimțit urmările unei 
operațiuni de schimbare a parității 
mărcii în raport cu celelalte monezi.

Refuzul guvernului vest-german de 
a-și modifica paritatea monetară a 
pus capăt, în mod firesc, speculații
lor. Aproape instantaneu, bursele oc
cidentale au înregistrat scăderi ale 
cursului mărcii, determinate de slă
birea interesului față de cumpărări
le de monedă vest-germană și a vîn- 
zărilor de mărci.

în respectivul refuz, guvernele ce
lorlalte țări capitaliste — în primul 
rînd cel american, britanic și fran
cez — au văzut, după cum era 
ușor de dedus, un semn al viitoare-

(Continuare în pag. a «V-a)

Telegramă

dinafară !) 
activitățile 
să-și însu- 
deprinderi

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Sîntem foarte recunoscători Excelenței Voastre pentru amabilul me
saj de condoleanțe transmis în legătură cu încetarea din viață a președin
telui nostru, dr. Zakir Husain. Mulțumim sincer Excelenței Voastre șl 
guvernului României pentru compasiunea caldă față de marea pierdere pe 
care am suferit-o.

V. V, GIRI 
Președinte al Indiei



PAGINA 2 SClNTEIA - duminică 11 mai 1969
strao

FAPTULI

celebritate

Dacă se
oprea la timp

Anticipații
optimiste

Șl In primăvara aceasta,

deredactată

legale.
Mirescu si pre- 
alti eventuali

Tratament**

Rubricâ
Ștefan ZIDARITA
Gheorghe POPESCU 

ev sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

DIVERȘI
Pași spre

Nicolae Gherman din Sibiu 
este un original călător. Pornind 
să facă turul țării pe jos a ajuns 
recent la Tulcea. Plecat din 
orașul său la 1 martie, a stră
bătut o bună parte din Mol
dova și Dobrogea, parcurgînd 
pînă acum peste 2 000 km, din 
cei 5 000 cît măsoară itinerarul 
pe care și l-a propus. întreprin
de această călătorie din dorința 
de a cunoaște cît mai bine fru
musețile patriei. Nu ne rămîne 
decît să-i urăm în continuare, 
„Drum bun

Cu ocazia unui control efec
tuat de organele miliției, pe Șo
seaua națională F 15, la postul 
de control din intersecția care 
duce spre orașele Sighișoara, 
Tg. Mureș, Mediaș s-a făcut 
semn de oprire unei autodubițe 
cu numărul 31 Bv 772. care. cir
cula din direcția Mediaș-Sighi- 
șoara. Conducătorul auto nu a 
oprit. întîlnirea cu organele de 
miliție a avut totuși loc 
în strada Ecaterina Varga, din 
Sighișoara. Acolo comisese un 
accident de circulație, intrînd 
cu mașina într-un zid de beton, 
accidentînd două persoane, ava- 
riind gardul și autovehiculul. 
Este vorba de șoferul Nicolae 
Maier, de meserie tehnician me
canic la întreprinderea agri
colă de stat Hălchiu, care se 
afla sub influența băuturilor al
coolice. Mai mult, nici nu po
seda permis de conducere co- 
răspunzător autovehiculului pe 
care-1 conducea. Poate dacă 
M oprea la timp...

Retrograda
re meritată

in ultimii doi ani, Emil Su
man, contabil la întreprinderea 
pentru mecanizarea agriculturii 
din Salcea (Sucea.va), se. trans
formase într-un pasionat „fa
bricant" de legitimata cu antete 
și ștampile în regulă. Le con
fecționa prin mijloace proprii 
Si apoi le folosea in diferite 
scopuri necurate. In două din 
aceste legitimații falsificatorul 
se avansase în mod succesiv 
locotenent, apoi locotenent ma
jor. Nu am reușit pînă acum 
să aflăm „criteriile" după care 
se avansa. Vizele de va
labilitate a legitimațiilor false 
si le aplica cu promptitudine în 
fiecare trimestru după proce
deul folosit la confecționarea 
lor. Zilele trecute, însă, pe 
cînd se afla la volanul unui 
tractor, un control al organelor 
județene de miliție l-a dat în 
vileag. Acum urmează a i se 
aplica o... retrogradare. De a- 
ceastă dată însă se va proceda 
legal.

Șl In primăvara aceasta, la 
Gurghiu de Mureș s-au adunat 
tineri din satele cîmpenești și 
de munte pentru a participa la 
tradiționalul festival folcloric, 
cuprinzînd parada portului 
popular, parada cîntecului și 
jocului, concursul de frumusețe 
etc. Comisia locală a organizat 
spectacolul „Nunta de argint a 
patriei eliberate". în apropiere 
se găsesc adevărate muzee na
turale, monumente ale naturii, 
ca parcul dendrologic, poiana 
narciselor și pădurea Mociar cu 
exemplare de stejari multisecu
lari. în trecut, scopul „tîrgului 
de fete" era exclusiv, după cum 
o arată și denumirea, pețitul și 
încheierea căsătoriilor. Deși nu 
mai are aceeași semnificație — 
„tîrgul" transformîndu-se în- 
tr-un autentic festival popular 
— sărbătoarea din primăvara 
trecută a facilitat căsătoria a 
zeci de fete. Care va fi rezulta
tul în anul acesta 7 Anticipa
țiile sînt optimiste...

legal
Zilele trecute, la policlinica 

„Vitan" din București, medicul 
urolog Iosif Mirescu a pretins 
Si a încasat 500 de lei pentru 
a tace un tratament unui pa
cient. Cum se pare că nu era 
la prima manifestare de acest 
gen, a fost prins în flagrant 
delict de organele competente. 
Acum doctorului — care are 
nevoie — i se pregătește un 
tratament pe cinste. Bineînțeles, 
medicamentele în acest caz sînt 
fără eficientă, asa că se vor 
folosi... prescriptiunile 1-Z-— 
Curativ pentru 
ventiv pentru 
pacienti.

formă 
de comunicare, propa- 
conferințe oferă orga- 
partid posibilitatea de 

prompt, operativ setei

Prin însăși natura sa 
vie, directă 
ganda prin 
nizațiilor de 
a răspunde 
justificate de informare și cunoaș
tere a comuniștilor și celorlalți oa
meni ai muncii. în cele ce urmează 
ne vom ocupa de . ciclurile de confe
rințe, ca formă a învățămîntului de 
partid pentru acele categorii de 
cursanți care prin specificul muncii 
lor — (muncitori mineri, forestieri, 
din transporturi, comerț etc.) sau dfn 
alte motive nu pot studia în celelalte 
forme ale învățămîntului de partid.

„Potentele aces
tui gen de propa
gandă sînt mult 
mai ample în 
prezent — subli
nia, pe bună 
dreptate, tovară
șul Liviu Se- 
bestyen, secretar 
al Comitetului 
județean de par
tid Mureș. Afir
mația se înteme
iază pe faptul că 
nucleul principal 
al corpului de 
lectori este alcă
tuit de activul do 
partid, în frunte 
cu membrii bi
rourilor comitete
lor județene, ac
tiv aflat acum, 
incomparabil mai 
mult decît într-un 
trecut nu prea în
depărtat. în mij
locul colectivelor 
de muncitori, țărani, intelectuali, cu 
care se sfătuiește, discută măsurile 
menite să conducă la perfecționarea 
activității diferitelor sectoare ale 
vieții economice și social-cultiirale. 
în acest context, viața însăși ne pune 
în situația, cu totul firească, de a 
vorbi adesea oamenilor, de a face 
expuneri în fața lor despre căile 
concrete prin care politica partidului 
nostru poate fi transpusă în practică 
în fiecare întreprindere, cooperativă 
agricolă, instituție etc".

Am avut prilejul să constatăm „pe 
viu" virtuțile unei asemenea forme 
a învățămîntului de partid. Multe 
comitete județene de partid, prin
tre care Suceava, Mureș, Dîm
bovița ș.a., ’ folosesc în ultimul 
timp judicios, cu bune rezultate, 
ciclurile de conferințe. Cheia suc
cesului rezidă, desigur, în pri
mul rînd, în efortul susținut de 
a „mula" cu suplețe acest sis
tem pe realitatea în continuă pre
facere a vieții economice, sociale 
și politice a țării noastre, a fiecărui 
oraș ori comună, de a-1 ancora pu
ternic în miezul preocupărilor actua
le ale partidului și statului nostru, 
de a ține, într-un cuvînt, pasul cu 
noul din viață.

„în prezent — ne spunea tovară
șul Alexandru Toma, director ad
junct al cabinetului județean de par
tid Suceava — există multiple și ra
pide posibilități de informare asupra 
acestui nou, asupra principalelor e- 
venimente din țară și de peste ho
tare. Presa, radioul, televiziunea sînt 
astăzi la îndemîna maselor celor mai 
largi. Alături de aceste mijloace mo
derne ale comunicațiilor de masă, 
ciclurile de conferințe își păs
trează însă funcția lor bine deter
minată ; ele se justifică, după părerea 
mea, în virtutea capacității ce o au 
de a explica mai larg, de a reliefa 
semnificația politică, ideologică a 
evenimentelor despre care informea
ză zilnic presa, radioul etc., de a-i 
ajuta pe cei care nu au posibilitatea 
de a urma alte forme ale învățămîn- 
tului de partid de a cunoaște apro
fundat politica internă și externă a 
partidului și statului nostru".

Am constatat că probleme de mare 
actualitate politică, vizînd unitatea 
moral-politică a întregului popor, 
procesul de adîncire a democrației 
socialiste, creșterea rolului condu
cător al partidului în societatea 
noastră, coordonatele politicii ex
terne a tării — care au făcut obiec
tul unor conferințe expuse în în
treprinderi și instituții din orașele 
Tg. Mureș, Sighișoara, Suceava,-Ră
dăuți ș.a. — au trezit un interes 
deosebit în rîndul ascultătorilor toc
mai prin calitatea lor de a reliefa 
elementele noi intervenite în proce
sul perfecționării activității de con
ducere a vieții economice și social- 
politice din țara noastră pe baza 
unor expmple semnificative.

Semnificația unor măsuri, pro
bleme actuale este și mai pregnant 
reliefată atunci cînd conferențiarul 
tine seama de specificul preocupări
lor celor ce îl ascultă. Din păcate, 
această raportare la specific rămîne, 
în multe organizații de partid, doar o 
simplă recomandare făcută lectori
lor de către cabinetele județene de 
partid, cu prilejul unor instructaje

metodice. La C.A.P. Iacobeni, jude
țul Botoșani, de exemplu, a fost pre
zentată în cadrul ciclului de confe
rințe o expunere privind apărarea 
și dezvoltarea avutului obștesc. Fi
rește, cursanții nu luau pentru prima 
dată cunoștință despre o asemenea 
temă. Cum putea fi, totuși, stîrnit 
interesul lor fată de această pro
blemă majoră pentru dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialiste ? Desi
gur, prin împletirea cu' pricepere 
de către lectorul respectiv a pre
zentării cerințelor principale pri
vind dezvoltarea proprietății 
cialiste analiza concretă

lumina recentelor documente de 
partid, nu trag concluzii cu privire 
Ia situații deficitare sub raportul în
călcării legilor, manifestate chiar în 
unitățile în care aceștia conferen
țiază (în comuna Bucecea, din ju
dețul Botoșani ș.a.).

Analiza atentă a modului în care 
se desfășoară în prezent ciclurile de 
conferințe evidențiază și alte la
cune. Se mai întîlnesc, de pildă, 
situații nefirești, asemănătoare ce
lei petrecute nu de mult la Uzinele 
„Republica" din Capitală, unde, o 

' îgură dată, cursanții ciclului de 
nferințe au fost puși în situația să informarea bogată

Ciclurile de conferințe
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modului /în care aceste cerințe 
sînt aplicate în însăși viața co
lectivului de muncă amintit. Din 
păcate, deși în această unitate exis
tau — la acea oră — numeroase și 
însemnate lipsuri pe linia apărării 
și dezvoltării avutului obștesc, lec
torul le-a trecut pur și simplu cu 
vederea, pierzînd un bun prilej de 
a le pune în atenția publică.

Un slab interes a stîrnit și In rîn- 
durile cadrelor didactice din comu
na Seimeni, județul Constanța, ex
punerea referitoare la conștiința so
cială și formele ei. Conferința n-a 
prilejuit — așa cum ar fi fost firesc 
— o reliefare corespunzătoare a sar
cinilor actuale ce revin școlii în for
marea conștiinței socialiste a tinerei 
generații, a rolului activ al dascălilor 
din comuna respectivă în viața spi
rituală a satului, în promovarea cul
turii, a cunoștințelor înaintate, știin
țifice în mase. Cu atît mai mult s-ar 
fi impus o asemenea ținută a expu
nerii, cu cît în sală se aflau tineri 
învățători și profesori — cadre în 
formare, cărora le este oricînd utilă 
o îndrumare concretă privind înde
plinirea cu succes a pasionantei lor 
misiuni sociale.

Este pozitiv faptul că în cadrul u- 
nor cicluri de conferințe sînt invitați 
să vorbească procurori, judecători 
etc. — specialiști care pot, prin cu
noștințele și experiența lor, să con
tribuie la educarea etică, cetă
țenească a cursanților. Adesea, 
însă, asemenea vorbitori descriu cu 
lux de amănunte legislația în vi
goare, dar fac o slabă prezentare a 
problematicii pe care o abordează în

audieze In aceeași zi nu mai puțin de 
trei expuneri pe 
te. Cei care au 
ceasta suită de
avut — se pare- — în vedere doar 
necesitatea „recuperării" unor res
tanțe din lunile trecute, nu însă și 
pe cea a asigurării condițiilor mi
nime ale unei calități corespunzătoa
re a conferințelor, expuse în grabă, 
superficial.

Experiența noastră, ca și cea În
registrată în general în organizarea 
ciclurilor de conferințe — ne 
spunea tovarășul Griin Francisc, 
director-adjunct al cabinetului jude
țean de partid Mureș — atestă 
faptul că succesul lor, transformarea 
multiplelor lor valențe formative în 
acte concrete, vii de propagare efi
cientă a ideologiei partidului nostru, 
depind în mod precumpănitor de 
pregătirea de speoialitate, politică- 
ideologică a lectorului — figura cen
trală în acest sector al muncii de 
partid. Stîrnesc interes justificat ex
punerile acelor lectori care, fiind 
bine pregătiți și stăpînind proble
mele, deținînd ei înșiși o bogată in
formare de actualitate, o împărtă
șesc, în chip firesc, ascultătorilor.

Sînt însă comitete de partid, or
ganizații din întreprinderi, in
stituții, de la sate, care nu țin sea
ma de această cerință fundamentală 
pe care trebuie să o îndeplinească 
cel ce se adresează unui anumit au
ditoriu. Tocmai alegerea superficia
lă a celor chemați să poarte cuvîn- 
tul partidului în mase explică situa
țiile nefirești cînd cursanții învăță- 
mîntului de partid sînt nevoiți să

> teme dlferi- 
organlzat a- 

conferințe au

asculte lectori care repetă lucruri 
arhicunoscute, Improvizează, atunci 
cînd nu citesc pur si simplu 
— fără să-și mai ridice ochii 
spre cei din sală — vreun text 
ce nu le aparține, primit de undeva, 
de la centrul de județ. Am întîlnit 
și lectori care abia cu cîteva mi
nute înainte de începerea conferin
ței aflau ce trebuie să spună oa
menilor, sau alții posedînd infinit 
mai puține cunoștințe 
fata cărora vorbeau.

Stăpînirea . perfectă a 
de idei ce urmează a 

trebuie, 
să se conjuge cu 
priceperea, talen
tul de a vorbi 
plastic, convingă
tor, colorat, de a 
capta mințile și 
sufletele celor ce 
ascultă. Este, de 
aceea, întru totul 
firesc ca organele 
și organizațiile de 
partid, cabinetele 
de partid să re
cruteze lectorii în 
primul rînd din- - 
tre activiștii de 
partid și de stat 
care au asemenea 
însușiri, și în ori
ce caz să se pre
ocupe stăruitor 
de cultivarea a- 
cestor însușiri în 
activitatea de 
pregătire a lec
torilor și propa
gandiștilor.

Această formă 
de partid ar

decît cei în
conținutului 
fi transmis, 

firește,

a învățămîntului
trebui să se bucure Intr-o mult 
mai .mare măsură de atenția, 
îndrumarea și controlul comitetelor 
județene de partid, ale cabinetelor de 
partid. Unele cabinete de partid s-au 
mulțumit cu faptul că la această for
mă s-a înscris un număr foarte 
mare de participant!, dar nu au fă
cut și pasul următor — hotărîtor, de 
altfel — acela de a se îngriji de selec
ționarea unor lectori corespunzători, 
de conținutul expunerilor. Surprinde, 
de asemenea, faptul că în multe or
ganizații de partid din întreprinderi 
și instituții din județe ca Alba, Ba
cău. Buzău, din unele sectoare ale 
municipiului București — 4, de pil
dă, ș.a., cursanți cu pregătire supe
rioară s-au înscris la ciclurile de 
conferințe, formă elementară de stu
diu, lipsindu-se astfel, cu bună știin
ță, de posibilitatea de a studia în 
formele superioare ale învățămîntu
lui de partid — studiu individual, 
dezbateri teoretice etc.

Acordînd toată atenția bunei or
ganizări și desfășurări a acestei forme 
de masă a învățămîntului de partid, 

■ comitetele de partid județene, mu
nicipale, orășenești, din întreprin
deri și instituții, vor contribui la 
fructificarea valențelor ei instruc- 
tiv-educative, și, prin aceasta, la de
plina, organica sa integrare în acti
vitatea vastă, de dezvoltare a con
științei socialiste a maselor.

Gh. ZAMFIR

t

încălțăminte

de sezonI

I
Anotimpul impune înnoirea 

încălțămintei cu cea specifică 
sezonului. Așa cum se vede în 
fotografia alăturată, vitrinele 
magazinelor sînt atrăgătoare, o- 
ferind printre noutăți diverse 
modele de pantofi practici, co
mozi, eleganți și o gamă va
riată de sandale cu fețe din po- 
liclorură de vinii supralac — 
articol nou — cu o linie suplă, 
în diferite culori, cu și fără 
accesorii ornamentale. Comode, 
practice, ușor de întreținut sînt 
și sandalele cu fețe din poli- 
clorură de vinii în diverse 
nuanțe coloristice.

In această primăvară, magazi
nele oferă cumpărătorilor noi 
modele de sandale cu fețe din 
piele și toc de 3—5 cm, precum și 
sandale bărbătești lucrate după 
calapoade moderne.

0 NAȘTERE
„IN PRINCIPIU" 

Șl 0 PROBLEMĂ DE 
ETICĂ PROFESIONALĂ

— Mînă cu toată viteza ! Poate 
că mai ajungem la timp. Trebuie 
să ajungem !

Femeii i se refuzase internarea 
în maternitatea din Caracal. Venise 
aici cu autosalvarea (31 DJ 5 474). 
La volan : șoferul Constantin Bă- 
dan. Medicul care o însoțea : Octa
vian Nedelcuță.

Primele amănunte le-am aflat 
dintr-o scrisoare a corespondentu
lui P. Smărăndache, din Craiova 
(Aleea Maramureș nr. 4). Semna
tarul ne-a trimis cîteva rinduri elo
gioase despre directorul spitalului 
din comuna Teslui-Dolj, tînărul 
Octavian Nedelcuță. /

Doctorului îi venise prin surprin
dere un caz de naștere complicată. 
Din Teslui avea pînă la Craiova 
43 km ; pînă la Caracal — numai 
20. Deși nu aparținea de Caracal, 
a telefonat acolo, a explicat că e 
vorba de două vieți și că șansele 
de a le salva se dublează la un 
drum de două ori mai scurt. După 
confirmarea telefonică, a sosit la 
Caracal, unde colegul său, doctorul 
Paul Marinescu, i-ar fi rîs în nas :

— Am vrut să-mi bat joc de tine. 
Ți-am explicat de atîtea ori că voi 
nu țineți de Caracal, ci de Craiova. 
Hai, du-te acolo !

Iată de ce — scrie coresponden
tul — în seara aceea autosalvarea 
amintită se îndrepta ca un bolid 
spre Craiova. Dar nu peste multă 
vreme avea să-și întrerupă iureșul, 
brusc ; șoferul . avea- să pună o 
frînă cum nu mai pusese nicio
dată...

Să derulăm înapoi filmul acestei 
întîmplări, să aflăm ce s-a petrecut 
cu Maria Iordache, pînă în momen
tul opririi bruște a salvării în care 
se găsea. Nu dispunem de probe 
care să confirme că dr. Marinescu 
i-ar fi declarat colegului său că ar 
fi vorba de o „glumă". Iată în 
schimb faptele, așa cum au rezul
tat din verificare :

Maria iordache este în vîrstă de 
39 de ani, țărancă cooperatoare, 
mamă a încă două fetițe, una de 
șapte și alta de cinci ani. Durerile 
— vestind al treilea copil — au ve
nit prin surprindere, la șapte luni. 
După socotelile mamei soacre, nora 
s-o fi ostenit mai mult în ziua 
aceea : afară izbucnise primăvara, 
și cîte n-are de făcut o gospodină ! 
Soțul și soacra, alarmați de dureri, 
au dus-o de urgență la spitalul 
comunal din Teslui. Așa a ajuns 
Maria Iordache la tînărul medic 
Nedelcuță.

Octavian Nedelcuță e propriul 
său director; fiind singurul medic ■■ 
din comună. A terminat institutul.

■ la București >,îm -urmă., cu doi ani. 
(media 9,98). Putea opta la absol
vire pentru un post într-un oraș, 
chiar în Capitală ; media înaltă îi 
înlesnea acest lucru. A preferat o 
comună oarecare, unde „un medic 
tînăr are ce învăța, dacă-și res
pectă meseria".

Consultînd-o pe Maria Iordache, 
medicul a observat o dilatație sen
sibilă care prevestea nașterea pre
matură. Pentru o astfel de even
tualitate nu avea în comună insta
lația necesară. Știa că la Caracal 
există instalații pentru ajutorarea 
copilului. A dat un telefon la ma
ternitatea de acolo. La celălalt 
capăt al firului i-a răspuns asis
tenta medicală Elena Pop. Doctorul 
a expus starea pacientei și a cerut 
permisiunea de a o aduce urgent 
acolo.

— Așteptați puțin, să-1 întreb pe 
dr. Paul Marinescu : el este de ser
viciu.

Peste cîteva minute, interlocu
toarea revine :

— Da, veniți cu gravida.
— Numai în principiu (?!) am 

fost de acord să o aducă, ne-a spus 
dr. P. Marinescu. Consultînd însă 
bolnava, mi-am dat seama că nu 
era vorba de o naștere iminentă. 
Medicul din comună era speriat. E

încă tînăr. Am prevăzut că naște
rea va avea loc peste două zile. De 
altfel, aici n-avem condiții optime 
de îngrijire a unui, prematur. Incu
batoarele noastre nu funcționează ; 
în ziua aceea ne lipsea și oxigenul 
(rămîne de stabilit de ce .— n.n.). 
Copilul, chiar dacă s-ar fi născut 
în maternitatea noastră, a doua zi 
tot la Craiova l-am fi trimis, unde 
există condiții mai bune de îngri
jire. Timpul era foarte rece, mă 
gîndeam că pe o asemenea vreme 
transportul îl poate traumatiza pe 
un prematur. Nu-i de născut acu
ma (?!), iată explicația pentru care 
nu am fost de acord, categoric, să 
primesc femeia aici. I-am sugerat 
tînărului meu coleg să întoarcă 
înapoi, să-și ducă bolnava la Cra
iova. Octavian Nedelcuță ne-a o- 
biectat că n-are benzină pînă a- 
colo ; l-am sfătuit să împrumute 
de la stația de salvare a orașului. 
Dacă nu găsește, să revină că-i vom 
da noi benzină.

— Lipsa benzinei — ne relatează 
inimosul medic O. Nedelcuță (iar 
șoferul a confirmat că lucrurile 
stau așa) — am invocat-o sperînd 
că o să-l convingem pe dr. Mari
nescu să rețină femeia în mater
nitatea din Caracal.

Doctorul Marinescu însă, la sfîr- 
șitul consultului, i-a spus pacien
tei cîteva cuvinte jignitoare, umi
litoare. Colegul său și-a dat sea
ma atunci că n-a găsit un om în
țelegător și că n-are încotro : va 
trebui, cu orice risc, să întoarcă 
mașina spre Craiova. Alți zeci de 
kilometri!

în urma verificării făcute, ni 
s-a confirmat că dr. Marinescu a 
vorbit urît cu pacienta. Verificare 
oarecum inutilă, căci Marinescu 
recunoaște el însuși că i-a adresat 
cîteva cuvinte neplăcute, dar pre
cizează că greșeala lui princip^ . 
a constat în expedierea pacientei, 
deși ea — după cum ne confirmă 
și asistenta medicală Elena Pop, 
de față la consult — „prezenta 
toate semnele unei nașteri imi
nente".

— Greșeala mea — admite dr. 
Marinescu — constă în aceea că 
n-am fost categoric, să rețin gra
vida, să văd ce se va întîmpla ul
terior.

— Și ? Ați aflat cumva ce s-a 
întîmplat ulterior ?

— Nu. Nu m-am interesat. Ce 
s-a întîmplat ?

Epilogul :
Cu aproximativ 15 kilometri îna

inte de Craiova, de-abia intrată în 
comuna Coșoveni, • autosalvarea a 
frînat brusc : în mașină, în noap- 

- tea aoeea, pe șosea, pe o vreme 
friguroasă, Nicolae Iordache, al 
treilea copil al Măriei și al lui 
loan Iordache, și-a anunțat zgo
motos sosirea în lume.

— Da — apreciază doctorul Pălii 
Marinescu, aflînd epilogul — me
dicul care a ajutat-o pe mamă în 
acele condiții a dat dovadă de 
multă abnegație.

Doi medici, două mentalități a- 
supra uneia și aceleiași înalte me
niri...

înfășurat în halatul medicului 
Nedelcuță, și apoi în cojocul șo
ferului, cu cordonul ombilical ne
tăiat („n-aveam cu ce să fac asta", 
ne-a spus O. N.), noul născut a 
ajuns totuși cu bine la materni
tatea din Craiova, împreună cu 
mama lui.

Doctorul Marinescu fusese de a- 
cord ca gravida să sosească la spi
tal _ „numai în principiu". Nicolae 
însă _ nu s-a născut „numai în 
principiu", s-a născut de-adevărat, 
lipsit de _ condițiile firești create 
prematurilor în spitalele noastre, 
dar ajutat, în schimb, de omenia, 
priceperea și devotamentul profe
sional al unui medic care-și ono
rează titlul — Octavian Nedelcuță.

Sever UTAN

(Urmare din pag. I)

avut în vedere analiza posibilităților 
de dezvoltare a bazei economice a 
comunelor, a condițiilor oferite de 
cadrul natural, a gradului actual 
de înzestrare social-culturală si, de 
perspectivă, a necesităților tehnico- 
edilitare. Pe această bază s-a întoc
mit un amplu material, care a fost 
supus dezbaterii în sesiunea consi
liului popular județean. Discuțiile 
au asigurat adoptarea unei hotărîri 
temeinic fundamentate, cuprinzînd 
măsuri si termene precise. S-a sta
bilit un program concret, eșalonat 
pînă în 1971. care asigură elaborarea 
schitelor de sistematizare a tuturor 
comunelor, îmbunătățirea partiuri- 
lor si arhitecturii locuințelor ce se 
execută la sate, avîndu-se în ve
dere specificul si tradițiile locale. 
Tot în cadrul acestei acțiuni, s-a 
terminat delimitarea vetrelor în 
toate comunele din județ.

Personalitatea deputatului, contri
buția lui la viata administrativă a 
județului se reliefează puternic mai 
ales în activitatea comisiilor, per
manente și temporare. Organizarea 
acestora în noile condiții creează 
posibilități favorabile activității tu
turor deputatilor. participării lor e- 
fective la activitatea consiliului 
popular. Atribuțiile largi care ne 
revin ne-au determinat să înfiin
țăm comisii permanente pentru 
combaterea eroziunii solului și rea
lizarea irigațiilor, ca si pentru va
lorificarea resurselor locale, care 
contribuie la punerea în valoare a 
unor noi posibilități de creștere a 
potențialului economic al județului. 
Aceste comisii si-au fixat planuri 
si studiază probleme de importantă 
majoră pentru noi. cum ar fi: e- 
vacuarea surplusului de apă din pî- 
rîul Bîrlădet în zona Braniștea si 
Tudor Vladimirescu. analiza stării 
drumurilor și măsurile ce se im
pun pentru ridicarea gradului de 
viabilitate etc. în aceeași măsură, 
îsi aduc contribuția si comisiile per
manente pentru plan-finante. de 
gospodărie comunală, construcții si 
drumuri, comisia permanentă agro
zootehnică. de contractări, achizi
ții. cea pentru comerț si coopera
ție. precum si celelalte comisii.

Trebuie să menționăm că în re

zolvarea tuturor problemelor depu
tății s-au situat în frunte, actio- 
nînd cu energie si competentă pînă 
la finalizarea unor acțiuni de mare 
importantă întreprinse de consiliul 
popular. A crescut astfel prestigiul 
deputatilor și. în același timp, pres
tigiul întregului consiliu popular ju
dețean. De altfel, deputății aleși în 
consiliile populare județene, muni
cipale. orășenești si comunale sînt 
oameni apreciati si stimati de ma
sele de cetățeni, harnici si priceput!.

ză si desfășoară o seamă de ac
țiuni. rezolvă multiple probleme de 
care depinde însăși îndeplinirea pla
nului de activitate al consiliilor 
populare. O reflectare directă a ac
țiunilor întreprinse cu sprijinul de
putatilor o constituie realizarea 
multor obiective de interes obștesc 
si edilitar-gospodăresc. Numai în a- 
nul 1968 au fost realizate lucrări în 
valoare de peste 87 milioane lei. fată 
de un angajament de 72 milioane 
lei. Cele mai bune rezultate au fost

Galați au participat Ia muncă pa
triotică. în luna aprilie, peste 66 000 
locuitori, numărul orelor efectuate 
depășind 276 000 ; lucrările executate 
au fost evaluate la peste 1,6 mili
oane lei. Acțiuni de mare amploare 
au fost întreprinse si Pe traseul tu
ristic Galați—Tecuci, pe soseaua ju
dețeană Galați—Berești si în cele
lalte localități ale județului.

Ca exponenți ai maselor, deputății 
cîștigă prestigiu și în măsura în care 
problemele sesizate de ei în sesiuni.

Responsabilitatea 
mandatului de deputat
buni gospodari. In sesiuni, ca re
prezentanți ai cetățenilor, deputății 
adresează interpelări comitetelor e- 
xecutive, organelor locale de speciali
tate. instituțiilor si întreprinderilor 
de interes local. Pentru a-si exer
cita cu competentă , mandatul, de
putății cer informații, cercetează 
acte cu privire la activitatea or
ganelor locale ; în deplină cunoș
tință de cauză, ei vin cu propuneri și 
sugestii, ajută, prin criticarea anu
mitor aspecte, la luarea de măsuri 
eficiente menite să îmbunătățească 
activitatea. Se poate spune, deci, că 
sesiunile au devenit un important 
for de lucru al deputatilor.

Dar locul unde se desfășoară ac
tivitatea lor permanentă îl consti
tuie circumscripțiile electorale. A- 
colo. în miilocul cetățenilor si îm
preună cu ei. deputății noștri iniția

obținute de către municipiul Galati, 
care a primit de altfel anul trecut 
diploma si premiul întîi pe tară în 
întrecerea patriotică pentru înfru
musețare si bună gospodărire.

Un ecou deosebit în rîndul popu
lației l-a avut chemarea Consiliu
lui popular al județului. Galați că
tre toate consiliile populare, către 
toți oamenii muncii, locuitori ai 
municipiilor, orașelor si comunelor 
patriei noastre. Cu însuflețire, ce
tățenii îsi consacră eforturile înfăp
tuirii prevederilor acestei chemări. 
Acțiunile pentru buna gospodărire 
a localităților iau o amploare tot 
mai mare. Un rol' deosebit în a- 
ceastă întrecere îl au deputății, 
care, prin activitatea< lor neobosită 
si exemplul lor personal, asigură o 
participare masivă a cetățenilor la 
înfăptuirea sarcinilor pe care ni 
le-am asumat. Numai în municipiul

în studiile comisiilor permanente ori 
cu alte prilejuri sînt rezolvate cu 
grijă și maximum de operativitate. A- 
ceasta depinde, desigur, și de 
stilul de muncă al consiliului popu
lar, al comitetului executiv. Expe
riența ne-a demonstrat că acțiunile 
întreprinse se soldează cu rezultate 
importante numai în condițiile exer
citării unei sistematice munci de în
drumare și control asupra tuturor 
organelor chemate să le înfăptuias
că, asupra tuturor factorilor de răs
pundere. Fără aceste elemente esen
țiale nu poate exista certitudinea că 
hotărîrile se înfăptuiesc în termen, 
în deplină concordanță cu prevede
rile Pe care le conțin, cu actele nor
mative în vigoare, nu se pot înlă
tura greșelile și aplica cu maximă 
eficientă măsurile stabilite. Totoda
tă, în analizarea activității noastre

ne bizuim pe sugestiile și propune
rile deputatilor, dăm o mare aten
ție sesizărilor oamenilor muncii for
mulate adeseori tot prin intermediul 
deputatilor, scopul final fiind rezol
varea cu operativitate a complexelor 
probleme pe care le ridică viața.

Pornind de la aceste imperative,- 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean urmărește conti
nuu desfășurarea unei munci orga
nizate, planificate — de prezent și 
de perspectivă. Pe lîngă analizarea 
periodică a diferitelor aspecte ale 
îndeplinirii hotărîrilor, analiză care 
are, desigur, un rol important, con
siliul popular exercită un control 
nemijlocit pe teren, la unitățile de 
bază — consiliile populare municipa
le, orășenești și comunale. Astfel, pe 
baza unor grafice lunare, membrii 
comitetului executiv și cadrele de 
răspundere din consiliul popular ju
dețean participă la sesiuni și ședin
țe ale consiliilor populare subordo
nate, la adunări populare, la ședințe 
ale comitetelor de direcție și la a- 
dunări generale ale salariaților din 
întreprinderile și organizațiile, eco
nomice locale, la diferite acțiuni cu 
caracter edilitar-gospodăresc. Luînd 
parte efectiv la pregătirea și des
fășurarea acestora, ei se consultă cu 
deputății asupra modului și mijloa
celor de îndeplinire a sarcinilor pro
puse și stabilesc răspunderi precise 
pentru fiecare circumscripție în 
parte, asigurînd astfel o participare 
responsabilă, concretă, a deputatilor 
la rezolvarea diverselor probleme 
obștești. în fapt. în acest mod de
putății își exercită mandatul ce Ie-a 
fost încredințat, în perioadele dintre 
sesiuni.

Cu toate realizările obținute, sîn- 
tem conștienți că trebuie să ne spo
rim eforturile pentru ca în viitor, 
printr-o activitate mai concretă, le
gată și mai mult de cerințele vieții, 
de condițiile specifice fiecărei loca
lități,'! șă găsim cele mai bune solu
ții pentru a asigura îndeplinirea 
exemplară și la timp a sarcinilor ce 
stau în fata consiliilor populare, dș- 
terminînd totodată 'participarea ac
tivă, materializată în realizări pe 
măsura posibilităților, a fiecărui de
putat, la strădaniile pentru atinge
rea telurilor urmărite.

vremea
Timpul probabil pentru 12, 13 șl 14 

mai./In țară : vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
4 șl 14 grade iar maximele între 17 șl 
27 grade. In București : vremea va fl 
în general frumoasă, cu cer variabil, 
favorabil aversei de ploaie la începu
tul intervalului. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere ușoară.

LA LOTO

Prima tragere 
excepțională cu premii 

în apartamente
S-au pus în vînzaie bilete 

de participare la prima tra
gere excepțională la Loto cu 
premii în apartamente ce va 
avea loc la 20 mai a. c.

Se atribuie în număr neli
mitat apartamente cu 3 ca
mere (confort de gradul 1) și 
diferența în numerar pînă la 
125 000 lei; apartamente cu 
două camere (confort de gra
dul I) și diferența pînă la 
100 000 Iei.

Celelalte premii vor fl în 
numerar: 20 000, 10 000 lei etc. 
Vor fi acordate premii și 
pentru două numere cîștigă- 
toare. Se vor efectua 10 ex
trageri a cîte 6 numere 
din 90.
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PE ȘANTIERUL C.I.L. CÎMPENI

I
7

NESOCOTEȘTE

orașul Cîmpeni a început anul 
it construcția unui combinat de 
strializare a lemnului. Potrivit 
ederilor inițiale ale planului de 

' intrarea lui în funcție este sta-
i pentru trimestrul IV 1969. Am- 
it într-un important bazin fo- 
»r, noul obiectiv industrial va 
fbi o importantă parte din forța 
luncă existentă în această parte
ii și va valorifica la scară indus- 
i tradiția și meșteșugul de a 
ta lemnul ale locuitorilor din 
ții Apuseni. în afară de cheres- 
i mobilă curbată, la Cîmpețni se 
produce anual circa 2 000 garni- 
mobilă de artă.
mparativ cu celelalte combinate 
au fost pînă acum construite, 

, ^Cîmpeni are dimensiuni mai 
te, atît din punctul de vedere 

-â, rii totale a fondurilor investite, 
i ăl volumului producției ce ur- 
ă să se obțină. Facem această 
zare întrucît se observă că fo- 
3 de resort din Ministerul Eco- 
el Forestiere aplică un „trata- 
“ vizibil diferențiat anumitor 
:tive de investiții : acordă o a- 
B deosebită obiectivelor al căror 
: totalizează cîteva sute de mi- 
e lei și aruncă doar o privire 
e umăr" celor care costă numai 
a zeci de milioane lei, ca 
. C.I.L.-ului de la Cîmpeni. AccSt 
lortament diferențiat este a- 
t de indiferenta cu care a fost 
rntinuă. să fie privit respectivul 
er. După ce începerea lucrărilor 
t amînată cu mai bine de 5 luni, 
11 de lucru s-a situat — multă 
ie — sub orice critică. Din cele 
ipe 6,5 milioane lei cît era sta- 
prih plan să se execute în 1968, 
efectuat lucrări în valoare de 

iil«oane lei.
lit. ițele șantierului, Vasile Pe- 
i și ing. Vasile Irșik, șef de lot, 
tadrul întreprinderii 9 Construc- 
ontaj Cluj, ne-au spus că star- 
lab și restanțele care au apărut 
de la începerea execuției lucră- 
sînt condiționate de slaba acti- 

e a titularului de investiții, res- 
v Ministerul Economiei Fo- 
sre. Ca argumente s-au adus di- 
; cauze „obiective", printre care 
rierea stabilirii amplasamentului 
linatului. Dar, în acest an, în 
itm s-au desfășurat lucrările ? 
întîi, trebuie precizat că titula- 
de investiție a inclus restanța 
tită în planul de execuție pe 
Și totuși, după primul trimestru, 
I.L. Cîmpeni au apărut noi ră
ri în urmă : planul de investiții , 
rimele trei luni, modest de alt- 
:a mărime 
ane lei — .
roporție de 68 la sută. înregis- 
u-se o restanță de circa 1 milion 
,Deschizîndu-se șantierul tîrziu, 
vremea favorabilă pentru con
ții era pe sfîrșite, ne-a explicat 
Vasile Irșik, stadiul fizic al 
iției nu ne-a permis să lucrăm 
>or în timpul rece" 
istructorul ne-a dat însă asf- 
:i că restanța amintită poate fi 
ierată. în realitate, lipsa unor 
asamente pe care titularul de 
tiție a întîrziat să 1 le pună la 
ziție. nu numai că 'îl stînje- 

pe constructor în recuperarea 
nțelor, dar de pe acum gene- 

alte întîrzieri. în luna aprilie 
icrat la toate obiectivele care au 
în sfîrșit amplasamentul stabi- 
a fabricile de cherestea și mo- 
depozitele de sortare-încărcare 

) lubrifianți, ca și la centrala 
că. Constructorul nu a putut 
să „atace" execuția lucrărilor 
dea ferată și podul peste rîul 
, la alimentarea cu apă, cana- 
ia și digul de apărare din afara 
tei combinatului tocmai din 
amplasamentelor. Situația este 

tă și în cazul alimentării cu 
;ie electrică a viitorului combi- 
întrucît pentru această impor- 
lucrare, de asemenea, nu exis- 

tocmită toată documentația. în 
istrul I a.c. trebuia să înceapă 
rea liniei de joasă tensiune de 
mplasamentul căii ferate. Dar 
rile au fost tărăgănate. Din 
documentației n-au putut în- 

nici lucrările la linia de înaltă 
ine Roșia Montană — C.I.L. 
enl.
l păcate, cele semnalate pînă a- 
nu sînt singurele neajunsuri 
frînează ritmul de lucru pe 
șantier. Lor li s-ar putea adău- 
altele. Trecem peste ele, soco- 

că este mai util să vedem inten- 
titularului de investiții și ale 
ructorului pentru redresarea

absolută — circa 3 
a fost realizat doar

grabnică a situației anormale care 
s-a creat pe șantierul de la C.I..L 
Cîmpeni. Deci, cu această dorință 
declarată, am adresat celor doi fac
tori de răspundere întrebarea : Ce 
măsuri credeți că trebuie aplicate 
pentru a se asigura respectarea ter
menului planificat de punere în func
țiune a noului combinat ?

Răspunsul, rostit pe tonul cel mai 
calm, a ocolit întrebarea noastră și 
a întrunit unanimitatea părerilor: 
este necesară decalarea termenului 
de intrare în exploatare pentru anul 
viitor. Singurul punct de divergență 
între titularul -de investiție și con
structor îl constituie doar durata ter
menului de decalare. în vreme ce 
primul socotește că sfîrșitul trimes
trului III din anul 1970 este suficient 
pentru a fi terminată investiția de la 
Cîmpeni, cel de-al doilea vrea o 
„socoteală clară" și în consecință a 
optat pentru sfîrșitul anului viitor. 
Titularul investiției și-a pus de alt
fel punctul de vedere în aplicare. 
Față de un volum de lucrări de 43 
milioane lei, cît se prevedea inițial 
să se execute în acest an, atît cît era 
de altfel necesar pentru asigurarea 
punerii în funcțiune a combinatului. 
Ministerul Economiei Forestiere a 
stabilit un plan doar pentru circa 
24 milioane lei. In asemenea împre
jurări, soarta șantierului de la C.I.L. 
Cîmpeni pare a fi pecetluită, în ciu
da opoziției filialei din Cîmneni a 
Băncii de Investiții, a organelor lo
cale de partid.

— Dacă avem în vedere valoarea 
relativ redusă a investiției, condiții
le de muncă optime existente în 
Cîmpeni, practic construcția acestui 
obiectiv economic nu trebuie să ridi
ce nici o problemă dificilă, a apre
ciat tov. Viorel Ivan, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid Cîm- 
peni. Neajunsurile apărute ulterior 
sînt o consecință a superficialității 
cu care unele organe ale Ministeru
lui Economiei Forestiere au abordat 
execuția acestei investiții, conside- 
țînd-o probabil o lucrare măruntă. 
Și nu înțelegem cărui fapt se dato- 
rește minimalizarea atenției față de 
un obiectiv care pentru orașul Cîm
peni are o importanță economică 
deosebită. (

Iată, așadar, că execuția unui obi
ectiv de investiții relativ modest — 
la care nu se ridică probleme de 
nerezolvat, se desfășoară sub pa
tronajul celei mai depline lîn- 
cezeli. După cum s-a văzut, cauza 
este una singură : interesul scă
zut al Ministerului Economiei Fo
restiere față de accelerarea ritmu
lui lucrărilor pe acest șantier. Este o 
poziție inadmisibilă pentru un titu
lar de investiții, factorul care poartă 
întreaga răspundere în fața partidu
lui și statului pentru modul în care 
sînt gospodărite fondurile materiale 
și bănești. In loc ca acest for de 
resort să activizeze toate forțele ca
pabile să accelereze ritmul de lucru, 
dirijîndu-le în folosul atingerii 
scopului major — conectarea în- 
tr-un timp cît mai scurt posi
bil a noului obiectiv la circui
tul producției materiale — în 
momentul de fat^ tocmai titu
larul de investiții este acela care 
„trage" cu dinții să tergiverseze cît 
mai mult durata de execuție. O ase
menea practică vine în contradicție 
cu cel mai elementar raționament 
economic, influențează negativ efi
cienta economică a investiției res
pective.

Situația care s-a creat pe șantierul 
C.I.L, Cîmpeni este cu totul anor
mală și ea nu poate fi prin nimic 
justificată plauzibil, atîta timp cît se 
prevede ca execuția acestui obiectiv 
nou să dureze 24—28 luni, în vreme 
ce unități similare, cu o valoare de 
2—3 sau 4 ori mai mare, au fost 
construite într-un an și jumătate, 
maximum doi ani. Este, în primul 
rînd, de datoria Ministerului Econo
miei Forestiere să revină grabnic 
asupra hotărîrii luate de a prelungi 
atît de mult execuția acestui obiectiv. 
Trebuie clar înțeles că sarcina fun
damentală a planului de investiții — 
punerea în funcțiune a noilor obiec
tive și capacități la termenul planifi
cat — rămîne ,,pe deplin valabilă și 
în cazul unităților mai mici.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii

Imagine de la centrala termoelectrică Bcrzești
Foto : Gh. Vințilă
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Obiective la zi

(Urmare din pag. I) - le tărăgănîndu-se, de la o zi la alta, 
sub diverse motive neîntemeiate. 
Bunăoară, la cooperativa agricolă de 
producție Seleuș, din 60 ha cultivate 
cu sfeclă de zahăr nu s-a prășit ni
mic. O atare situație se explică, în 
mare, măsură, prin faptul că consi- 

, liile de conducere nu chibzuiesc în-' 
j, brivada Domnita aceștia sînt ne- deajuns atunci cînd repartizează forța brigada Domnița, aceștia .șxp^ne tele. dg mUnca. nefiind rare cazurile'

de folosire a acestora. în alte sectoa
re. La cooperativele agricole Toboliu 
și Tărian, lucrau la prășit doar 60—70 
la sută din totalul forțelor prevăzute. 

Dacă avem în vedere rezultatele 
mult diferite care se întîlnesc la co
operative învecinate și*cu condiții a- 
semănătoare, rezultă că există reale 
posibilități de intensificare a prășitu- 
lui. în timp ce la cooperativa agri
colă de producție Vaida, de exemplu, 
s-au prășit 50 ha cu porumb, la coo
perativa Biharia I. cu o suprafață 
dublă, nu s-a prășit nici o palmă de 
pămînt. Este adevărat că anul aces
ta vegetația plantelor a îritîrziat din 
cauza timpului nefavorabil. în anul 
trecut, la această dată, în cuprinsul 
județului, prașila I era executată 
în proporție de 60—70 la sută aproape 
la toate culturile. Cu atît mai mult 
este necesară utilizarea judicioasă a 
forțelor și mijloacelor existente la 
lucrările de întreținere.

Folosind intens fiecare oră bună de 
lucru în cîmp. organizând temeinic 
munca, pînă în cele mai mici amă
nunte, oamenii muncii de pe ogoare 
vor asigura terminarea de urgență a 
însămînțărilor. efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor la timpul 
optim și la un înalt nivel calitativ, 
în scopul obținerii unei recolte cît 
mai bogate.

fost reparată, așteptîndu-se ajutoare. 
Aici, nu lucrează cu'întreaga capa
citate nici celelalte tractoare și ma
șini agricole ce se găsesc în stare 
de funcționare. Bunăoară, în loc să 
se organizeze .cazarea tractoriștilor, 
la Dc.ȚȚ.nițn. ncc^tig -
voiți să se deplaseze zilnic pînă la 
centrul secției, care se află la circa 
10 km depărtare. Iată cum se pierd 
orele atît de prețioase pentru termi
narea însămînțărilor.

în aceste zile, paralel cu termi
narea însămînțărilor pe ultimele su
prafețe, în majoritatea județelor au 
început să se desfășoare tot mai in
tens lucrările de întreținere 'la 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
cartofi, porumb. Urgența acestor lu
crări este impusă de faptul că, în 
acest an. umiditatea mai ridicată 
din sol favorizează nu numai vege
tația plantelor agricole ci și creș
terea buruienilor care,- dacă nu sînt 
distruse imediat după apariție, con
sumă, o 'mare parte din rezervele 
de apă și substanțe nutritive din sol. 
Se poate spune deci, pe bună drep
tate, că buruienile nu au ce căuta 
la „masa" recoltei. Este motivul 
pentru care. în multe locuri, la e- 
fectuarea prașilei se lucrează cu 
toate forțele.

In județele 
țării, unde 
primăvară au .
intens lucrările de întreținere. Ță
ranii cooperatori și mecanizatorii 
acordă toată atenția acestor lucrări 
pentru a păstra astfel umiditatea 
bună a solului și a crea plantelor 
condiții optime' de vegetație. Anul 
acesta. întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii pun la dispozi
ția cooperativelor agricole un nu
măr sporit de utilaje pentru între
ținerea ’ culturilor. ceea ce dă posi
bilitatea ca prașilele la porumb, 
floarea-soarelui. sfeclă de zahăr si 
cartofi să se facă cu mijloace me
canizate pe o suprafață de peste 
6 milioane hectare. Totodată, fiind 
dotate cu freze pentru prăsit între 
rînduri și cultivatoare speciale, în
treprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii extind lucrările de 
grijire a culturilor de legume 
care necesită un mare volum 
muncă.

în majoritatea cooperativelor 
gricole din județul Bihor se lucrează 
susținut la întreținerea 
Numeroase 
cum sînt 
și Giris, 
proporție 
prafețele 
zahăr. Cooperativele 
Mihai Bravu, 
au executat prima prașilă pe în
treaga suprafață cultivată cu car
tofi. Pe alocuri, acdlo unde plantele 
au răsărit. țăranii cooperatori aii 
trecut și la prășitul porumbului. 
Există însă o serie de cooperative 
agricole unde culturile sînt concu
rate de buruieni, din cauză că se 
întîrzie executarea lucrărilor de în
treținere. Astfel de situații se întîl- 
nesc la cooperativele din Cheresig 
si Borș, unde prima prașilă la sfecla 
de zahăr s-a efectuat pînă acum pe 
sunrafete mici.

In unele unități nu se urmărește 
starea de vegetație a plantelor pentru 
a se putea interveni imediat, lucrări-

din sudul si vestul 
culturile semănate în 
răsărit,, se desfășoară

(Urmare din pag. I)

în

de

a-
culturilor, 

cooperative agricole, 
cele din Roșiori, Parhida 
au efectuat prasila I în 

de peste 80 la sută pe su- 
însămîntate cu sfeclă de 

agricole din 
Sîntandrei și altele 

prima prașilă

dată cu trasarea celui de-a! 4-lea cargou mineralier 
500 tone, denumit „Vulcan", introdus recent în con- 

ție la șantierul naval din Galati, metoda trasajului 
, după clișeu, și-a făcut loc în tehnologia tuturor pro- 
ior navale ale șantierului.
roducerea acestei metode moderne de lucru duce la o 
ir» mai bună a materialelor și la economisirea unor

mari cantități de metal. (Procentul de utilizare a tablei, 
de pildă, ajunge pe această cale Ia 95—96 la sută, iar 
timpul se scurtează cu circa 50 la sută).

Cargoul „Vulcan", care inaugurează această importantă 
etapă în îmbunătățirea tehnicii și tehnologiei de construc
ție a navelor, face parte din seria vaselor românești cu 
cel mai mare deplasament. (Agerpres)

Partidul nostru a acor
dat dintotdeauna o impor
tanță primordială dezvol
tării ramurii energiei elec
trice — sector vital pentru 
avîntul întregii economii 
naționale — orientînd efor
turile spre valorificarea tu
turor resurselor și posibi
lităților pentru satisfacerea 
necesităților creseînde de e- 
nergie electrică ale țării. 
In acest sens, o însemnă
tate deosebită o are folosi
rea judicioasă a resurselor 
hidraulice, condiționată e- 
sențial de natura relațiilor 
ce se stabilesc între cer
cetare și proiectare. Spe
cificul construcțiilor hidro
energetice 
deosebită a 
lumul mare 
importanța 
— obligă la 
metodologii 
laborarea proiectelor, în fo
losirea rezultatelor furni
zate de lucrările de studii 
și cercetare. Iată de ce 
succesele obținute în rea
lizarea marilor hidrocen
trale electrice, precum și 
a sistemului energetic na
țional se datoresc, în bună 
măsură, existenței unor ins
titute specializate. (

De la început trebuia 
spus că produsul final al 
activității Institutului de 
studii și proiectări hidro
energetice (IS.P.H.) sînt 
proiectele destinate cons
trucțiilor marilor com
plexe hidroenergetice. Ela
borarea lor este precedată 
de asimilarea unor lucrări 
de studii și cercetare care 
furnizează o parte din da
tele inițiale. In acest con
text, proiectarea devine 
primul beneficiar al cer
cetării, între aceste două 
componente ale procesului 
științific stabilindu-se le
gături dintre cele mai so
lide. Rațiunile de ordin e- 
conomic, cît și complexita
tea tehnică a hidroenerge
ticii necesită executarea de 
proiecte optime din ambele 
puncte de vedere. Core
lația dintre proiectare și 
cercetare se realizează în 
mod diferențiat în funcție 
de obiectele amenajării 
(baraje, galerii, canale, cen
trale etc.). Astfel, pe baza 
rezultatelor cercetării pri
vind mecanica rocilor, con
dițiile de hidraulicitate a 
rîurilor, se realizează o 
primă formă a proiectului, 
cu ajutorul căreia se ob
ține schema viitorului com
plex hidroenergetic. In a- 
cest stadiu intervine din 
nou cercetarea, cu poten
țialul și metodele sale spe
cifice de investigație. Stu
diind diferitele elemente 
ale schemei, se obține un 
surplus de informație, care, 
transmisă proiectării, se 
transformă în soluții efi
ciente, evitîndu-se supra
dimensionările. Așa s-a 
procedat în cazul amena
jărilor de pe Bistrița, de 
pe Argeș, la Sadu, Te- 
liuc și apoi la sistemul 
hidroenergetic Porțile de 
Fier și U.H.E. Lotru. Aici 
se înscriu și rezultatele cer
cetărilor geotehnice, care, 
furnizînd în mod complet 
datele privind caracteristi
cile rocilor, în cazul cons
trucțiilor amintite, au per
mis -alegerea de soluții în 
proiectarea cămășuielii ga
leriilor de aducțiune și a 
celorlalte conducte subte
rane.

Un alt aspect al legă
turii dintre proiectare șl 
cercetare il reprezintă con
tribuția cercetării Ia obți
nerea de noi materiale de 
construcții și la cunoaște
rea tot mai precisă a pro
prietăților materialelor e- 
xistente. Se știe astfel că, 
prin fenomenul de hidrata
re, cimentul degajă căldură, 
ceea ce poate duce la apari
ția de tensiuni în beton și la 
compromiterea proprietăți
lor mecanice

prin fisurare. Obținerea u- 
nor betoane folosind ciment 
cu temperatură scăzută de 
hidratare, îngăduie adopta
rea de către proiectanți a 
unor soluții mai adecvate 
care se traduc în realiza
rea de construcții cu grad 
de siguranță mărit. De ase
menea, folosirea de aditivi 
superiori (substanțe care 
îmbunătățesc proprietățile 
de lucrabilitate ale betonu
lui) atenuează agresivita
tea chimică a apei față de 
construcții, asigurîndu-le o

pective. Adoptarea de so. 
Iuții corespunzătoare nece
sită deci — în afara unui 
volum imens de proiectare 
— și un volum important 
de cercetări pe teren și în 
laborator, care să permită, 
pe de o parte, cunoașterea 
condițiilor de realizare a 
construcțiilor supuse con
tinuu acțiunii apei (baraje, 
galerii, conducte, bazine, 
castele de echilibru etc.), 
iar pe de altă parte, di
mensionarea lor cit mai e- 
conomică.

— amploarea 
lucrărilor, vo
al investițiilor, 
lor economică 
alcătuirea unei 
deosebite în e-

ale acestuia,

Relația
„CERCETARE-
PROIECTARE"
în domeniul
hidroenergetici

durabilitate sporită, rapidi
tate și deci economii • în 
execuție. Dintre rezultatele 
bune obținute de institut, 
ca urmare a asimilării de 
către proiectare a datelor 
oferite de cercetare, cîteva 
se reliefează prin nota lor 
de amploare tehnică sau de 
eficiență economică. Este 
vorba în primul rînd de 
produsul „Disan" care, pe 
lîngă proprietățile sale su
perioare, ca adaos al betoa- 
nelor, reduce importul de 
substanțe similare. La fel 
de promițătoare sînt și re
zultatele privind înlocuirea 
cu benzi de mase plastice a 
tolelor de cupru folosite 
pentru izolarea rosturilor 
din baraje și construcții 
hidrotehnice în general.

Exemplele de mai sus 
pledează, desigur, pentru 
o consolidare a angrenaju
lui cercetare-proiectare. 
Este însă necesar să se asi
gure un sincronism perfect 
între cele două părți. în 
institutul nostru, acest de
ziderat s-a înfăptuit, cred, 
în mod satisfăcător, de
oarece • cercetarea a avut 
un pregnant caracter apli
cativ, dictat în ultimă ins
tanță de nevoile proiec
tării. Prin organizarea unei 
largi activități — care a 
cuprins recunoașteri de te
ren în toate bazinele hi
drografice ale țării, organi
zarea unei rețele hidrome- 
trice (pentru măsurarea de
bitelor rîurilor) și studie
rea regimului de scurgere 
a acestora prin efectuarea 
de ridicări topo-geodezice 
și studii geologice și hidro- 
geologice — s-au putut ob
ține datele necesare întoc
mirii schemelor de ame
najare a cursurilor de apă. 
Cele peste 20 de centrale 
hidroelectrice puse în pre
zent în funcțiune (printre 
care centrala „V. I. Lenin"- 
Bicaz, salba de hidrocen
trale de pe Bistrița pînă la 
confluenta cu rîul Șiret și 
centralele hidroelectrice de 
pe Argeș), precum și cele 
aflate în construcție (Sis
temul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier 
sau centrala de pe Lotru), 
prezintă condiții diferite, 
atît de teren, cît șl hidrau
lice, pentru construcțiile 
din cadrul amenajării res-

în domeniul hidraulic se 
efectuează cercetări pe mo
dele privind hidraulica 
construcțiilor, în colaborare 
cu institutele de specia
litate ale Academiei, cu 
I.S.C.H. (Institutul de stu
dii și cercetări hidroteh
nice), cu I.P.E.E. (Institu
tul de proiectări pentru 
echipament energetic) din 
Reșița sau cu Laboratorul 
de hidraulică de la Insti
tutul politehnic Timișoara. 
O largă dezvoltare a căpă
tat conlucrarea cu între
prinderile executante, pen
tru alegerea tehnologiilor 
de execuție caracteristice 
diferitelor construcții din 
cadrul' amenajărilor : ba-; 
raje din beton de greutate 
sau în arc, baraje din an- 
rocamente, baraje din pă- 
mînt, tunele hidrotehnice, 
galerii forțate, ecluze, cen
trale etc.

Introducerea acestei ve
rigi suplimentare în rela
ția cercetare-proiectare ge
nerează inerent dificultăți 
în sincronismul despre care 
vorbeam. Chiar dacă pînă 
acum n-au existat impedi
mente, noi adoptăm un 
grad de previziune în pro
gramul de colaborare, care 
evită surprizele neplăcute. 
Este însă de dorit ca per
fectarea contractelor de co
laborare să se facă mai e- 
lastic, permițînd adaptarea 
pe parcurs la cerințele be
neficiarului cercetării.

Se cuvine semnalat șl 
faptul că, uneori, cerceta
rea de specialitate nu a- 
bordează lucrări a căror 
finalizare ar reprezenta o 
stimulare a proiectării, răs- 
punzînd totodată unor 
stringențe ale practicii. Așa, 
de pildă, dacă prin cerce
tare s-ar realiza hidroagre- 
gate de tip bulb, pentru 
căderi mici, ar fi posibilă 
conceperea unor sisteme de 
exploatare a cursurilor in
ferioare ale rîurilor, fapt 
cu importante și evidente 
avantaje economice;

Activitatea institutului 
nostru include o gamă largă 
de lucrări de studii șl pros
pecțiuni, care premerg cer
cetării, furnlzînd datele de 
bază pentru activitățile ul
terioare. Astfel de lucrări 
se efectuează șl în cadrul 
unor unități ale Comitetu
lui de stat al apelor șl Con
siliului Superior al Agri
culturii. Pentru evitarea u- 
nui paralelism în această 
privință, se impune o co
laborare tot mal strînsă, 
în scopul folosirii eficiente 
a utilajelor șl cadrelor spe
cializate.

Experiența acumulată de 
I.S.P.H. în munca de cer
cetare șl proiectare creează 
premisele folosirii eficiente 
a potențialului de care dis
punem. Axîndu-ne efortu
rile pe elaborarea unor 
proiecte cu procese tehno
logice de un înalt nivel ca
litativ, vom izbuti să in
tensificăm contribuția 
noastră Ia valorificarea su
perioară a resurselor na
turale ale țării.

Ing. Alexandru NOURESCU 
director tehnic al Institutu
lui de studii și proiectări 
hidroenergetice

Produse modernizate
Numeroase produse ale Industriei noastre 

constructoare de mașini aflate în fabricație cu
rentă cunosc o continuă modernizare. Anul 1969 
este considerat de colectivul uzinelor „Autobuzul* 
din Capitală, anul perfecționării tuturor autouti
litarelor produse aici — microbuze, autofurgo
nete și autocamionete. In vederea creșterii du
rabilității și îmbunătățirii finisării caroseriilor, 
în uzină se folosește acum o metodă modernă 
de ambutisare pe prese de mare tonaj, a panou
rilor de înveliș exterior și a pereților laterali ai 
autovehiculelor. A fost realizat și primul lot de 
autobuze prevăzute cu izolare fonică, instalații 
electrice și sisteme de frînare mult îmbunătățite.

Preocupați, de asemenea, de îmbunătățirea ca
lității produselor, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii uzinei „Vulcan" din București au fabricat 
o variantă modernizată a cazanului „Vuia" de 2 
gjgacalorii. Aceste cazane au o siguranță spori
tă în exploatare și o rezistență mai mare în zona 
focarelor, care, le mărește durata de exploatare.

Și la uzina „Electromagnetica" au fost îmbu
nătățite prin reproiectare o serie de aparate 
electrice. Ca urmare, cîteva tipuri de relee pen
tru instalațiile energetice au o durată de func- - 
ționare de 10 ori mai mațe decît a celor produse 
pînă acum.

Alte întreprinderi cum ar fi „1 Mai' din Plo
iești și Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște aduc în prezent modernizări importante 
utilajelor destinate industriei extractive pe baza 
propunerilor făcute de beneficiarii care le ex
ploatează.

(Agerpres)

în munca sa îndreptată

l-am îndeplinit lună de lună, la toți 
indicatorii" — ne-a spus el. Este 
drept, dar în condițiile unui volum 
ridicat de cupoane, ale realizării unor 
indici de utilizare mult inferiori ce
lor atinși în unități similare din 
țară. Aceste două aspecte ar putea 
face obiectul unor analize exigente, 
bazate pe studii întreprinse de cei 
mai buni specialiști ai întreprinderii, 
din care să se desprindă, trecute prin 
filtrul gîndirii tehnice și economice 
colective, cele mai eficace măsuri 
pentru înlăturarea neajunsurilor teh
nice și organizatorice.

Să punem, însă, punctul pe 1. în
trunirea comitetelor de direcție la 
perioade extrem de rare — fenomen 
întîlnit și în alte unități industriale
— contravine înseși prevederilor 
Hotărîrii Comitetului Executiv al 
C.C. 'al P C.R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la înființarea si 
funcționarea comitetelor de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor 
economice de stat. în hotărîre se 
precizează, în mod expres : „Ședin
țele de lucru ale comitetului de di
recție au loc o dată pe lună și ori de 
cîte ori este nevoie". Fenomenul de 
a amîna atît de mult ținerea ședințe
lor comitetelor de direcție demons
trează, în fapt, o încălcare a princi
piului muncii și conducerii colective, 
revenirea la situația dinaintea cre-

, ării comitetelor de direcție, cînd de
ciziile erau luate de director sau de 
cîțiva membri ai conducerii tehnico- 
administrative. Motivarea directoru
lui întreprinderii pentru industria 
bumbacului din Capitală, că totuși 
din februarie și pînă acum o parte 
din membrii comitetului de direcție
— în speță directorul, inginerul șef. 
directorul adjunct și contabilul
— au examinat și luat decizii în 
verse probleme, nu vine decît 
confirme concluzia amintită, 
hotărîrea conducerii de partid și 
stat nu se precizează nicidecum po
sibilitatea ca în comitetele de di
recție să se formeze „birouri", ori 
colective restrinse de lucru. Comi
tetele de direcție sînt în ansamblul 
lor organe de conducere .lucrative, 
care trebuie să ia decizii în toate 
problemele care angajează perso
nalitatea întreprinderii, activitatea

șef 
di- 
să 
în 
de

colectivului 
spre realizarea planului.

La comisia economică a Comitetu
lui județean de partid Bacău ne-au 
fost furnizate exemple din care re
zultă că în unele unități s-au încăl
cat deseori, în mod deliberat, preve
derile regulamentelor de organizare 
și funcționare a comitetelor de direc
ție, privind numărul minim al 
membrilor acestora care trebuie să 
participe la ședințele de lucru, pen
tru ca dezbaterile și deciziile luate 
să fie pe deplin valabile din punct 
de vedere legal. La C.I.L. Comănești, 
spre exemplu, au fost prezenți la 
unele ședințe doar 6—7 din cei 17

cuție cu directorul Trustului de 
tractie a țițeiului Moinești, ing.

ex- 
Iu- 

liu Cohn, acesta releva că în sche
lele petroliere din Moldova comi
tetele de direcție și-au orientat ac
tivitatea unilateral, mai ales spre 
soluționarea sarcinilor curente ale 
îndeplinirii planului în luna și tri
mestrul respectiv, neglijînd perspec
tiva, crearea condițiilor pentru o ac
tivitate economică superioară în eta
pele ulterioare. De bună seamă, asi
gurarea tuturor premiselor în ve
derea realizării exemplare a planu
lui pe 1969 — an hotărîtor al cinci
nalului — constituie o principală 
îndatorire a comitetelor de direcție

COMITETELE
DE DIRECȚIE

membri ai comitetului de direcție, 
iar în alte unități lipsesc deseori 
reprezentanții salariaților. Este evi
dent că o asemenea participare nu 
poate exprima punctul de vedere al 
comitetului de direcție, iar deciziile 
adoptate nu pot fi privite ca hotă- 
rîri colective, ci, cel mult, expresia 
opiniei unui grup al membrilor săi. 
Situațiile amintite au fost combă
tute de Comitetul județean de partid 
Bacău, dar ele se fac simțite și în 
alte unități industriale din țară. De 
aceea, se impune ca forurile în drept 
din ministere și alte organe econo
mice centrale, organele și organiza
țiile de partid să vegheze asupra res
pectării normelor legale ale activi
tății comitetelor de direcție, asupra 
promovării și aplicării consecvente a 
principiului conducerii colective.

Să adîncim analiza, investigînd 
alte două aspecte : ce probleme sînt 
abordate în ședințele comitetelor de 
direcție și care este finalitatea, efi
ciența deciziilor luate 1 într-o dis-

din fabrici și uzine. Dar aceasta 
nu presupune ca lună de lună să se 
prezinte în ședințele acestor comi
tete numai informări privind rezul
tatele pe luna precedentă și măsu
rile ce trebuie luate în luna... cu
rentă, ca ele să se piardă în pro
bleme de amănunt, neesențiale, care 
pot fi soluționate de un comparti
ment sau altul.

Este de necontestat că fundamen
tarea riguroasă a deciziilor consti
tuie doar primul act în perfecționa
rea activității întreprinderilor, în- 
tr-un domeniu sau altul. Mai de
parte, intervine urmărirea pas cu 
pas a înfăptuirii lor, ceea ce presu
pune o judicioasă repartizare a răs
punderilor pe umerii fiecărui mem
bru al comitetului de direcție, atra
gerea lor — și a altor cadre — la 
controlul îndeplinirii sarcinilor ce 
decurg din hotărîrile luate. în cursul 
investigațiilor noastre în unele în
treprinderi, a rezultat că această im
portantă muncă de control este lă-

sată, de cele mai multe ori, pe seama 
celor din secretariatul comitetelor 
de direcție, care nu au nici com
petența, nici calitatea de a interveni 
pentru urnirea din loc a lucrurilor, 
atunci cînd aplicarea măsurilor se 
poticnește pe undeva.

Relevăm un exemplu în acest sens, 
de la Fabrica de pielărie și încălță
minte „Dîmbovița" din Capitală. Și 
nu fiindcă ar prezenta un caz tipic, 
ci pentru că este vorba de o ches
tiune vitală a activității ei econo
mice : calitatea produselor. Tov. ing. 
Nicolae Marinescu, directorul între
prinderii, ne-a spus că această pro
blemă a fost analizată detaliat în 
comitetul de direcție într-una din 
primele sale ședințe de după consti
tuire — prin luna iunie anul trecut
— care s-a soldat cu numeroase mă
suri, ce completau un program am
plu de acțiune în acest domeniu, ela
borat într-o consfătuire anterioară. 
Ce se constată azi ? Că majoritatea 
măsurilor preconizate au rămas pe 
hîrtie, iar volumul producției cu de
ficiențe de calitate a crescut, în loc 
să se micșoreze. .

Această finalizare In practică a ho- 
tărîrilor și măsurilor stabilite, asupra 
căreia am insistat în cursul anche
tei noastre, s-a dovedit un examen 
dificil și pentru alte comitete de 
direcție. Este firesc, prin urmare, să 
se exercite peste tot un control 
strict al deciziilor, din partea fiecă
rui membru al comitetului de di
recție, să se învingă inerția, spiri
tul rutinier instaurat pe alocuri.

Schimbul deschis de păreri, consul
tarea unui număr mare de cadre de 
specialiști, analiza temeinică șl mul
tilaterală a posibilităților curente și 
de perspectivă ale producției, sinte
tizarea și aplicarea deciziilor optime
— iată unele din trăsăturile esen
țiale ale muncii rodnice a comitete
lor de direcție. Iar dacă aceste ce
rințe sînt în unele fabrici și uzine 
eludate — cum s-a desprins și din 
ancheta noastră — aceasta indică cu 
atît mai mult necesitatea ca minis
terele, organizațiile de partid din în
treprinderi, organele de partid jude
țene, municipale și orășenești să ve
gheze cu grijă șl solicitudine la bu
nul mers al activității comitetelor 
de direcție, să le sprijine concret 
în activitatea lor multilaterală.



PAGINA 4

Ancheta noastră asupra vieții cul
turale a orașului Turnu Severin a 
debutat sub auspiciile unui mare 
semn de întrebare. Pe de o parte 
eram în posesia unor informații din 
partea organelor culturale locale 
care atestau o varietate de mani
festări cultural-artistice la dispoziția 
cetățenilor, pe de alta — opiniile ce
lor mai diferite categorii ale popu
lației infirmau parțial datele culese. 
De partea cui era dreptatea 1 Care 
este adevăratul profil al vieții cul
turale din Turnu Severin ? Pentru 
a răspunde la întrebări, vom pune 
față în față cele două categorii de 
afirmații ținînd în același timp sea
ma de o serie de date social-demo- 
grafice profund semnificative : Tur
nu Severin a ajuns. în prezent, la 
50 000 de locuitori ; seară de seară 
aproape 5 000 de tineri sosesc în oraș 
de pe șantierul hidrocentralei de la 
Porțile de Fier. Ce posibilități au 
aceștia de a-și petrece timpul liber?

...Trei seri la rînd, am discutat cu 
tineri care plimbîndu-se, dădeau ocol 
bustului împăratului Traian, din gră
dina principală a orașului.

— Cum vă distrați în Turnu Se
verin ? — i-am întrebat.

Răspunsurile mi-au evocat farme
cul unor plimbări pe malul Dunării, 
vestigiile istorice din împrejurimi 
dar nu conțineau nici o referire la 
manifestările cultural-educative pe 
.care ar putea să le ofere instituțiile 
cultural-artistice severinene. Casa 
de cultură devine seara după ora 
19,30 o instituție care te întîmpină 
cu ușile închise. Undeva, la ultimul 
etaj există o sală cu un televizbr. 
Dar cîți știu despre ea atîta vreme 
cît nicăieri nu este anunțată ? Tn 
sondajul întreprins pe strada prin
cipală nimeni nu mi-a vorbit despre 
Uceastă sală.

De aceea ne întrebăm : ce folos că 
există o serie de forme organizate 
pentru petrecerea timpului liber al 
cetățenilor — dacă ele nu sînt bine 
cunoscute, dacă activitatea lor nu 
devine publică, nu se trans
formă Într-un veritabil focar care 
să iradieze cultură. Poate, în a- 
cest sens, mai edificator decît 
cazul •Sălii de televizor de la 
Casa de cultură despre care putini 
știau, sau a Universității populare, 
și ea cvasi-necunoscută, ne apare 
situația cenaclului literar din oraș. 
In timp ce ședințele sale se desfă
șoară cu regularitate sîmbăta în fața 
a 10—12 participanți, numeroși in
terlocutori (Ion Burtea, tîmplar la 
C.I.L., Angela Stoia, elevă la Liceul 
,Traian", și alții) sugerau înființarea 
unui cenaclu orășenesc. O existentă 
închisă, de laborator, l-a rupt astfel 
de realitatea înconjurătoare care 
i-ar fi putut oferi atîtea sugestii fer
tile, l-a făcut inaccesibil unor nu
meroși iubitori de literatură.

Discuția despre timpul liber în
cepută pe strada principală a orașu
lui am continuat-o în cîteva insti
tuții severinene, dar rezultatele au 
fost în bună măsură aceleași : posi
bilități de distracție reduse (pe pri
mul plan — doar cinematograful), 
în schimb sugestii de îmbunătățire 
a vieții culturale locale — nume
roase. Iată ce nota într-un chestio
nar sudorul Ion Dinu :

— Am dori să avem si noi la Casa 
de cultură o sală de televizor (!) un 
club cu mese de șah, de ping-pong, 
cu ziare și-reviste.

Este oare atît de greu de realizat 
acest lucru ? în urmă cu doi ani 
medicii din localitate luaseră ini
țiativa organizării unui astfel de 
club care să promoveze schimburile 
de păreri, constituind un loc de în- 
tîlnire pentru toți cei qăre 'doreau 
să fie la curent cu noutățile din 
cele mai diverse domenii de activi
tate. Printre invitații intelectualilor 
s-au numărat profesorul Nicolăescu- 
Plopsor, regizorul Bob Călinescu 
etc. Inițiativa nu a rezistat însă mai 
mult de un sezon. Motivul declarat: 
lipsa de spațiu. Motivul real : linsa 
de sprijin organizatoric din partea 
organelor culturale.

De anul trecut a început să circule 
o nouă idee : deschiderea unui club 
al tineretului. Dar nici o măsură 
concretă nu a venit încă să anronie 
cît de cît proiectul de data aplicării 
sale în practică. Organele locale nu 
știu încă ce profil să-l contureze. 
Multi tineri cu care am discutat au 
făcut, sugestii Interesante. Nu le 
vom reproduce însă lăsînd dreptul 
organizatorilor să realizeze o consul
tare mult mai cuprinzătoare. De alt
fel. în ultimii ani si alte inițiative 
valoroase s-au străduit să prindă 
viață în perimetrul orașului. Numai 
că, de cele mai multe ori, așa cum 
am mai arătat, deși pornite cu entu
ziasm, ele au avut o existentă efe
meră. Tată de ce răspunsul pe care 
locuitorii din Turnu Severin îl aș
teaptă din partea organelor cul
turale se referă în primul rînd la 
consecventa sprijinirii acțiunilor în 
curs de realizare.

...Universitatea populară este una 
din instituțiile culturale de presti
giu ale localității. După cum ne spu
nea Stefan Bădescu, vicepreședinte 
al Comitetului județean pentru cul
tură șl artă — ..față de anul trecut, 
ea si-a îmbunătățit substantial acti
vitatea, prin micșorarea numărului 
de cursuri asigurîndu-se o orientare

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. 
| Gimnastica de dimineață. 8,45 — 

Sfatul medicului. Ce este con- 
I valescența 7 Prezintă dr. Victor 

Dumitriu. 9,00 — Ora satului. 9,50 
I — Muzică populară românească 
. 10,15 — Pentru copii și școlari. 
I 11,15 — Film serial : „Belle și Se- 
I bastlen" (VII). „Drumul prin Ma- 
' rele Defileu". 11,45 — Concert sim- 
i fonic. 12,30 — Cîntec mîndru-n 

țară auzi. 13,00 — închiderea emi- 
| siunii de dimineață. 14,30 — Du

minică sportivă — Tenis de cîmp; 
| România—Republica Arabă Uni

tă în cadrul „Cupei Davis" (par- 
| tlda de simplu) — Aspecte de Ia 

Campionatul mondial de dlrt- 
I track, transmisiune de la Stral- 
. sund (R.D.G.). 19,00 — Telejurna- 
• Iul de seară. 19,30 — „De pe strune 
■ de vioară". Program susținut de 
I orchestra de muzică populară 
1 „Doina Argeșului" din Pitești. Dl- 
| rijori : Florin Economu și Emil 

Tănase. 20,00 — Film cu trei stele: 
| „Dragoste tîrzie" cu Frederic 

March șl Kim Novak. 21,35 — Din 
| amintirile unui gramofon (I) — 

Leonard... prințul operetei. Invi- 
I tații emisiunii : Elena Zamora șl 
. Constantin Grlgorlu. Prezintă mu- 
1 zicologul Th. Bălan. 22,15 — Tele- 
I sport. 22,45 — Telejurnalul de noap- 
‘ te. 23,00 — închiderea emisiunii.
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PROGRAMUL II

JO,00 — Telex T.V. 20,05 — Tele- 
cinemateca umorului cu Charlie 
Chaplin șl Lupino Lane. 20,30 — 
seară de teatru. „Șase personaje în 
căutarea unul autor- de Luigi 
Pirandello (reluare). 22,20 —
Capodopere ale muzicii uni
versale. Ciclul de lieduri „Viață 
șl dragoste de femeie" de Robert 
Schumann. Emisiune de Theodor 
Drăgulescu. 23,00 — închiderea e- 
mlsiunli programului II.

I

I
I
I
I
I
I

(

■4

SClNTEIA - duminică 11 mai 1969
MfcflMwaaM

mai fermă a cursantilor". In pre
zent Universitatea are trei 
(„Cunoștințe medicale", „Mică 
clopedie" și „Tineretul și etica vieții 
contemporane"). >

Cu prilejul vizitei noastre am asis
tat la o prelegere intitulată 
„Cultivarea simțului de răspundere 
ia tineret pentru sănătatea indivi
duală și colectivă". După ce am in
trat în sala de festivități, am privit 
cu atenție auditoriul, apoi am con
sultat încă o dată programul pentru 
a fi siguri că nu am greșit încăpe
rea. In sala cu circa 300 de locuri 
erau 17 persoane, toate depășind 
vîrsta de 50 de ani. După termina
rea expunerii, un aparat de proiec
ție s-a străduit infructuos să pro
iecteze cîteva imagini care abia se 
conturau pe ecran, din cauza luminii 
puternice. care intra prin marile 
geamuri ale sălii de conferințe. - Și, 
paradoxal, în timp ce în sală un pu
blic inadecvat asculta cu atenție 
sfaturile adresate tinerilor, în fata 
impunătorului edificiu cultural zeci 
de tineri stăteau de vorbă sau se 
plimbau.

secții 
enci-

claie pentru elevi, cu piese din dra
maturgia clasică românească și uni
versală. Elevii anului II ai Școlii 
profesionale de mecanici auto își ma
nifestau dorința să asiste la matinee 
speciale (eventual cu preț redus) 
după care să poată discuta cu oame
nii de specialitate despre cele vă
zute. Indiferența cu care este pri
vită această problemă de către Co
mitetul pentru cultură și artă pre
cum și de secția de învățămînt a 
făcut ca. în unele locuri să întîl- 
nim situații nepermise cînd clase în
tregi (de pildă cl. a Xl-a A de la 
liceul Traian) nu văzuseră în ultima 
jumătate de an nici un spectacol de 
teatru.

Și alți severineni în afară de elevi 
au formulat rezerve față de specta
colele artistice din localitate. Obiec
țiile s-au referit în primul rînd la 
varietatea manifestărilor. După cum 
ni s-a semnalat, în ultimii cinci ani 
în oraș s-au prezentat doar trei 
spectacole de muzică cultă (operă, 
operetă și muzică simfonică).

— De obicei, pentru a motiva 
această absentă ni se servește scuza

anchetă culturală

PLINA ASCENSIUNE

A fost cumva dezinteres
accidental ? O serie de lectori ne-au 
asigurat că nu, mai întotdeauna sala 
de conferințe oferind același aspect.

— Nici noi nu prea știm ce să mai 
facem — a schițat o scuză Constan
tin Brăila, prim secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. Cursul la 
care vă referiți a fost stabilit de noi 
în colaborare cu conducerea Univer
sității populare. Dar tinerii nu prea 
vin. De vină credem că este și ora 
nepotrivită — 18,30 (? ! ?).

Numai ora să fie de vină ? In nota 
de probleme a Comitetului munici
pal U.T.C, pe ziua respectivă figura 
o cu totul altă expunere. Cu alte cu
vinte, activiștii U.T.C. nu știau nici 
ei prea bine ce se desfășoară la 
Universitatea 
mai facă și o 
Și pentru a 
fondată este 
cepere, să dăm cuvîntul unor tineri 
din Tr. Severin :

— Nici n-am știut că în oraș exis
tă'o universitate populară (E. Dăn- 
cău, cl. XI—D. Liceul Traian).

— Eu cred că ar fi bine ca tinerii 
de la școlile profesionale să fie in
vitați la cursurile Universității atunci 
cînd temele sînt interesante și abor
dează, de exemplu, probleme de 
etică (Gh. Dăescu, Școala profesio
nală mecanici auto).

De ce această ultimă sugestie, u- 
șor realizabilă, nu este luată în con
siderație de organizatori ? Revelator 
mi se pare faptul că din 160 de tineri 
cu care am discutat (direct, sau prin 
intermediul chestionarelor) numai 
doi știau despre existența în oraș 
a Universității populare și doar unul 
îi frecventa cursurile.

lipsei de aderență a publicului la ge
nurile amintite, remarcă doctorul 
Dan Pleniceanu. Dar vom putea de
păși vreodată această condiție a în
ceputului atîta vreme cît . nu în
treprindem nimic pentru educația 
muzicală a publicului ?

în al doilea rînd obiecțiile au vi
zat calitatea turneelor care au po-

posit în Turnu Severin, dovadă e- 
locventă a creșterii exigentei si spi
ritului de selecție al amatorilor de 
teatru.

La aceleași concluzii au ajuns și 
organele culturale locale care pro
mit pentru actualul sezon îmbună
tățiri substanțiale. Numai că redre
sarea vieții teatrale doar pe seama 
calității turneelor (așa cum se pre
conizează) este o măsură incompletă. 
In momentul de fată, prezența artis
tică în Turnu Severin a diverselor 
formații locale este neconvingătoare, 
în frumoasa sală a teatrului din lo
calitate funcționează Teatrul popu
lar, a cărui activitate este aplaudată 
din doi în doi ani cu prilejul festi
valului „I. L. Caragiale". Intre timp 
colectivul repetă și dă spectacole... 
din cînd în cînd (în primele patru 
luni ale lui 1969, el a susținut un 
singur spectacol). Și sindicatele au 
numeroase formații artistice, orga
nizația U.T.C. la fel ; dar prezența 
lor pe scena Casei de cultură este 
rară și întîmplătoare. Una din cauze 
o constituie slaba activitate de în
drumare metodică din partea Casei 
județene a creației populare.

înviorarea vieții culturale locale, 
mai ales acum în preajma sezonului 
estival, depinde într-o bună măsură 
și de redeschiderea grădinii de vară 
care ar putea găzdui atît fillme cît, 
mai ales, spectacole de teatru. Do
rința unanimă a severinenilor se 
pare însă că va rămîne și în acest 
an la stadiul de deziderat. Din 1967. 
grădina este în renovare. Autor: 
întreprinderea cinematografică in
terjudețeană. Deoarece în 1968 rea
lizarea proiectului a fost tărăgănată, 
sumele de bani alocate inițial s-au 
pierdut pînă la sfîrșitul anului. In 
prezent, deși vara se apropie, grădina 
din Turnu Severin este (după cum 
se vede și din fotografie) plină cu 
mormane de nisip, cărămizi și gu
noaie care zac fără nici'o perspectivă 
imediată de înlăturare.

★
Făcînd confruntarea între datele 

oficiale privind viata culturală a 
orașului și opiniile nemijlocite ale 
locuitorilor lui, am solicitat și pă
rerea secretarului cu propaganda al 
Comitetului municipal al P.C.R., 
Haralambie Drăghici:

— Mijloacele de petrecere a 
timpului liber în orașul nostru sînt 
încă sub nivelul posibilităților și ce
rințelor exprimate. Din- ce cauză ? 
Nu pentru că s-ar manifesta o lipsă 
de preocupare ci, paradoxal, pentru 
că de aceste probleme se ocupă prea 
multe instituții și organizații (Co
mitetul pentru cultură și artă, sin
dicatele, organizațiile U.T.C. și de 
pionieri). De fapt, un efort comun ar 
putea conduce la rezultate bune 
dacă toate aceste foruri și-ar în
tinde mina și ar munci cot la cot. 
Mă gîndesc că numai activitatea artis
tică, pentru a mă opri la un singur 
exemplu, ar avea mult de cîștigat 
dacă între organizațiile amintite ar 
înceta „concurența" și goana după 
artiști amatori cu orice preț (în pre
zent circa 15 la sută din artiștii 
amatori din oraș activează în două 
sau mai multe formații). Oricum, în 
perioada imediat următoare vom 
convoca o consfătuire comună cu re
prezentanții U.T.C.-ului. sindicate
lor și Comitetului de cultură pentru 
a stabili o serie de răspunderi pre
cise pe linia îmbunătățirii vieții cul
turale din Turnu Severin.

Definitivarea unor obligații ferme, 
care să poa'tă fi urmărite permanent, 
rămîne neîndoielnic măsura cea mai 
utilă în momentul de față. Dar lo
cuitorii orașului așteaptă nu numai 
hotărîri administrative ci în primul 
rînd fapte concrete. Iar săptămînile 
următoare nu trebuie să-i dezamă
gească.

snsaoon

AL. PHILIPPIDE

E dincolo de orice dis
cuție : Al. Philippide se 
numără printre figurile 
prestigioase ale literaturii 
noastre contemporane. In
cit, alegîndu-i opera ca 
materie a numărului ju
biliar (500) și a celui pre
cedent, „Biblioteca pentru 
toți" a făcut un act lăuda
bil, punînd la îndemîna 
marelui public versurile și 
proza unui 
marcantă
Act, nu mai puțin, de gra
titudine la
creator a cărui contribuție 
în evoluția culturii române 
actuale e dintre cele mai 
stimabile. Cititorii au, așa
dar, ocazia să intre în con
tact cu opera beletristică 
integrală a lui Al. Phili
ppide, să se familiarizeze 
cu specificul, etapele și 
problemele acesteia, cu o- 
riginalitatea ei, evidentă 
încă în volumul de debut, 
Aur sterp, apărut în 1922, 
și chiar mai înainte, în 
textele inserate în perio
dicele vremii și cu deose
bire în Viata românească. 
O schiță intitulată Drumul, 
publicată în 1920, pe cînd 
autorul avea doar 20 de ani 
și era student la Faculta
tea de drept din Iași, fixa 
de pe acum, ca într-o efi
gie, liniile esențiale ale 
unui portret spiritual pe 
care plachetele îl vor a- 
dînci, nuanța, întregi. Piesa 
la care mă refer (retipă
rită azi pentru întîia dată) 
e o parabolă a existenței 
și a conștiinței de sine, a 
neostoitelor căutări ale pro
priului eu și ale propriei 
căi. Situație în care visul 
devine un mod de cunoaș
tere. Tematica evidențiată 
aici trădează elemente-pivot 
ale orizontului literar pre
dilect ; încărcăturile ma
nifeste sau potențiale ale 
gestului estetic indică, la 
rîndu-le, natura tempera
mentală a lui Al. Phili
ppide. Gest ce însumează, 
într-o formulă de sinteză 
personală, atitudinea ro
mantică (în varii ipostaze) 
și sugestiile de sursă sim
bolistă asimilate. Drumul 
capătă, astfel, caracter de 
veritabilă prefață, schițînd, 
prin coordonatele sale, un 
destin care și-a găsit, în 
fond, de la început uni
versul, problematica 
configurația individuală.

Univers, problematică și 
configurație sînt reliefate, 
ca atare, în același spirit, 
și de Aur sterp. Intenția e 

. (mai . mult,, poate, decît ,1a 
oricare alt poet interbelic) 
faustică, transcriind o e- 
normă foame de cunoaștere 
și de autocunoaștere. Nu 
întîmplător vocabula care 
revine mereu, ca laitmotiv,

scriitor de 
personalitate.
adresa unui

e „sufletul", înțeles ca rea
litate microcosmică, în veș
nică mișcare imprevizibilă, 
„eu" nălucitor : „Ți-e sufle
tul — cum se frămînt-un 
vînt. / Te-alungi pe tine sin
gur c-un cuvînt. / Te cauți 
mult—și nu te mai ajungi" 
(Berceuse). Subiect de ne
liniști, contrarietăți și în
trebări : „Al meu mi-e su
fletul, ori mi-e străin ?“ 
(Lied). Resimțit organic, 
carnal: „Și sufletul mă 
doare — ca un trup" (Ro
manță). In senzații cutre
murătoare : „Dacă privești 
în suflet mult — ti-e frig" 
(Țintirim). „Flămînd" do 
vise (Astralis), ostenit de 
căutarea unui cer mai sfînt" 
(Calea lactee) desfidînd, în 
sens antiteist, divinitatea, 
golit de vane idealuri, e

stelelor în mine". Stînci ful
gerate înseamnă și o 
amplificare, . sub înveliș 
elegiac, a tonalității protes
tatare, o mărturisire a di
vorțului iscat între poet și 
vremea lui putredă, o afir
mare a nevoii de evadare 
din marasm, de trezire a 
luminii, de dezrobire a 
visului, de găsire a unei 
stele bune, de purificare, 
„Cînd suflă-n mine vîntul 
cel curat / Venit din Alpii 
cugetării pure, / Sînt în 
adîncul meu ca o pădure / 
Din care păsările guralive 
au zburat / /. Și-atunci 
alung din mine tot ce-i 
dușman ideii, / Vremelnici 
idoli și alte ilustre poci
tanii, / Cînd peste gînd în
calec, să urc să-mi răstorn

cronîca literară

a
a căutărilor de 
alternantei de 
adevăr, domi-

însă mai ales „o năruire 
de statui" (Cîntecul nimă
nui). Context ce explică 
nota elegiacă prezentă în 
sîngele multor poeme din 
Aur sterp, semnificația 
simbolică pe care o are 
titlul plachetei, subtextul 
adînc polemic al atitudinii 
lirice.

Expresie 
sine,
miraj și 
nată (literar vorbind) de 
motivul visului, al oglinzii, 
al vîntului, al clopotelor, 
al drumului, lirica din Aur 
sterp stă, deopotrivă, în 
momentele-cheie, sub sem
nul lucidității. _ 
amintirilor, 
sufletesc, Al. 
se vădește a 
nul al -stării de maximă 
încordare intelectuală: 
„Ascult în noapte, gîrbov 
de veghere, / Cum cade 
fiecare gînd, gîndit. / Tă
cut ca vremea, orb ca un 
mormînt / La căpătîiul 
meu de veghe sînt" (Vc- 
She).

Viziunea rămîne esențial 
romantică si în Stînci ful
gerate (1930), unde un text 
liminar ca Frontispiciu are 
semnificație de artă po
etică : „Mi-am plăsmuit un 
suflet din țăndări de bo
lid, ! Aerian și aspru, cu 
nostalgii de vid. /.../ Ecouri 
adunate din haosul astral / 
Mai gem și-acum în asprul 
meu suflet mineral. /.../ 
Fulg de nemărginire în 
coajă de.pămînt /, în inimă 
port dorul pustiilor se
nine. / Cînd clipa pămîn- 
teană apasă greu pe gînd / 
Desfășur albul viscol al

Poet al 
al peisajului 

Philippide 
fi și u-

zeii, / Cum munte peste 
munte puneau cîndva Ti
tanii" (Feerie). „Prieten cu 
ghețarii și zările polare", a- 
junge, „pe vîrfuri", stăpîn 
pe propriu-i vis.

Ideea de vis îl însoțește, 
de altminteri, mereu, in- 
trînd, cu valori sentimen
tale variabile, ca dat de
finitoriu al ecuației sale 
spirituale. In Visuri în 
vuietul vremii (1939) de
vine însă element polari
zant. Nu în spirit supra
realist, ci (cum 
cîndva Șerban 
cu) antioniric. 
tîndu-i, deci, 
iraționale, jocul 
mișcarea iregulară, abisu
rile instinctuale, ci facul
tatea de a înlesni smulge
rea din efemer, plutirea 
spre 
spre primordialități, 
vîrste 
dimpotrivă, „asemeni con
tinentelor de nori / pe va
luri de văzduhuri viitoare" 
(Priveliște cum zboară 
norii). Ceea ce, în cazul Iui 
Al. Philippide nu favori
zează nici stări de reverie, 
nici insolite răsturnări de 
planuri. Visul e aici un 
mod de întîlnire, de con
fruntare a poetului cu sine 
și cu „vuietul vremii". Con
fruntare dramatică în a- 
cele timpuri (sub apa
rențe calme). descope
rind nu atît iluzorii îm
păcări, cît „răspîntii și 
drumuri fără întors" (îm
păcare), „sfărîmături de 
glasuri în “ suflet răspîn- 
dite" (Adîncire), triste nă
luciri (Cîntec de amiază), 
vîsle ce se rup

arăta 
Clocules- 

Neexploa- 
valențele 

haotic,

care dor (Mărturisire). Dar 
și un mod de topire în 
timp absolut și în univer
sal, de escaladare a grani
țelor știutului. Visuri in 
vuietul vremii e, sub acest 
aspect, un dialog tulburător 
pe tema cunoașterii și a 
supraviețuirii. Cîntecul, ca 
expresie inefabilă, biruind 
limitele existențiale :
„M-atîrn de tine, Poezie, / 
Ca un copil de poala 
mumii, / Să trec cu tine 
puntea humii / Spre insula 
de veșnicie / La capătul 
de dincolo al lumii" (M-a
tîrn de tine, Poezie).

O excelentă poemă de 
atmosferă și factură ro
mantică, Balada vechii 
spelunci, Teia (în Visuri în 
vuietul vremii), un mo
tiv faustiân. anunțînd u- 
nele inflexiuni 
tudinii lirice 
în Monolog in 
(1967). Ale atitudinii, ale 
problematicii, și ale formu
lei. Căci Monolog în Babi
lon e (cum remarcă Toma 
Pavel în prefața ediției din 
„Biblioteca pentru toti") 
mai ales o succesiune de 
„balade-vlziune", pe tema 
istoriei, a catastrofelor so
ciale și a răului moral. 
Poetul cutreieră acum spa
tii ale timpului istoric și 
ale celui afectiv, ridicu
lizează cu sarcasm egocen
trismul, contemplă spec
tacole dantești ale lumii, 
meditează, cu Alexandru 
Macedon, la destinul erou
lui și la rostul vieții, își 
pune întrebări, ar vrea să 
se poată urca la vechile 
izvoare spre a găsi pitite, 
poate, în adîncul lor „acele 
lucruri ce n-au fost gîn- 
dite". Joc de lumini și 
umbre, de vis și de real, 
de fantastic și de fabulos, 
Monolog în Babilon aduce 
mărturia unui strălucitor 
spirit umanist.

Piesele incluse alcf -re
prezintă, în evoluția fricii 
lui Al. Philippide, prin 
materia lor epică șl prin 
problematică, o' deschidere 
spre social. Deschidere 
ce caracterizează și cele 
două nuvele de mari 
dimensiuni retipărite a- 
cum : Floarea din prăpas
tie și îmbrățișarea mortu
lui.

Exemplu de exigență și 
muncă pasionată, dăruit 
artei, abordînd curajos, în 
formule expresive de largă 
accesibilitate, lirica de cu
noaștere, investigarea vie
ții spirituale a omului mo
dern, întrebările și aspi
rațiile acestuia, Al. Phili
ppide e, prin opera sa, una 
din prezențele proeminente 
ale culturii române actu-

ale ati- 
revărsate

Babilon

Radu CONSTANTINESCU Aurel MARTINși doruri

să solicite unor trupe pro- 
sau chiar Teatrului popu- 
o serie de spectacole spe-

populară, necum să 
popularizare susținută, 
demonstra cît de ne- 
scuza cu ora de în-

izvoarele amintirii,
................  ’ spre 
traversate, sau,

și

10 ;

de

de luptă, drapelul
înțeles și consecin- 
ale mișcării națio-

dln 
Iui 
str. 

• 11.

...Dacă, singure, cifrele ar putea 
atesta ecoul activității culturale, a- 
tunci s-ar putea spune că specta
colele artistice în Turnu Severin au 
ajuns la o cifră mulțumitoare. în 
1968, de pildă, au fost prezentate în 
localitate de către trupele' profesio
niste sosite în turneu 43 spectacole 
de proză, 29 de estradă, 17 de muzică 
populară și 15 de păpuși. Au fost 
prezentate aproape 20 de piese 
teatru diferite în decurs de un 
ceea ce, trebuie să -recunoaștem, 
prezintă o situație bună.

Și totuși, mai presus de aparen
tele favorabile, am constatat și o 
stare de fapt inacceptabilă, generată 
de ignorarea caracterului educativ 
al actului artistic. După/cum ne spu
neau unele cadre didactice, la spec
tacole sala este în general plină de 
oameni maturi, lipsind în schimb ti
neretul. în Turnu Severin nu se în
treprinde aproape nimic pentru for
marea gustului pentru teatru al noi
lor generații. Nimeni nu s-a gîndit, 
de pildă, 
fesioniste 
Iar local

Istoriografia noastră, în acțiunea 
de reconsiderare a tot ce este valo
ros în patrimoniul cultural al tării, 
îl așază pe eruditul -profesor sas, 
Stephan Ludwig Roth, printre _ figu
rile proeminente ale trecutului. Lo
cul de cinste al acestui gînditor este 
alături de acela al deschizătorilor 
de drumuri noi din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea,^ care au fă
cut să rodească pe pămîntul țării 
noastre ideile înaintate ale timpu
lui. El și-a cîștigat în același timp 
merite nepieritoare în fata istoriei 
prin participarea sa activă la revo
luția din 1848, prin lupta sa curajoasă 
împotriva servitutilor feudale, pentru 
o ordine de stat bazată pe rațiune si 
pe dreptate, ca si pentru solutionarea 
democratică a altor probleme care se 
ridicau în acea vreme în Transil
vania. în 
tională.

Roth a 
tuali sasi 
rile 
mân,
noasterea limbii române, vorbită de 
majoritatea populației Transilvaniei, 
ca limbă oficială. Ilustrul gîndi
tor se străduia să contribuie la 
limpezirea și înțelegerea mai justă 
a problemei naționale. pledînd 
pentru conviețuirea pașnică a tutu
ror locuitorilor Transilvaniei : ro
mâni, maghiari și sași.

In „Foaia pentru minte, inimă și 
literatură" (28 septembrie 1842) scrie
rile lui Roth 
Recenzentul 
mulțumiți și 
lui Roth, cu
știm că foarte puțini sînt aceia din
tre străini, care ne-ar da atîta drep
tate cită ne dă domnia sa".

Răscoala țărănească din 1846 din 
Galiția l-a determinat pe Stephan 
Ludwig Roth să se ridice contra io-

primul rînd problema na-

fost printre acei intelec- 
care au susținut dreptu- 

politice ale poporului ro- 
care au pledat pentru recu-

erau pozitîv apreciate, 
scrie : „Noi putem fi 
recunoscători domnu- 
atît mai vîrtos cu cît

H> A trăi pentru a trăi : PATRIA
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, FESTIVAL
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15, la grădli 
» Prințesa tristă : REPUBLICA — 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• In umbra coltului : LUCEAFĂRUL
3.45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT
- 10 ; 13 ; 15,30 ; 1B ; 20,30, GRADINA DOINA
- 19,30.
o Apele primăverii : VICTORIA — 8.45 ; 11:
13.30.
» Țarcul : VICTORIA — 16 ; 18,30 ; 20.45. 
0 Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ;
17.45 ; 20,30.
• Rio Bravo : LUMINA — 9,15—17,30 în con
tinuare ; 20,15, COSMOS — 15,30 ; 19.
• Ceasul căpitanului Enriko : DOINA —
11.30 ; 13 ; 14,30.
0 Bună ziua, contesă : DOINA — 16 ; 18,15;
20.30.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Pipele : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cocoșatul : CINEMATECA — 14,30.
e Bomboane muzicale : Los Meme ; Dacă o 
Iubești : TIMPURI NOI - - - 
nuare.
o Pe urmele șoimului :
13.30 în continuare ; 16 ;
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
GRADINA EXPOZIȚIA — 20.
• Adio, Gringo : GRIVIȚA — 9 ; 11,1!
16 ; 18.15 : 20,30, AURORA — 9 ; 11,15

9—21 în contl-

FEROVIAR — 9—
18,30 ; 21, EXCEL- 

16 ; 18,15

băgiei.' Printre cei dintîi în Transil
vania, el a cerut ca raporturile din
tre nobili și iobagi să se schimbe, 
căci „umanitatea și folosul tării, 
cerul și pământul cer dreptate, nu 
menținerea asupririi istovitoare". 
Cînd, în anul următor, dieta feu
dală discuta proiectul de lege ur- 
barială pentru unificarea și consoli-

16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 19,30, Arta — 
8,30—16,30 în continuare, la grădină — 19,30. 
» Procesul de la Niirnberg : ARTA — 18.15. 
» Feldmareșala : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.'
• Răutăciosul adolescent : BUZEȘTI — 15,30; 
18 ; 20,30, la grădină — 19,30 ; VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe plajele lumii : DACIA — 8,15—17 tn 
continuare ; 19 ; 21.
• Vremuri minunate Ia Spessart: BUCEGI

C 8 a
— 9,30; 12'; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
19,45, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30.
• Cf-lmă în stil personal : VOLGA — 9,30— 
16 în continuare.
• Cele 4 zile ale orașului Neapole : VOLGA
— 18,15 ; 20,30.
• Pașa : UNIREA — 15,30, la grădină — 20.
• Țarcul : UNIREA — 18 ;.
• Cîntînd despre Arizona: RAHOVA — 
15,30 ; 18.
• La Est de Eden : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15,

la Blaj, în ziua de 3/15 mai 1848, Roth, 
își verifică „de visu“ profundele sale 
intuiții. Lozinca „virtus romana re- 
diviva" înscrisă pe drapelul tricolor, 
ce flutura pe această cîmpie fremă- 
tîndă de primăvară și lume româ
nească, îi întărea și mai mult con
vingerile și îi furniza noi impulsuri

la grădină — 19,30, GRADINA RAHOVA — 20. 
0 Planele mecanice ; DRUMUL SĂRII 
16 ; 18 ; 20, PACEA — 16 ; 18 ; 20.
0 Samuraiul : FERENTARI — 15,30 ;
20,15.
0 Riscurile meseriei : COTROCENI — 15,30; 
18, POPULAR — 15,30 ; 18.
• Vîrstele omului : POPULAR — 20,
• Vară capricioasă : COTROCENI
• Expresul colonelului von Ryan : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Comedianțil : MELODIA — 10,30 ; 14 ; 17; 
20, GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Noaptea e făcută pentru... a visa : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,30 
MODERN — 9,3 
20,45, FLAMURA
20,30.
0 Tată de familie MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 
14,30 ; 17,30 ; 20.
0 Noaptea : MOȘILOR — 15.30 ; 
la grădină — 19,30.
• Rolls Royce-ul galben : MUNCA — 18 ; 18. 

Hoțul de piersici : MUNCA — 20.
Vera Cruz : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Post-sezon : FLACĂRA — 20,30.
Pentru încă puțini dolari : PROGRESUL

— 15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 20, VITAN — 15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
• Cu mîinile pe oraș : VITAN — 20,30.
• Soare șl umbră : PROGRESUL — 20,30.
• Valurile Dunării : GIULEȘTI — 15,30 ; 18:

rănit pe cîmpul 
său".

Totodată, el a 
tele inevitabile 
nale a românilor atunci cînd. cu o 
sugestivă metaforă, spunea că toate 
acestea vor pricinui „bătăi de inimă 
la București și Iași".

Roth, care susținuse necontenit

' l.

120 de ani de la moartea lui Stephan Ludwig Roth

EMINENT LUPTĂTOR PENTRU

darea relațiilor feudale în agricul
tură, Stephan Ludwig Roth a adus 
aminte nobilimii că iobagii se puteau 
răscula, atrăgîndu-i totodată atenția 
că solidarității feudalilor din dife
rite țări i se opunea solidaritatea 
amenințătoare a iobagilor de pretu
tindeni. El a fost un curajos de
nunțător al inechităților economice 

, si sociale. •
Participînd la marea adunare na

țională de pe Cîmpia Libertății de

pentru tezele sale. Era convins că 
aceste trei cuvinte de pe stindard, 
cu rezonanța lor istorică, semnifică 
deșteptarea conștiinței naționale a 
poporului român. „Pînă la urmă, 
ideea de naționalitate — spune Roth 
— era atît de adînc înrădăcinată în 
inimile tuturor, incit niciodată nu 
va mai putea fi stîrpită. Mulțimea 
îmbrățișase acest crez al naționali
tății atît de călduros, strîngîndu-l la 
inima ei entuziastă, ca ți stegarul

drepturile populației săsești și nă
zuințele firești ale poporului român, 
s-a afirmat ca un ’ militant pentru 
prietenia și colaborarea frățească 
dintre toate naționalitățile din Tran
silvania, pe baza egalității în drepturi. 
„Românii și ungurii — scria el — au 
neapărată nevoie de cea mai strînsă 
frăție... Cine seamănă ură și pro
voacă vărsare de singe între aceste 
două națiuni surori este trădător al 
propriei națiuni 1"

După adunarea de la Blaj, Roth a 
fost numit în Comitetul de pacifica- 

— țiune, unde colaborează cordial cu 
reprezentanții români. Pentru parti
ciparea sa la revoluția din 1848 și 
pentru ideile sale progresiste, un tri
bunal din Cluj l-a condamnat la 
moarte.

Atît prietenii, cît și dușmanii săi 
au fost profund impresionați de fer
mitatea și calmul cu care a înfrun
tat moartea. Căpitanul ce comanda 
plutonul de execuție și care a dat 
ordinul „foc" a pășit în fata soldați- 
lor săi, din ale căror puști mai ie
șea o șuviță de fum, și cu vocea 
emoționată, li s-a adresat: „Soldați, 
să vă fie un imbold acest bărbat 
care a murit pentru poporul său".

Ideile pentru care a militat și s-a 
jertfit Stephan Ludwig Roth, ca și 
alți gînditori români, maghiari și ger
mani din țara noastră și-au găsit 
deplina realizare în zilele noastre 
în egalitatea în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, indiferent de na
ționalitate, în prietenia» frățească ce 
caracterizează relațiile dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re. Bucurîndu-se de cele mai largi 
posibilități de a se afirma în viata 
economică, politică și socială a țării, 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, în 
strînsă unire, își consacră toate efor
turile șl capacitatea de creație 
muncii pentru înflorirea patriei comu
ne — Republica Socialistă România. 
Este, fără îndoială, cel mai înalt oma
giu adus memoriei înaintașilor care 
au militat pentru libertate, pentru 
prietenie și frăția tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate.

Carol GOLLNER 
doctor docent

» Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
Recital de lieduri susținut de Va
lentin Teodorlan — 20 ; (Sala mare 
a Palatului) : Concert extraordi
nar dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru" — 20. Dirijori : Ionel Bu- 
dișteanu, Nicu Stănescu, Florian 
Economu.
» Opera Română : Răpirea din se
ral — 11 ; Bărbierul din Sevilla — 
cu concursul soliștilor Operei din 
Liâge — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei' mari din Valahla — . 10,30 ; 
Nicnlc — 20.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — 10 ; Heldelbergul de 
altădată — 15 ; Topaze — 19,30 ; 
(salâ Studio) : Părinții teribili — 
10 ; Travesti — 15 ; Cine ești tu 7 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Ciorba de potroace — 10;

(sala 
„M“

6 casă onorabilă — '19,30 ; 
Studio) : Enigmatica doamnă
— 16 ; Anonimul — 20.
• Teatrul Mic : Iertarea — 
Prețul — 20.
• Teatrul Gluleștl : Cursa 
șoareci — 15 ; Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Muștele — 10 ; Balul florilor — 20. 
O Teatrul „Ion Creangă- : Poveste 
neterminată — 10 ; Egmont — 18,30. 
o Teatrul evreiesc de stat : în
țelepții din Helem — 11 ; Dlbuk
— 20.
• Teatrul de stat din Galați : (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
— sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Revizorul — 10 ; Montserat — 
17,30 ; 20.
e Teatrul „Țăndărică1; (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 11 (sala din 
Academiei) : A fugit un tren - 
e Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala Vic
toria) : Femei, femei, femei — 
19,30.
o Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Baladă 
omului — 20.

I

I

*
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*

*
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TEATRUL DE PANT0M1MA 
DIN WROCLAW-POLONIA 

ÎN TURNEU LA BUCUREȘTI, 
IAȘI ȘI PIATRA NEAMȚ

După turneele sale la 
ris, Berlin, Milano, 
Stockholm, Budapesta, 
Iugoslavia, Moscova, _______ ,
Liege, Atena, Oslo, Roma, Salzburg, 
New York, Boston, Philadelphia, Wa
shington, Montreal, Toronto, Edin
burgh, Riga, Leningrad, Cairo. Bei
rut, Leipzig, Amsterdam etc., bine
cunoscutul teatru de pantomimă din 
Wroclaw va fi oaspetele țării noas
tre.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și O.S.T.A. programează 
spectacolele sale în Capitală, în sala 
Teatrului Mic, în zilele de 19, 20, 
21, 22 și 23 mai, orele 19,30, la Iași 
în zilele de 12, 13 și 14 mai și la 
Piatra Neamț în zilele de 16 șl 17 
mai.

în București, biletele se găsesc la 
casa O.S.T.A., Calea Victoriei 68—70, 
telefon 13 53 75, iar pentru spectaco
lele de la Iași și Piatra Neamț bile
tele sînt puse în vînzare la casei» 
teatrelor din localitățile respective.

Londra, Pa- 
Copenhaga, 
Tel Aviv, 
Bruxelles,
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față dr. E. Strătling. 
R. F. a Germaniei la 
membri ai ambasadei.

Președintele Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Alexander Dubcek, a trimis preșe
dintelui Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, Ște
fan Voitec, o telegramă prin care 
mulțumește pentru felicitările trans
mise cu ocazia alegerii sale în a- 
ceastă' funcție. Cu acest prilej — 
se spune în telegramă — aș vrea să 
vă asigur că și în noua mea funcție 
voi depune eforturi pentru întări
rea prieteniei între toate statele so-

cialiste și dezvoltarea -relațiilor fră
țești dintre popoarele noastre.

★
Cu ocazia zilei naționale a sta

tului Israel, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a trimis 
o telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Israelului, 
Abba Eban.

In răspunsul său, Abba Eban a 
transmis ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, sincere 
mulțumiri pentru felicitările adre
sate.

„Cupa Davis"

ROMÂNIA CONDUCE
ÎN MECIUL CU R.A.U.

ftOMÂN/A EL VEȚI A
La invitația președintelui Consi

liului Național al Cercetării Științifi
ce, sîmbătă a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială, dr. Gerhard Stolten
berg, ministrul federal al cercetării 
științifice al R. F. a Germaniei, 
însoțit de prof. , W. Leussing, preșe
dintele Consiliului Științific, dr. K. 
Scheidemann, director ministerial, 
de consilieri șl experti.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspeții au fost întîmpinați de Nico- 
lae Murguleț, președintele Consiliu
lui Național al Cercetării Științifice, 
și alți reprezentanți ai conducerii 
C.N.C.S.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și

In cinstea oaspeților, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice a oferit un cocteil la 
Casa oamenilor de știință.

Au luat parte acad. Horia Hulubei. 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii Ministerului învățămîntului și 
ai conducerii Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, vicepreșe
dinți ai Academiei, rectori ai unor 
institute de învătămînt superior, oa
meni de știință și cultură.

Au participat dr. E. Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Delegația de ziariști ai P.C. din 

Belgia, formată din tovarășa Ro
sine Lewin, membră a C.C. al P.C.B., 
redactor șef al ziarului „Drapeau 
Rouge", și tovarășul Etienne Mets, 
membru al C.C. al P.C.B., redactor 
șef al ziarului „Rode Vaan", care la 
invitația C.C. al P.C.R. face o vizită 
în țara noastră, a avut o întîlnire la 
redacția ziarului „Scînteia" cu to
varășul Alexandru Ionescu, redactor- 
șef, după care a vizitat Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii.

Continuînd vizita în tară, în cursul 
zilei de vineri oaspeții belgieni au 
avut o întrevedere la Comitetul ju
dețean Suceava al P.C.R., unde au 
fost informați despre preocupările 
actuale ale organizațiilor de partid 
din județ, au vizitat Combinatul de 
industrializare a lemnului și Stațiu
nea experimentală agricolă din Su
ceava, precum și unele monumente 
istorice. Sîmbătă, ziariștii belgieni 
au vizitat monumente și locuri .isto
rice din Iași și au avut o întrevedere 
la rectoratul Universității „Al. I. 
Cuza".

Posibilitatea angajării
în muncă a studenților
de la învățămîntul de zi
0 HOTĂRÎRE a consiliului de miniștri

Consiliul de Miniștri a aprobat re
cent o hotărîre prin care se acordă 
posibilitatea angajării în muncă a 
studenților de la învățămîntul de zi. 
în funcție de timpul lor liber dis
ponibil și îndeosebi în perioada va
canțelor, studenții pot fi angajați în 
muncă în întreprinderi industriale, 
șantiere de construcții, unități agri
cole, institute de proiectări, centre 
de documentare, biblioteci, în presă, 
cooperație, în activități turistice etc., 
cu normă întreagă, jumătate de nor
mă, cu ora sau pentru o anumită lu
crare. Durata contractului de muncă 
pentru studenți nu va putea depăși 
data repartizării în muncă după ab
solvirea învățămîntului superior.

în hotărîre se prevede că studenții 
pot fi încadrați pe funcții tehnic-ad- 
ministrative și de specialitate, cu 
Respectarea condițiilor de studii și 
vechime prevăzute în indicatoarele 
în vigoare. Pînă la îndeplinirea unei 
perioade de 12 luni de activitate, 
aceștia vor fi salarizați cu salariile 
tarifare stabilite pentru primul an 
de activitate la funcțiile care vor fi 
încadrați. In același timp, se men-

ționează că studenții angajați au 
durata executării contractului 
muncă drepturi și obligații similare 
cu cele ale angajaților cu contract 
de muncă pe durată determinată 
sau pentru o lucrare.

In Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri se subliniază îndatorirea studen
ților care se angajează în muncă de 
a participa la toate formele de acti
vitate stabilite prin planul de învă- 
țămînt, precum și faptul " ’ ’
ficiază în continuare de 
turile prevăzute pentru 
perioada școlarizării.

Ministerele, Uniunea _____ ,___
Studențești și celelalte organe cen
trale vor sprijini angajarea studen
ților în locuri de muncă corespunză
toare, car? să le permită îndeplini
rea atît a obligațiilor școlare, cît și a 
celor ce decurg din angajarea lor.

Angajarea studenților în muncă 
va constitui un sprijin în pregătirea 
lor profesională, un mijloc impor
tant de educare și va contribui în 
același timp la îmbunătățirea condi
țiilor lor materiale.

pe 
de-

că el bene- 
toate drep- 
studenți pe
Asociațiilor

★
Sîrr"'ătă la amiază, Vasile Nicol- 

cioii’. secretar al C.C. al U.T.C., a 
prini ^ delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din Cuba (U.J.C.), condusă 
de Pedro Gomez Valle, membru al 
Comitetului Național al U.J.C., prim- 
secretar al Comitetului U.J.C. al pro
vinciei Pinar del Rio, care, la/ invi
tația C.C. al U.T.C., face o vizită în 
țara noastră.

La discuții, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A fost 
Gonzales, 
București.

de față Jesus Barreiro 
ambasadorul Cubei la

★
au luat sfîrșit lucrărileSîmbătă

Consfătuirii agențiilor și direcțiilor 
de concerțe, desfășurată la București, 
la care, au,participat delegați d.in 
Bulgaria,t Cehoslovacia, R.' D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

★

în cș-irul convenției de colabo
rare dintre ■ • • ■ —
publicii Socialiste România si Edi
tura Academiei de Stiinte a R. P. 
Ungare, sîmbătă la amiază s-a des
chis la Librăria „Mihail Eminescu" 
din Capitală o expoziție a cărții de 
știință ungare.

La deschidere au participat prof. ' 
Radu Voinea, membru corespondent 
al Academiei, secretar general al 
Academiei, acad. Alexandru Graur, 
directorul Editurii Academiei, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și Comitetul de
Stat pentru Cultură si Artă, di
rectori da edituri, oameni de știin
ță si cultură, lucrători din edituri 
si librării.

Au fost de fată Sândor Argyelăn, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Ungariei la București, și membri 
ai ambasadei.

Cu acest prilej, prof. Radu Voi
nea si acad. Hajos Gygy. vicepre
ședinte al Academiei de Stiinte Un
gare. au rostit scurte cuvîntări.

* J
Pe baza activității desfășurate în 

domeniul istoriei medicinii, Gheor- 
ghe Petrovici, secretar al Uniunii 
Medicale Balcanice, a fost-ales mem
bru al Societății internaționale de 
Istorie a medicinii cu sediul la Paris.

★
La Institutul politehnic din Bucu

rești a avut loc, sîmbătă /dimineața, 
comemorarea a 10 ani de la moartea 
acad. Constantin 
reprezentant al 
electrotehnică.

Editura Academiei Re-

I. Budeanu, ilustru 
școlii românești de

★
Sîmbătă s-au sărbătorit 150 de ani 

de la înființarea Fabricii de sticlă
rie „Victoria Muncii" din Poiana Co
drului, județul Satu Mare.

Festivitățile prilejuite de acest e- 
veniment s-au încheiat cu un bogat 
program cultural-artistic, prezentat 
de formațiile artistice venite din cî
teva localități ale județului Satu 
Mare și printr-o serbare cîmpenească.

(Agerpres)

(Urmare din, pag. I)

deplinlt menirea : a trans- 
mis cunoștințe. In realitate 
însă, acțiunea sa doar mi
mează transmiterea utilă 
de cunoștințe și deprinderi, 
întrucît, de fapt, nu ser
vește obiectivului pentru 
care a fost concepută.

Acest rău obicei de a în
șira, în procesul instruc
tiv. cuhoștințe de diferite 
feluri — chiar dacă acest 
lucru este făcut cu toată 
rigoarea — fără a pune în 
evidentă sensul cunoștin
țelor, rostul lor, utilitatea 
lor în economia generală a 
disciplinei respective și 
chiar în cadrul cunoașterii 
științifice în general nu 
este numai un act needu
cativ, ci, aș spune chiar, 
anti-educativ, deoarece cul
tivă tendința către accep
tarea 
oarbă, 
mintală 
— și 
moartea spiritului. Școala 
are datoria să cultive hotă
rî! și sistematic trebuința șl 
capacitatea de a gîndi lu-

pasivă, necritică, 
fără o asimilare 
reală, a unor idei 
aceasta înseamnă

(Agerpres)—r
ÎNCHEIEREA CONGRESULUI
NAȚIONAL DE PEDIATRIE

Sîmbătă s-au încheiat în Capi
tală lucrările celui de-al II-lea 
Congres Național de pediatrie, or
ganizat de Societatea de pediatrie 
din cadrul U.S.S.M.

REDESCHIDEREA
SIAIIUNI1 SĂCELU

întreprinderea 
balneo-climatică 
Gorj anunță redeschiderea cu 
toată capacitatea a stațiunii 
Săcelu la 15 mai a. c.

Stațiunea Săcelu, situată la 
poalele muntelui Paring, 
într-un cadru natural de un 
pitoresc deosebit, pe o parte 
și alta a rîului Blahnița, se 
recomandă celor suferinzi de 
diferite boli reumatice, gine
cologice, afecțiuni ale siste
mului nervos, afecțiuni diges
tive și ale glandelor, boli de 
piele etc. Apele stațiunii con
țin în cantități surprinzătoare 
iod, sulf, sare, magneziu, po
tasiu, clorură de sodiu, brom.

Pacienții care doresc să se 
trateze în stațiunea Săcelu 
au la dispoziție asistență me
dicală calificată. Totodată ei 
își pot petrece timpul liber 
vizitînd minunatele obiective 
turiștice din împrejurimi: peș
tera Polovragi și Cheile Olte- 
țului, peștera Muierii, schitul 
Crasna și altele.

Menționăm că băile Săcelu 
erau binecunoscute și apre
ciate încă de pe vremea ro
manilor dUcînd pînă departe 
faima acestor 
vizitatorii vor 
țiune modern 
mobilierul în

Biletele de tratament se gă
sesc la administrația sta
țiunii.

Din gările Tîrgu-Jiu și Tîrgu 
Cărbunești transportul se face 
cu autobuzele I.R.T.A.'

județeană 
și turistică

locuri.' Acum 
găsi aici o sta- 
amsnajată, cu 

întregime nou.

crurile în contextul lor 
larg, în semnificația lor 
fundamentală, de a raporta 
faptele învățate la funda
lul vast al realității am
biante, la utilitatea lor so
cială.

Timp de trei zile au fost dezbă
tute probleme de o deosebită im
portanță pentru pediatrie, ca, de 
pildă, patologia prenatală, heona- 
tală, deficiențele neuropsihomo- 
torii la copii. Rapoartele și comu
nicările prezentate de specialiști 
români și de peste hotare ■ au re
levat concepțiile și rezultatele ac- 

: ti vi tații de cercetare' a diverselor 
aspecte , ale morbidității infantile, 
subliniindu-se valoarea actualelor 
măsuri de profilaxie și curative.

In cadrul lucrărilor congresului 
a fost organizată „o masă rotun
dă" cu tema „Arhitectonica și 
funcționalitatea spitalelor de 
copii".

(Agerpres)

Mașinaț
(Urmare din pag. I)

Egale după primele două partide de 
simplu, echipele de tenis ale Româ
niei și Republicii Arabe Unite au con
tinuat meciul din cadrul „Cupei Da
vis" cu partida de dublu, de regulă, 
hotărîtoare pentru victoria finală în 
condițiile existenței unor forte apro
piate ca valoare. Ieri după-amiază, pe 
terenul central „Progresul", la apari
ția celor două cupluri Ion Țiriac, Ilie 
Năstase (România) și Ismail. El Sha- 
fei, El Moutaz Sonbol (R.A.U.) tribu
nele erau pline, fapt denotînd tocmai 
interesul publicului pentru acest meci 
cu mare miză. De altfel, venind în 
întîmpinarea dorinței numeroșilor iu
bitori ai „sportului alb" din țară de 
a viziona meciul, televiziunea a trans
mis și ieri — ca și în prima zi — în 
întregime partida.

Sportivii noștri au început hotărîți 
primul set, pe care l-au cîștigat re
lativ ușor (6—3). In cele circa 20 de 
minute cît a durat acest set, aplauzele 
tribunelor au fost aproape continue, 
mareînd jocul spectaculos al ambelor 
cupluri, în special efectul voleurilor

puternice ale lui Năstase șl retururile 
cu ambele mîini ale lui El Shafei. 
Echilibru evident în setul doi; cu
plurile respective au punctat cu 
schimbul, mult timp. Cuplul român 
s-a desprins însă cîștigător în fi
nal, înregistrînd scorul de 6—4. Cu 
avantajul de două seturi, Țiriac și 
Năstase au jucat mai relaxat în cel 
de-al treilea, fără a ceda totuși lupta, 
încercările disperate ale lui El Sha
fei (coechipierul său a jucat destul 
de șters) nu au putut schimba însă 
soarta partidei. Omogenitatea dublu
lui nostru, superioritatea lui netă față 
de cuplul advers o arată, în sfîrșit, 
scorul acestui set : 6—0. ,

Cîștigînd partida de dublu, echipa 
României conduce cu 2—1 în meciul 
cu R.A.U.

Astăzi după-amiază, de la ora 14,30, 
au loc ultimele două partide de sim
plu. Mai întîi, Ion Țiriac îl întîlnește 
pe El Moutaz Sonbol, iar apoi — în 
„partida campionilor", partida vedetă, 
se vor întrece Ilie Năstase și Ismail 
El Shafei.

ASEARĂ, IN DERBIURILE DE VOLEI
masculin : STEAUA-DIHAMO 3-1 

feminin : DINAMO-PENICILINA 3-2
Prima „repriză" a turneelor finale 

Ia volei s-a încheiat aseară, cînd de 
fapt au avut loc si derbiurile cam
pionatului : la București, în sala Flo- 
reasca s-au întîlnit echipele mascu
line Steaua și Dinamo, iar la Bacău 
formațiile feminine Dinamo și Peni
cilina Iași.

Derbiul masculin a durat ceva mal 
mult de două ore, timp în care de 
o parte și de alta a fileulul echipele 
au făcut mare risipă de energie. Vic
toria a surîs aseară echipei Steaua, 
actuala deținătoare a titlului. Un 
start bun al Stelei (primul set îl 
cîștigă cu 15—5), urmat de... o reve-

Fază din meciul Dinamo — Steaua

nire puternică a dinamoviștilor (ce-și 
adjudecă setul doi cu 15—12). Setul 
al treilea devine deosebit de îndîr- 
jit. Jucătorii nu-și menajează cîtuși 
de puțin forțele. Faze frumoase, de 
volei veritabil, declanșînd ropote de 
aplauze. Steaua găsește resurse pen
tru a termina totuși învingătoare 
(16—14). Setul al patrulea avea să 
fie și ultimul (Steaua a cîștigat cu 
15—6). căci iureșului puternic lansat 
de steliști încă de la primele schim
buri de pase dinamoviștii nu i-au 
rezistat. Oboseala acumulată în sea
ra precedentă (cînd, după cum se 
știe, de abia în cinci seturi au putut 
trece de Politehnica Galați) a fost 
pare-se determinantă pentru dinamo- 
viști ; ei nu și-au putut valorifica 
marea lor experiență, nu și-au pu
tut susține pînă la capăt șansele în 
acest meci important pentru titlul 
campionatului în curs. învingătorii 
dinamoviștilor și-au demonstrat din 
plin vigoarea fizică și coeziunea de 
echipă, punctînd direct prin lovituri 
puternice, imparabile, sau prin blo
caje perfecte în momentele-cheie.

Prin victoria de aseară, Steaua 
are același număr de puncte ca și 
Dlnamo. lideră pînă acum. In cla
sament urmează Politehnica Galați, 
(care a învins ieri pe Rapid cu 3—1).

La Bacău, derbiul feminin dintre 
Dinamo și Penicilina s-a desfășurat 
într-un ritm extraordinar, cu faze de 
o rară frumusețe. în toate cele cinci 
s.ețuri., Liinamovistele au învins cu 
#--2, în ?\irmă cîștigării seturilor al 
doilea (15—6), al patrulea (15—13) și 
al cincilea (15—6). Voleibalistele din 
Iași au cîștigat primul și cel 
de-al treilea set (15—11 și 16—14). In 
deschidere la acest derbi, Rapid— 
Farul 3—0 (15—13, 16—14, 15—11).
Clasamentul 'are ca lideră echipa 
Dinamo (48 puncte). Urmează Rapid 
(47 p), Penicilina (45 p) și Farul.

Turneele finale vor fi reluate la 
sfîrșitul săptămînii viitoare ; cel
masculin la Cluj, iar cel feminin la 
Piatra, Neamț.
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Echipa noastră poate învinge

Notînd, mașina .,Felix" nu va 
„sancționa" ci va sprijini toc
mai o asemenea dorință, iar 
nota — procedeu de peda
gogie clasică — va deveni un 
simplu indicativ al pregătirii.

— Unii elevi gîndesc mai ra
pid, alții mai încet 2 Primesc 
aceeași notă ? a întrebat un pro
fesor din Deva

— Nu, i-a răspuns inventato
rul. Testarea se face... contra- 
cronometru. Cînd răspunsul în
târzie, mașina penalizează : sca
de automat nota cu o jumătate 
de punct, un punct, sau chiar 
un punct și jumătate în funcție 
de durata întârzierii. Nota re
flectă așadar nu numai exacti
tatea ci și rapiditatea soluțio
nărilor.

Drumul de la „Felix 1“ — că
tre tipurile următoare este și 
va fi drumul realizării unor 
automate de învățămînt progra
mat din ce în ce mai perfecțio
nate, fructificînd, cu o sensibi
litate... electronică, tradiționa
lele dar si cele mai moderne 
experimente pedagogice.

Desigur, ca orice automat pus 
în slujba omului, nici mașinile 
de învățat (nu se substituie 
omului, diminuîndu-i impor-

' tanța. Profesorul rămîne.. în

fruntea procesului instructiv 
educativ. Mașina însă îl ajută, 
îi economisește si valorifică 
superior inteligenta si 
rienta, 
ce mai mult timp de gîn- 
dire, creatoare. îl degrevează de 
munca de rutină. Așa cum spu
nea cineva, „mașina de învățat 
îi creează profesorului posibili
tatea de a vorbi mai mult des
pre personalitatea lui Stefan cel 
Mare decît despre anii și locu
rile bătăliilor; mai mult despre 
arta lui Eminescu, decît despre 
revistele la care a lucrat; mai 
mult despre sensuri, decît des
pre fapte și date, mai mult des
pre concepții și idei, decît des
pre definiții comune". „Da, ma
șina poate fi un ajutor prețios 
al profesorului" — au conchis 
participanta la demonstrația 
tehnică.

E dificilă introducerea „profe
sorului" Felix în școli și între
prinderi ? Poate că, la început... 
Dar, în definitiv, sînt atâția oa
meni care folosesc televizorul 
fără să știe a-l construi sau de
monta. !

In tot cazul, „Felix" e una 
din numeroasele variante posi
bile ale unui ajutor al profe
sorului și, deopotrivă, al elevu
lui.

expe- 
ti creează din ce în 

gîn-

acte, aceleași atitudini, a- 
celeași cuvinte pot avea, 
în realitate, semnificații cu 
totul deosebite, întrucît pot 
servi unor țeluri deosebite, 
pot decurge din motivații 
deosebite. S-ar putea pune

cestea corespund principi
ilor noastre etice și nu e 
nevoie să umblăm după 
cine știe ce alte conside- 
țente"^

Nu este așa. înainte de a 
aproba actele izolate ale u-

Conștiința finalizării
she

Dar aceasta nu este, de
sigur, decît o fațetă a pro» 
blemei. Nu e vorba numai 
de interpretarea pe care 
individul o dă propriilor 
sale acte, ci și de aprecie
rea de care se bucură ele 
în ochii colectivului.

Actele unui om se cer in
terpretate în raport cu în
treaga sa comportare, cu 
aspirațiile și cu motivele 
reale ale activității sale. 
Este un adevăr pe care-1 
repetăm des, dar pe care-1 
aplicăm mai rar. Aceleași

întrebarea: „de ce ne-ar 
interesa aceste subtili
tăți psihologice ? Omul 
acționează său vorbește, 
într-o anume împreju
rare, într-un anumit fel. 
în consecință, voi ca
lifica această comportare 
ca atare. Dacă într-o șe
dință s-a ridicat și a criti
cat un coleg pentru negli
jențe sau întîrzieri sau 
dacă șl-a luat angajamen
tul de a contribui la spo
rirea producției, toate a-

nul om, trebuie să știm 
bine dacă putem aproba as
pirațiile, obiectivele, ten
dințele lui reale. Dacă cel 
care-și critică tovarășul o 
face, în fond, pentru că — 
să zicem — sînt certați sau 
pentru că vrea să-1 înlă
ture din calea lui ca pe 
un concurent virtual, a- 
tunci el nu poate fi consi
derat un om de nădejde. 
Coincidența actului său cu 
utilitatea socială este nu
mai întîmplătoare. într-o

bună zi vom constata că, 
în ansamblu, el a dăunat 
colectivității mai mult de
cît a folosit. Dauna constă 
și în faptul că a știut să 
ascundă obiectivele reale 
ale actelor sale. Trebuie să 
interpretăm atitudinile u- 
nui om în raport cu sem
nificația lor reală. Aceasta 
nu este numai o măsură 
de apărare față de nepre, 
văzutul comportării cuiva, 
ci mult mai mult. Oamenii 
trebuie să învețe să se a- 
precieze reciprbc nu după 
fațeta vizibilă nemijlocit a 
unor acte izolate, ci după 
liniile majore ale conduitei 
și contribuției lor sociale.

Nu-i putem învăța pe al
ții să-și aprecieze și să-și 
orienteze acțiunile în ra
port cu un sens major, u- 
til societății, înainte ca noi 
înșine să fi izbutit să rea
lizăm efectiv o asemenea 
limpezire referitoare, la 
semnificația conduitei 
noastre, la măsura în care 
aceasta contribuie efectiv, 
deplin la obiectivele supe
rioare ale societății în care 
trăim.

Miercuri seara, pe stadionul 
olimpic din Lausanne, echipa 
noastră națională de fotbal sus
ține unul dintre cele mai im
portante jocuri din întreaga sa 
carieră. După cum se știe, în 
prezent, in grupa I a prelimi
nariilor campionatului mondial 
de fotbal echipele României ți 
Elveției au cele mai mari șanse 
de calificare pentru turneul fi
nal din Mexic. Iată de ce a- 
cest meci este considerat un 
adevărat derbi de importantă 
hotărîtoare pentru viitoarea 
configurație a clasamentului 
grupei.

Mîine lotul nostru reprezen
tativ va pleca pe calea aeru
lui la Lausanne. Călătoria cu 
avionul se va încheia la Ge
neva. urmînd ca de aici să fie 
continuată cu autobuzul. 
Miercuri seara, pe stadionul 
din Lausanne aliniem o 
chină, care reprezintă tot 
are mai bun fotbalul nostru la 
ora actuală. Esențial pentru ob
ținerea rezultatului dorit de că
tre opinia publică sportivă din 
tara noastră este ca „11-le" pe 
care-l vom alinia să fie ani
mat de dorința de a se „bate" 
din primul pînă în ultimul mi
nut pentru victorie și să aibă 
încredere în posibilitățile sale 
de a obține această victorie. 
Trebuie eliminate acele momen
te de timorare, de crispare, cu 
care echipa noastră își începea 
jocurile în deplasare. Este per
fect adevărat că elvețienii sînt 
departe de a fi invincibili, 
chiar pe teren propriu. Si pen
tru a argumenta această afir
mație avem si alte exemple, în

e- 
ce

afara recentului meci de la Ba
sel. în care formația elvețiană 
a fost învinsă cu

Fotbaliștii noștri 
victoria în partida 
sanne, dar esențială 
Uzarea acestui lucru este 
crederea pe care ei trebuie s-o 
aibă în propria lor capacitate 
de a învinge, practicînd un joc 
ofensiv. îndrăzneț. Experiența 
întâlnirilor internaționale, in
clusiv a echipei noastre, arată 
că avantajul terenului nu este 
întotdeauna hotărîtor.

In deplasare. Grecia a fost 
la o fracțiune de milimetru 
de a învinge Portugalia. Da
că la Atena s-ar fi jucat cu 
mai multă îndrăzneală, avîn- 
du-se mai mare încredere în 
propriile forte (să nu ne mul
țumim cu puțin), am fi putut 
să cîștigăm. Este un lucru de 
acum știut. Antrenorii echipei 
noastre naționale au căzut, de
sigur, de acord asupra formu
lei de echipă, a tacticii pentru 
meaiul de miercuri seara. Sînt 
lucruri importante. Dar mai 
important decît orice este ca 
această echipă să învingă orice 
crispare, orice teamă de ad
versar. Nu de mult, căpitanul 
echipei naționale, 
clara presei: „La 
vom bate ca leii", 
va întâmpla astfel, 
dintre cei 11 va arunca în luptă 
toată voința șl energia, dacă pe 
teren va fi mereu prezentă o 
echipă, miercuri seara vom pu
tea avea motive de satisfac
ție.

6—1.
pot obține 
de la Lau- 
pentru rea- 

în-

C. Dan. de- 
Lausanne ne 
Or, dacă se 
dacă fiecare

Valentin PAUNESCU

Ultimele pregătiri ale elvețienilor
Echipa națională elvețiană a 

obținut la Lisabona, în confrun
tarea cu cea a Portugaliei, clasa
tă pe locul III în campionatul 
mondial din 1966, un rezultat 
la care anevoie s-ar fi așteptat 
cineva din Portugalia sau din 
afară. Această victorie a făcut 
să crească optimismul în rîndu- 
rile suporterilor fotbalului elve
țian.

Drumul spre finalele din 1970 
este, însă, încă lung și presărat cu 
obstacole. Și pentru că întot
deauna adversarul cel mai apro
piat este și cel mai dificil, toa
te puterile se concentrează aici 
pentru 14 mai, pentru întîlnirea- 
cheie cu România. Din ini
țiativa ziarului de specialitate 
„Sport" din Ziirich, pentru pri
ma oară în istoria fotbalului 
din Elveția, a fost transferată 
o etapă a campionatului de sîm- 
bătă-duminică pe vineri seara.

Am urmărit la Basel „unspre- 
zecele" elvețian în compania 
echipei vest-germane Borussia 
Monchengladbach și apoi la Pa
ris meciul amical Franța-Ro- 
mânia. La primul meci am con
statat că echipa elvețiană a ju
cat bine numai 20 de minute, 
după care s-a menajat pentru 
jocul următor, deoarece, după 
frumoasă figură de la Lisabo
na, nimeni nu-și avea postul 
din națională în pericol. Româ
nii, cu excepția extremei drepte

Năsturescu, s-au împotrivit •- 
nergic în decursul celor 90 de 
minute ji, spre deosebire de el
vețieni, au lăsat o puternică 
impresie în apărare.

Dar unor asemenea întâlniri 
nu trebuie să li se acorde o prea 
mare importanță. La 14 mai, 
totul va arăta altfel.

Formația elvețiană va fi pro
babil identică cu cea de la Li
sabona : Mario Prosperi în poar
tă s-a dovedit deja de 3 ori ex
celent și merită și pe mai de
parte încredere. El are ca re
zervă de valoare pe Marcel 
Kunz din Basel. Apărarea, de la 
dreapta spre stînga: Peter 
Ramseier și Bruno Michand din 
Basel, Ely Tacchella din Lau
sanne și Pirmin Stierli din 
Ziirich. Stierli are pentru 
moment de „rezolvat" o întin
dere și ar putea fi înlocuit even
tual de talentatul Pierre Cha- 
puisat din Lausanne.

Mijlocași; Karl Odermatt din 
Basel și Koebi Kuhn, iar între 
ei va juca Flavio Lignorelli din 
Lugano, specialist în defensivă.

Linia de atac este formată din 
Georges Wuillenmier din Lau
sanne, autorul a două goluri la 
Lisabona, golgeterul Fritz 
Kunzli din Ziirich și Reni 
Quentin.

Kurt ALLGOEWER
Ziirich.
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în cîteva rînduri
FOTBAL.

je s-a 
țional 
pele 
R.S.S.
nat la --------- - ----------- ---------
deschis de fotbaliștii sovietici în mi
nutul 10, prin Lisokovski. Egalarea 
a survenit în minutul 57, cînd A. 
Neagu a marcat imparabil.

In localitatea Zaporo- 
disputat ieri meciul interna- 
amlcal de fotbal dintre echi- 
de tineret ale României și 
Ucrainene. Partida s-a termi- 
egalitate : 1—1. Scorul a fost

In meci Tetur pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
echipa R. F. a Germaniei a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) selecționata Aus
triei. întîlnirea s-a disputat 
Niirnberg.

la

a
de
e-

S-a încheiat

BASCHET. — In ziua a doua 
turneului internațional feminin 
baschet de la Pruszkow (Polonia), 
chipa României a jucat cu formația 
locală „Znicz". Baschetbalistele ro
mânce au obținut victoria cu scorul 
de 97—40 (39—16). In ultimul meci din 
cadrul grupei de la Pruszkow. echi
pa României va întîlni formația ma
ghiară Videoton. Turneul final al

acestei competiții se va desfășura la 
Varșovia.

MOTOCICLISM. — Clubul sportiv 
Metalul organizează în dimineața 
zilei de astăzi la complexujl spor
tiv Metalul din 
mon două 
motocicliste. 
desfășura un 
de motocros, la care și-au anunțat 
participarea sportivi de la cluburile 
Steaua, Steagul Roșu Brașov, Flacăra 
Moreni, Poiana Cîmpina, Locomotiva 
Buzău. Locomotiva Ploiești și Meta
lul București.

La ora 12,30 se va da startul în 
primul concurs de dirt-track al sezo
nului. La întreceri vor participa re
prezentanți ai 'cluburilor Steaua, 
Voința Sibiu și Metalul București.

ȘAH. — Meciul pentru titlul mon
dial masculin de șah dintre marii 

' maeștri sovietici Tigran Petrosian și 
■ Boris Spasski a continuat la Mosco
va cu partida a 10-a. Petrosian a 
obținut victoria lai mutarea 38. în 
prezent, scorul este favorabil lui

„Cursa munților'H

Panteli- 
competiții 

9 se va
șoseaua

atractive 
La ora 

concurs republican

Spasski cu 5,5—4,5 puncte.

învingător: cehoslovacul 
Moravec

Cea de a X-a ediție a competiției 
cicliste „Cursa munților" s-a în
cheiat ieri la Sinaia cu victoria aler
gătorului cehoslovac Vlastimil Mo
ravec, urmat de Tudor Vasile (Dina
mo București) la 26” ; N Ciumetl 
(Dinamo București) la 47” ; A. Barto- 
nicek (Ruda Hvezda Plsen) la 47” ; 
St. Suciu (Dezrobirea Brașov) la 
1’27” ; P. Giarcans (Dinamo Mosco
va) la 1'50” etc.

Clasamentul pe echipe : 1. Ruda 
Hvezda Plsen ; 2. Dinamo București 
la 2’42” ; 3. Dinamo Moscova la 3’18”. 
Premiul cățărătorilor a revenit Iul 
Moravec care, în ultima zi a cursei, 
și-a adjudecat semietapa Sinaia-Po- 
iana Brașov, cu timpul de lh 25’55”, 
pe distanța de 57 km. Semietapa Bra- 
șov-Sinaia (45 Jtm) a fost cîștigată de 
rutierul sovietic O. Ulm, cronometrat 
cu timpul de lh 12'08”.

0 săptămînă agitată la bursele occidentale
(Urmare din pag. I)

lor înfruntări monetare și comer
ciale inter-occidentale, un semn al 
hotărîrii cabinetului R.F.G. de a nu 
ceda presiunilor la care este supus 
din noiembrie 1968 în această pri
vință. Or, aceasta reflectă în felul 
lui specific contradicțiile mal adînci, 
pe plan economic, dintre principa
lele țări capitaliste, mutații în ra
portul de forțe dintre ele. Izvorul 
tuturor frămîntărilor monetare se 
află în evoluția de ansamblu a eco
nomiilor respective, evoluție reflec
tată în balanțele comerciale și de 
plăți ale statelor occidentale. Or, în 
acest sens, se observă că balanța de 
plăți a Germaniei federale a rămas 
constant excedentară, încasările din 
străinătate depășind sistematic plă
țile făcute de R.F.G. altor 
notat că permanentizarea 
tului are loc în condițiile 
ca urmare a speculațiilor 
iembrie 1968, guvernul R.F.G. a ho- 
tărît să impună o suprataxă asupra 
exporturilor sale, scumpindu-le cu 
4 la sută, și să stimuleze importu
rile de mărfuri. După cum se vede, 
competitivitatea mărfurilor vest- 
germane pe piața mondială nu a 
fost prea afectată, concurenții săi 
nereușind să dobîndească avantaje 
de natură să le stimuleze exportu
rile într-o asemenea măsură îneît 
să-și echilibreze balanțele lor co
merciale și de plăți.

state. De 
exceden- 
în care, 
din no-

Revalorizarea mărcii, în condițiile 
actuale, ar fi avut drept consecință 
să scumpească mărfurile vest-ger- 
mane și să ușureze pătrunderea 
mărfurilor străine pe piața R. F. a 
Germaniei. Ea ar fi dat, deci, avan
taje temeinice tocmai acelor țări ale 
căror monede stau la baza întregii 
crize de structură a sistemului mo
netar occidental. Acest motiv pare 
să fi stat, între altele, la baza re
fuzului guvernului vest-german de 
a revaloriza marca.

Corespondentul agenției France 
Presse, .transmitea de la Londra opi
nia dominantă în cursul nopții de 
vineri în capitala britanică, opinie 
de loc surprinzătoare dacă ținem 
seama de cele afirmate mai sus,: 
„sistemul monetar international ră
mâne mai fragil decît orieînd. Chiar 
dacă intervine o destindere, atacu
rile speculative riscă să renască la 
prima ocazie, începînd cu alegerile 
franceze, apoi cu cele germane, de
oarece nimic nu poate împiedica 
un nou guvern să răstoarne hotărî- 
rea luată vineri. Afirmînd că este 
exclusă o revalorizare a mărcii chiar 
în cadrul unei realinieri generale a 
parităților monetare, lă Londra se 
pune întrebarea dacă 
la Bonn nu va face să 
culatia asupra aurului, 
implică o devalorizare

Semnele de întrebare pe care și 
le puneau cercurile financiaro bri-

guvernul de 
renască spe- 
deoarece ea 

a dolarului".

tanice nu sînt de loc întîmplătoare. 
Hotărîrea de a nu revaloriza marca 
înseamnă o redeschidere a dosarelor 
atît de controversate ale reformei 
sistemului monetar bazat pe privi- z 
legiile monezilor-cheie : dolarul și 
lira sterlină. Atîta vreme cît vor 
persista deficitele cronice ale ba
lanțelor de plăti ale S.U.A. si 
Angliei (și, după cum este știut, la 
aceste deficite contribuie într-o mă
sură serioasă cheltuielile militare), 
tot atîta' vreme vor continua tribula
țiile speculative în jurul uneia »au 
alteia dintre monezile occidentale. 
Tot atîta vreme, criza latentă a sis
temului monetar occidental va risca 
să iasă la iveală în puseuri de 
febră financiară mai mult sau mai 
puțin grave, care să-i demonstreze 
fragilitatea șl să o accentueze. Spe
ranța manifestată de unele cercuri 
politice și economice occidentale — 
si în primul rînd în cercurile nord- 
americane — că o acalmie relativ 
îndelungată va favoriza o reconsi
derare calmă si obiectivă a reformei 
sistemului monetar nu se dovedește 
a avea temei. Este limpede că în
treaga ordine monetară occidentală 
poate fi pusă în orice moment în 
discuție nu de tendințele subiectiv* 
ale' unui grup mai mult sau mai 
puțin restrîns de speculatori, cl de 
înseși mecanismele „gripate" ale sis
temului. Cum s-ar spune, febra « 
trecut. dar grija pare să fl 
rămas„.



ECOURI LA PROPUNERILE
DE PACE ALE DELEGAȚIEI 

F. N. E. LA CONFERINȚA 
DE LA PARIS

WASHINGTON 10 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Programul în zece puncte pro
pus de delegația Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
la Conferința de la Paris în proble
ma vietnameză a stîrnit un larg in
teres în cercurile oficiale din S.U.A.

Prima luare oficială de poziție față 
de propunerile prezentate de F.N.E. 
a constituit-o declarația de vineri a 
secretarului de stat al S.U.A., William 
Rogers, consacrată turneului său în 
Asia de sud-est, pe care îl începe 
luni. El a arătat că propunerile „con
țin elemente care ar putea să ofere 
posibilitatea unei explorări", preci- 
zînd că „noi vom examina această 
declarație cu atentie“. In același 
timp însă, Rogers a afirmat că a- 
cest program „cuprinde unele pro
puneri în mod clo.r inacceptabile".

In ciuda eforturilor întreprinse de 
cercurile apropiate Pentagonului si 
de diplomația saigoneză de a mini
maliza importanta propunerilor 
F.N.E, si de a se continua actuala 
politică americană în Vietnam, nu
meroase personalități politice din 
S.U.A. au apreciat aceste propu
neri ca deschizînd noi perspective 
reglementării crizei vietnameze.

Intr-o declarație scrisă, publicată 
de senatorul republican Jacob Javits, 
se subliniază că programul F.N.E. 
„oferă Administrației americane po
sibilitatea de a-și demonstra, la rîn- 
dul ei, elasticitatea în poziția față de 
problema vietnameză". Intr-o altă 
cuvîntare, rostită anterior la clubul 
Commonwealthului din San Fran
cisco, Javits a subliniat că „pasul 
esențial al Administrației Nixon este 
de a se elibera de periculoasa și 
greșita concepție a fostei Administra
ții Johnson, asupra a ceea ce în
seamnă în realitate războiul din 
Vietnam".

Liderul majorității democrate din 
Senat, Mike Mansfield, a declarat, 
la rîndul său, că „propunerile Fron
tului Național de Eliberare consti
tuie o bază de negocieri" și, ca atare, 
„trebuie să li se acorde cea mai 
serioasă considerație", deoarece ele 
oferă „o posibilitate dătătoare de spe-

0 RUNDA DECISIVA ÎN NE-
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GOCIERIEE IRANULUI CU

TEHERAN 10 (Agerpres). — 
Sîmbătă au început la Teheran 
negocieri decisive între oficialită
țile iraniene și reprezentanții con
sorțiului occidental care exploa
tează zăcămintele petrolifere ale 
țării. Companiile au refuzat pînă 
în prezent să satisfacă cererile 
guvernului iranian privind intensi 
ficarea extracției și majorarea 
redevențelor. Potrivit agenției 
United Press International, guver
nul ar fi avertizat companiile că 
în cazul în care nu vor da curs 
cererilor sale, acestea vor pierde 
aproximativ 50 la sută din conce
siunile pe care le dețin. O serie 
de firme vest-germane s-ar fi de
clarat gata să ia loc consorțiului 
în condiții mai favorabile pentru 
guvernul iranian.
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ranțe că tratativele de pace de la 
Paris se vor urni din punctul mort".

Senatorul Albert Gore s-a pronun
țat în favoarea retragerii trupelor 
americane din Vietnam, subliniind 
faptul că Administrația „trebuie să 
acționeze cu hotărîre și să declare 
fără echivoc că S.U.A. nu urmăresc 
ca prin obținerea unui acord să per
petueze puterea guvernului Thieu- 
Ky“, din Saigon. Poziția sa a fost 
împărtășită și de senatorii Claiborne 
Pell, Harold Hughes și alții, care au 
participat la dezbaterile din Senat.

Presa americană publică textul in
tegral al programului propus de 
F.N.E. sub titluri mari, subliniind in 
comentarii că propunerile pot marca 
o' cotitură radicală în dezbaterile' 
Conferinței de la Paris. „New York 
Times" apreciază, de pildă, „tonul 
moderat al propunerilor" și „realis
mul conținutului lor". „Washington 
Post" califică, la rîndul său, propu
nerile ca fiind „concrete și oferind 
o bună bază de negocieri".

ÎNȚELEGERE intre partidul comunist
DIN JAPONIA SI PARTIDUL SOCIALIST 

pentru un front unit in problema tratatului de securitate 
japono-american

TOKIO 10 (Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Parti
dul Socialist și Partidul Comunist 
din Japonia au ajuns la o .înțele
gere în vederea cooperării lor în 
lupta pentru abolirea tratatului de 
securitate japono-american și re
trocedarea imediată și necondițio
nată a Okinawei. Acordul a fost 
perfectat în cursul unei întreve
deri, care a avut loc în clădirea 
parlamentului între secretarii ge
nerali ai partidelor comunist și so
cialist, Kenji Miyamoto și, respec
tiv, Saburo Eda.

Potrivit înțelegerii, cele două 
partide, se vor opune propunerii 
guvernului de a trece prin parla
ment „legislația de urgență", care

Lucrările Comitetului
special al O. N. U. 
pentru decolonizare

LUSAKA 10 (Agerpres). — Comi
tetul special al O.N.U. pentru deco-i 
lonizare (comitetul celor 24), care își 
desfășoară actuala sesiune pe conti
nentul african, și-a continuat vineri 
lucrările în capitala Zambiei, Lusa
ka. Președintele Kenneth Kaunda, 
care a rostit cuvîntul de deschidere, 
a arătat că populațiile africane din 
țările aparținînd Africii australe și 
aflate sub dominația guvernelor ra
siste au demonstrat clar dorința lor 
de libertate și voința de a lupta pen
tru a-și dobîndi dreptul la autode
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U Thant 
despre problemele 
celui de-al doilea 

deceniu al dezvoltării
NEW. YORK 10 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a cerut vineri tuturor 
statelor lumii ca în următorii zece 
ani să pună capăt „vechilor dispu
te", cursei înarmărilor, degradării 
mediului uman înconjurător și să 
lanseze un program efectiv de 
dezvoltare. El a avertizat, vorbind 
la o conferință organizată de un 
institut de cercetări din New 
York pe tema celei de-a doua de
cade a O.N.U. pentru dezvoltare, 
că „dacă astfel de reglementări 
nu vor fi realizate în decada ur
mătoare, atunci mă tem că pro
blemele menționate vor atinge 
proporții atît de mari încît vor 
depăși posibilitățile noastre de a 
le ține sub control". Secretarul 
general al O.N.U. a criticat statele 
occidentale industrializate pentru 
faptul că au redus fondurile des
tinate să contribuie la progresul 
economic al țărilor în curs de dez
voltare.

ar urma să fie aplicată în cursul 
tulburărilor din universități. De 
asemenea, Partidul Comunist și 
Partidul Socialist din Japonia vor 
acționa în comun pentru a-1 de
termina pe primul ministru Eisaku 
Sato să dizolve parlamentul și să 
organizeze noi alegeri generale.

înțelegerea dintre cele două par
tide a intervenit imediat după ce 
ziarul „Akahata" a publicat apelul 
secretarului general al Partidului 
Comunist din Japonia, Kenji Miya
moto, în vederea constituirii unui 
front unit al forțelor democratice 
împotriva tratatului de securitate 
japono-american, care expiră la 23 
iunie, anul viitor.

terminare. Președintele Zambiei a 
arătat că în aceste țări acțiunile în
treprinse pe plan internațional nu 
au fost încununate de succes. El a 
făcut apel la membrii Organizației 
Națiunilor Unite de a sprijini, prin 
toate mijloacele, luptătorii pentru 
libertate din țările Africii meridio
nale. De asemenea, Kenneth Kaunda 
a relevat pericolul acumulării de 
arme și material de război în aceas
tă parte a continentului african, fapt 
ce periclitează securitatea celorlalte 
state din Africa.

VIZITA DELEGAȚIEI C.C.
AL P.C.R. IN BELGIA

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Delegația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care se află în Belgia, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Belgia, a vizitat sîm
bătă orașul Gând. Membrii delega
ției au luat parte, în cursul șederii 
lor în această localitate, la o. întîl- 
nire tovărășească cu activiști ai fe
derației locale a P.C. din Belgia.

Delegația P.CR. și-a încheiat 
vizita în Norvegia

OSLO 10 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al P.C.R., și-a încheiat vi
zita efectuată în Norvegia, la invi
tația Comitetului Central al P.C. 
din Norvegia. Membrii delegației 
au plecat sîmbătă spre patrie. La 
aeroportul din Oslo, ei au fost 
conduși de tovarășii Reidar Lar
sen, președintele P.C. din Norve-

Comunicat comun 
la încheierea 

vizitei iui T. Jivkov 
în R. D. Germană

BERLIN 10 (Agerpres). — In comu
nicatul dat publicității la încheierea 
vizitei oficiale în R. D. Germană a 
delegației de partid și guvernamenta
le bulgare, în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
se arată că în cursul convorbirilor 
purtate cu delegația de partid și gu
vernamentală a R.D.G., în frunte cu 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat, cele două părți au 
constatat cu satisfacție dezvoltarea 
cu succes a colaborării bilaterale. 
Bulgaria și R.D.G., se arată în co
municat, depun eforturi multilaterale 
îndreptate spre pregătirea conferin
ței în problemele securității și cola
borării pașnice în Europa.

România la Tîrgul internațional 
de la Goteborg

• GOTEBORG 10 (Agerpres). — 
La Goteborg s-a deschis Tîrgul 
internațional al bunurilor de 
consum. Festivitatea deschide
rii a avut ■ loc în prezenta pri
mului ministru al Suecliei, Tage 
Erlander. și a guvernatorului 
Gbteborgului, Nistroem. In pri
mele ore de la deschidere. 

La întîlnire a participat și Joseph 
Turf, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Belgia.

în seara aceleiași zile, delegația • 
C.C. al P.C.R. a sosit la Ostende, 
unde a participat la o discuție to
vărășească cu militanți ai secției 
locale a P.C. din Belgia.

în călătoria pe care o efectuează 
în diverse localități belgiene, dele
gația C.C. al P.C.R. este însoțită de 
Albert de Coninck, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Belgia.

gia, și de Just Lippe, secretar al 
C.C. al P.C. din Norvegia.

★
Vineri, delegația P.C.R. a vizitat 

fabrica de celuloză și hîrtie „Baari- 
garrd" din orașul Sarpsborg. Apoi 
membrii delegației s-au întreținut 
cu reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale din fabrică. în aceeași zi, 
au luat sfîrșit convorbirile dintre 
delegațiile Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din 
Norvegia.

PLENARA C.C.
AL P. C. DIN 
VENEZUELA
CARACAS 10 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Venezuela 
se pronunță cu hotărîre pentru 
naționalizarea industriei petroliere 
a țării — se arată în comunicatul 
celei de-a 13-a plenare a C.C. al 
partidului, dat publicității la Ca
racas. Societățile petroliere ame
ricane sînt acuzate în comunicat 
de tendința de . a menține depen
dența Venezuelei de capitalul a- 
merican și de a frîna dezvoltarea 
economică independentă a țării, 
în acest scop, se menționează în 
comunicatul plenarei, societățile 
americane recurg la manevre ca 
reducerea prețurilor și introduce
rea de restricții la livrările de 
țiței venezuelean.

înalții oaspeți au vizitat pavi
lionul României, unde au fost 
primiți de inginerul V. Sterio- 
pol și Radu Hristodorescu, di
rectorul pavilionlui. Oaspeții au 
făcut aprecieri elogioase asupra 
mărfurilor expuse, a calității 
si varietății lor. precum si a- 
supra modului de prezentare.

Convorbiri ale delegației 
guvernamentale române 

în Suedia
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 

în continuarea vizitei oficiale în 
Suedia, Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a avut 
vineri o întrevedere cu ministrul de 
externe al Suediei, Torsten Nilsson, 
în cursul întrevederii, la care a par
ticipat și ambasadorul României la 
Stockholm, Eduard Mezincescu, au
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FRĂMÎNTĂRI
IN CADRUL PARTIDULUI

SOCIALIST ITALIAN
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PUICEA

Se redeschide criza din sinul 
Partidului Socialist Italian 7 
Această întrebare și-au pus-o 
ieri majoritatea observatorilor 
politici din Roma, după ce s-a 
anunțat convocarea. pentru 
miercuri, a Comitetului Central 
al partidului. Declarația laco
nică a secretarului național al 
P.S.I.. Ferri, că este necesară 
convocarea Comitetului Central 
„dată fiind situația ce s-a creat 
în partid", nu a surprins. în- 
triicît — dună ce săptămâna 
trecută la conferința secretari
lor federațiilor P.S.I. actuala 
majoritate din sînul conducerii 
a fost pusă sub semnul în
trebării — cercurile informate 
așteptau doar momentul cînd 
va avea loc consemnarea ofi
cială a noului raport de forte 
din cadrul P.S.I.

Evenimentul, pentru că în 
viata socialiștilor el se poate 
dovedi un adevărat moment de 
cotitură în orientarea politică 
Si tactică, este urmărit cu multă 
atenție de către toate forțele 
politice. De fapt, nu este vorba 
atît de cei care ar putea în
locui actuala conducere a P.S.I., 
cît de politica si acțiunile pe 
care o nouă majoritate le-ar 
putea adopta.

înfruntarea de păreri are loc 
între componenta social-de- 
mocra.tică din cadrul P.S.I. și 
ramura fostului partid socia
list, care susține 
de bază ale vieții 
liene o prezentă 
Aceasta se referă 
social-politico. a tării, la rela
țiile cu celelalte forte democra
tice. cît și la promovarea unei 
politici externe mai puțin su
pusă considerentelor alianței 
atlantice.

Noua majoritate, după cum a- 
preciază observatorii politici, 
ar putea reuni pe adepții curen
telor „Revoluția socialistă" (De 
Martino), „Angajamentul socia
list" (Giolitti) și o bună parte 
a curentului „Autonomia socia
listă" ce alcătuiește în prezent, 
împreună cu curentul lui Ta
nassi, majoritatea de 52 la sută, 

în probleme 
politice ita- 
mai activă, 
atît la viata

fost discutate probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor ro- 
mâno-suedeze și a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme re
feritoare la situația internațională.

La amiază, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
a oferit un dejun în onoarea minis
trului industriei din Suedia, Krister 
Wickman.

dar din care s-ar desprinde gru
pul condus de ministrul lucră
rilor publice, Mancini. In ceea 
ce privește curentul „Stingă so
cialistă" (Lombardi), se pare 
că și acesta ar favoriza alcătui
rea unei noi majorități, fără a 
se angaja însă pentru acșf’da- 
rea unui sprijin necondițiț țt. 
Ar rămîne deci în opoziție cu
rentul „Reînnoirea socia'-'stă" 
(Tanassi) și adepții actualului 
secretar, Ferri.

în această ipoteză, majoritatea 
nou creată ar putea conta, arit
metic, pe sprijinul a 70—75 din
tre cei 121 membri ai C.C. al 

S-ar da astfel P.S.I. „o 
majoritate, omogenă din 
de vedere politic, 
organizatoric decît

mai 
cea 
an-

P.S.I. 
nouă 
punct 
solidă 
actuală", care și-ar asuma 
gajamentul „de a fi cu adevărat 
deschisă tuturor celorlalte com
ponențe ale partidului". Astfel de 
angajament se propune a figu
ra intr-un document politic ge
neral, adoptat de către C.C. al 
P.S.I. Respingînd o atare evo
luție, curentul lui Tanassi con
sideră că schimbarea majorită
ții în cadrul partidului ar avea 
„reflexe nedorite" asupra „for
mației guvernamentale". Ajți-.se 
avansează ideea unei pe- Ale 
demisii a lui Mario Tanai< i din 
postul de ministru al industriei 
și a colegului său Luigi Preti 
din funcția de ministru al bilan
țului și programării economice, 
ceea ce ar declanșa o criză de 
guvern.

Evident, nu se poate afirma 
cu certitudine ce evoluție va 
cunoaște situația din cadrul 
P.S.I. Atmosfera de oarecare 
confuzie nu a fost încă risipită. 
Este însă cert că P.S.I. trece 
printr-un moment deosebit de 
important, dificil și 
cărui finalitate nu 
limita la schimbări 
sau de persoane.
unei politici mai active în an
samblul problemelor interne și 
externe ce stau în prezent în 
fața Italiei, în relațiile cu cele
lalte forțe politice italiene a 
devenit vitală pentru partid.

complex, a 
se poate 
de funcții 

Necesitatea

O @ @

Participanții la o adunare 
organizată de Frontul bel
gian de luptă împotriva 
N.A.T.O., care a avut loc la Bru
xelles, au cerut retragerea Belgiei din 
Pactul Atlanticului de nord și interzi
cerea amplasării pe teritoriul belgian 
de organisme ale acestui bloc militar. 
La adunare au participat reprezentanți 
ai diferitelor pături ale opiniei pu
blice progresiste belgiene.

Cu ocazia vizitei în R. D. 
Germană a tovarășului Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă din Re
publica Socialistă România, ministrul 
culturii al R.D.G., Klaus Gysi a ofe
rit o masă în cinstea oaspetelui.

Adunarea constituantă a 
Ghanei a adoptat o serie de 
amendamente la constitu
ția țării. Cel mai important dintre
ele conferă președintelui țării dreptul 
de a numi direct, fără consultarea par
lamentului, miniștri cu însărcinări spe
ciale. Un alt amendament prevede în
lăturarea primului ministru în cazul 
unei moțiuni de neîncredere votată de 
cel puțin 25 la sută din membrii par
lamentului.

Noul președinte bolivian, 
Salinas, a declarat că s-a 
descoperit un complot îndreP- 
tat împotriva sa și a guvernului. Pre
ședintele nu a furnizat nici un fel de 
detalii, menționînd doar că participan- 
ții Ia complot intenționau să-l ucidă 
șăptămîna trecută, după funeraliile 
predecesorului său Barrientos.
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A fost încheiată construc
ția unei stații de comuni
cații prin sateliți,care unnează 
să unească Japonia de Europa și O- 
rientul Apropiat. Ea urmează să de
vină operațională la sfîrșitul lunii iu
nie, o dată cu lansarea de către Con
sorțiul internațional pentru telecomu
nicații (INTELSAT) a unui satelit dea
supra Oceanului Indian.

Tratativele între reprezentanți 
ai organizațiilor palestiniene și autori
tățile militare libaneze, în vederea gă
sirii modalităților practice de soluțio
nare a divergențelor dintre Liban și 
mișcarea de guerilă palestiniană, au 
continuat vineri seara. Observatorii po
litici din capitala Libanului consideră, 
după cum relatează France Presse, că 
încă nu s-a ajuns la nici un rezultat 
concret privind găsirea unui punct de 
vedere comun al părților.

în Malayezia au avut loc 
sîmbătă alegeri generale 
în vederea desemnării celor 144 mem
bri ai parlamentului. Potrivit părerii 
observatorilor politici, partidul alian
ței (partid de guvernămînt) are mari 
șanse să obțină o victorie categorică 
în cursul actualei confruntări elec
torale.

Colectivul Teatrului de 
operetă din București 8 Pre- 
zentat sîmbătă seara pe scena ope
retei din Sofia o reprezentație de 
gală cu spectacolul „Lăsați-mă să 
cînt", de Gherase Dendrino. La 
spectacol au fost prezenți Atanas 
Boskov, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru Artă și Cultură, repre
zentanți ai vieții muzicale din So-

agențiile de presă transmit:
fia. Publicul spectator a aplaudat cu 
multă căldură, în repetate rînduri, la 
scenă deschisă măiestria artiștilor ro
mâni în frunte cu Ion Dacian, ar
tist al poporului.

GENERALUL DE GAULLE 
EFECTUEAZĂ 0 VIZITĂ 

ÎN IRLANDA

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLT- 
SES. 10 (Agerpres). — La două 
săptămîni după retragerea la pro
prietatea sa de la Colombey-les- 
deux-Eglises, generalul de Gaulle, 
împreună cu soția, a plecat sîmbă
tă în Irlanda. El urmează să ră- 
mînă mai multe săptămîni în loca
litatea irlandeză Parknasilla. La so
sirea pe aeroportul irlandez Cork, 
generalul de Gaulle a fost întâmpi
nat de Jack Lynch, primul minis
tru al Republicii Irlanda.

Sîmbătă au început la Stutt
gart lucrările Congresului Partidu
lui național democrat, organizație po
litică de extremă dreaptă din R. F. a 
Germaniei. în prima zi, congresul a 
adoptat programul partidului prezen
tat de liderul acestuia, Adolf von 
Thadden. în fața clădirii unde au 
loc lucrările Congresului P.N.D. s-a 
desfășurat o puternică demonstrație 
la care au participat muncitori, func
ționari și studenți din Stuttgart. De
monstranții au protestat împotriva ți

nerii Congresului acestui partid în 
orașul lor și au cerut interzicerea 
lui.

John Young (în prim plan) și Eugene 
Cernan, doi dintre cei trei cosmonaufi 
care vor zbura timp de opt zile pe 

nava spafială „Apollo-10"

Jaroslav Kohout, adiunct al 
ministrului afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, și-a încheiat vizita în Ma
rea Britanie. în cursul vizitei, men
ționează agenția CTK, Kohout a fost 
primit de ministrul afacerilor externe 
britanic, Michael Stewart, și de mi
nistrul de stat Goronwy Roberts, cu 
care a făcut un schimb de păreri în 
probleme referitoare la securitatea eu
ropeană și la colaborarea dintre țările 
europene. Au fost discutate, de ase
menea, actualele relații anglo-ceho- 
slovace și posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării bilaterale.

Cotidianul parizian „Le 
Figaro" își va înceta pentru 
cîtva timp apariția,ca urmara 
a grevei redactorilor săi. Este a doua 
grevă a ziariștilor de la „Le Figaro" 
din ultimele șase luni, de astă dată 
fiind vorba de o grevă nelimitată în 
timp.

Ancheta și procesul lui 
Sirhan Sirhan, asasinul senat°- 
rului Robert Kennedy, a costat aproape 
un milion de dolari. Deținerea asa
sinului, măsurile speciale de securitate, 
alcătuirea dosarului și cercetările cores
punzătoare, procesul etc. au necesitat 
cheltuieli în sumă de 929 286 dolari.

Abdel Khalek Hassouna, 
secretarul general al Ligii Arabe, a 
sosit sîmbătă la Bagdad, în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în- 

tr-o serie de capitale arabe. în ace
eași zi el a avut o întrevedere cu 
președintele Irakului, generalul Has
san Al Bakr.

La Budapesta a avut loc 
deschiderea expoziției ar
tistei române Ligia Maco
vei» La vernisaj au luat parte dr. 
Orban Laszlo, prim-adjunct al minis
trului culturii, dr. Pesta Laszlo, vice
președinte al Institutului ungar pentru 
relații culturale cu străinătatea, repre
zentanți ai Ministerului de Externe, 
numeroși artiști plastici maghiari.

La „Circle Gallery" dinLon- 
dra s-a deschis vineri expoziția sculp
torului român Ovidiu Maitec.

în lupta contra hoților de au
tomobile, o firmă americană a 
pus la punct un magnetofon 
minuscul cu un difuzor pu
ternic, ce este instalat sub ca
pota mașinii. In momentul în 
care automobilul se pune în 
mișcare, fără proprietarul lui 
la bord, magnetofonul se de
clanșează automat, iar în di
fuzor se aude puternic: „A- 
ceastă mașină este furată". O 
altă firmă din Chicago a cons
truit un mecanism special, care 
după 45 de secunde de la ple
carea unei mașini furate o- 
preste alimentarea cu curent e- 
lectric. iar după un minut auto
mobilul este frînat automat.

Sesiunea Comitetului 
pentru programe 

și coordonare 
al Consiliului 

Economic și Social
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

La New York lucrările sesiunii 
Comitetului pentru programe și 
coordonare al Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. au conti
nuat cu dezbaterile privind acti
vitatea desfășurată în domeniul 
comerțului și dezvoltării de Con
ferința Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

în intervenția sa, reprezentan
tul român Constantin Niță s-a re
ferit la implicațiile pe care comer
țul le are asupra dezvoltării eco
nomice și sociale a ■ fiecărei țări. 
Un loc important trebuie acordat 
studierii și promovării unor for
me moderne de cooperare econo
mică și tehnică, care s-au dovedit 
fructuoase în relațiile bilaterale 
dintre țări, precum și intensifică
rii acțiunilor în domeniul formării 
de personal tehnic specializat pen
tru comerțul exterior. El a sub
liniat necesitatea ca UNCTAD și 
organismele sale subsidiare să-și 
intensifice eforturile pentru adop
tarea și respectarea în relațiile 
economice și comerciale interna
ționale a unor norme stabile șl 
sănătoase, care să aibă la bază 
principiile suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc.


