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POTECI NEBĂTUTE PE UN ITINERAR ISTORIC
Sosirea unei delegații 

a Partidului Comunist din Austria

Proletari din toate țările, uniți*vâ I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

în 

probe 

tehno

logice
Simbătă, ia Com

binatul chimic din 
Craiova au in
trat în probe tehnolo
gice fabricile de bu
tanol și acid acetic. 
Cele două unități, ce
le mai mari din țară, 
au o capacitate anua
lă de 20 000 tone fie- 
:are. Procesul lor teh
nologic este în între
gime automatizat, ur
mărirea și coordona
rea lui făcîndu-se din 
camere speciale de 
comandă.

La fabrica de buta
nol se va produce 
pentru prima oară în 
industria noastră chi
mică, butanol de sin
teză.

(Agerpres)

ANUL XXII, SERIA II,
NR. 5379

4 PAGINI - 25 BANI

DUMINICĂ

4 SEPTEMBRIE 1966

ORELE LUCRĂRI DE DEZVOLTARE

RESITEI
9 9

La complexul minier Leșul Ursu
lui au început lucrările de dezvol
tare prevăzute în cincinal. Exploră
rile geologice executate pe versan
tele ce străjuiesc malul stîng al rîu- 
lui Bistrița — în aval de Leșul Ur
sului, spre Broșteni — au pus în va
loare noi zăcăminte de minereuri 
complexe <la punctul denumit Isi- 
poaia.

în prezent se pregătesc abatajele 
prevăzute a intra în producție. Pen
tru prelucrarea minereurilor 
plexe. Ia uzina de preparare 
Tarnița se execută montajul 
de-a patra-linii-de flotație.

com- 
de la 
celei

(Agerpres)

* * * **
*
*

Tesăloria laș!. 
Fabrica de mă
tase Sighișoara, 
Fabrica de pre
fabricate Călă
rași ■— iată cî- 
teva dintre o- 
biectivele la care 
a lucrat tinărul 
macaragiu Nico
lae Naghi. In 
prezent are nu
mai 19 ani și 
muncește pe șan
tierul Fabricii de 
tricotaje tip lină 

din Capitală

Foto :
ION CUCU

Sîmbătă după amiază a 
sosit în Capitală o delegație 
a Partidului Comunist din 
Austria, condusă de tovarășul 
Franz Muhri, președintele 
P.C. din Austria, care, la in
vitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, va face o vizită în tara 
noastră.

Din delegație fac parte to
varășii : Alfred Ruschitzka. 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Austria, și 
•Josef Wodrazka, membru al 
C.C. al P.C. din Austria, se
cretar al organizației din lan
dul Salzburg a P.C. din Aus
tria.,

La aeroportul Băneasa, de

legația a fost întâmpinată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Prezidiului Per
manent și al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Andrei Stefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Secretarul general al C.C.
al P.C.O., Nicolae Ceaușescu,

a primit pe
Abdel Mohsen Abul Aur,/

vicepremier ol II. A. II.
Secretarul general al Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a primit sîmbătă 
dimineața pe Abdel Mohsen 
Abul Nur, viceprcmier al 
R.A.U. pentru agricultură și 
irigații, care face o vizită 
oficială în țara noastră, la 
invitația guvernului Republicii 
Socialiste România.

La întrevedere au luat parte 
Paul Niculescu-Mizil, Petre 
Blajovici, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Oaspetele a fost însoțit de 
Mohamed Fahmy Hamad, am
basadorul R.A.U. la București.

Vicepremierul R.A.U. a îm
părtășit impresiile din timpul 

vizitei în țara noastră, a ex

primat o înaltă apreciere pen
tru rezultatele obținute de 
poporul român în făurirea 
vieții sale noi și a evidențiat 
dorința de lărgire a relațiilor 
dintre Republica Arabă Unită 
și Republica Socialistă Româ
nia.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat prețuirea pe care o 
acordă poporul român rezul
tatelor obținute de poporul 
R.A.U. în propășirea țării sale 
și a relevat posibilitățile de 
continuă dezvoltare a rela
țiilor multilaterale dintre 
România și R.A.U., în folosul 
ambelor popoare, al cauzei 
păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

COMUNICAT
cu privire la vizita în Grecia a delegației 

guvernamentale române condusă de 

președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România,

Ion Gheorghe Maurer
O delegație guvernamentală ro

mână, condusă de președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Excelența Sa 
domnul Ion Gheorghe Maurer a fă-

AVANPREMIERĂ LA SEMĂNAT

\ echea 
nouă de

Sighișoara sursă 
inspirație pentru ar

tiștii plastici

L. Reșița, 
După cum 
Constantin 
secției și 
adjunctul său, toți cuptorarii, 
operatori la bandă, mașiniști, 
mecanici și electricieni —• sînt 
la posturi. Începe o nouă zi 
de muncă. Ce m-a îndemnat 
să deschid „ziua de muncă" a 
Reșiței cu Cocseria ? Evident, 
rezultatele înscrise pe grafi
cele purtate la demonstrația 
de la 23 August: 1600 tone 
de cocs peste planul „la zi", 
cifră <care oferă o primă ima
gine a priceperii și hărniciei 
cocsarilor din schimburile 
conduse de maiștrii Andrițoiu, 
Nicolae Guruianu și Gh. Mun- 
teanu — toți tineri.

în afară de priceperea oa
menilor, și alți factori au con
tribuit la creșterea producției 
de cocs : „funcționarea irepro
șabilă a mașinii de șarjare,

ora 7 dimineața, 
confirmă inginerii 
Soroceanu, șeful 
Radoico Nicolin,

faptul că aceasta a fost pro
gramată să intre în reparație 
capitală încă din decembrie 
1965, terminarea reparației 
bateriei nr. 1 (12 cuptoare) cu 
5 zile mai devreme, ceea ce a 
însemnat 85 de șarje în plus.

Așa mi-am explicat de ce 
maistrul Soroceanu mi-a vor
bit tot timpul cu însuflețire 
de „flăcăii de la întreținere și 
de la întreprinderea de con
strucții și montaje metalur
gice din Reșița".

...Reșița, ora 13,30. La 
această oră, oamenii care poa
te încă mai dormeau, cînd cei 
de dimineață preluau ștafeta, 
de la schimbul de noapte, se 
pregătesc pentru ziua lor de 
muncă. După trei ceasuri ci
teau la gazeta de perete a

Ing. ARTUR IOAN

(Continuare in pag. a lll-a)
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TER
VIUL,
nosA
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cu lector univ.
Silvestru Patița
director în Ministerul 

Invățămîntului

TR1FU DUMITRESCU

— In presă au fost formu
late în ultima vreme, de către 
profesori și specialiști, observa
ții. propuneri ce vizează dome
nii mai puțin investigate de cer
cetările pedagogice, probleme

Pregătirea terenului.pentru-insămințările de toamnă la G.A.S. Buftea, regiunea Bucuteșh
Foto: AGERPRES

POTENȚIALE NEVALORIFICATE
IN CERCETAREA PEDAGOGICA

In rezolvarea cărora cadrele di
dactice nu sînt încă substantial 
ajutate prin activitatea institu
țiilor specializate, a cercetăto
rilor. Nu considerați insă că 
asemenea probleme pot consti
tui și obiectul unei munci pro
prii de cercetare a cadrelor di
dactice din școlile de toate gra
dele ?

— Nu se poate răspunde de- 
cît „da“ la asemenea întrebare 
Categoric, cadrele didactice din 
școli pot și trebuie să aibă o 
contribuție importantă în cer
cetările pedagogice — fără pre
tenția de a se substitui cumva

cercetătorilor specialiști, care 
au la dispoziție tehnica și apa- 

o pregătire 
superioară si 

suficient .pentru invesli- 
de amploare. Pentru că 

familiare problemele, 
școlii, psihologia elevu-

ratura necesară, 
metodologică 
timpul 
gațiile 
le sînt 
mediul 
lui la diferite vîrste școlare — 
cum spuneți — dar și pentru că 
munca de cercetare este o cale 
valoroasă de perfecționare a 
măiestriei pedagogice a profe
sorului.

— Este asigurat in momentul 
de fată cel mat pottivit cadru 
organizatoric pentru valorifica-

rea muncii de cercetare a pro
fesorilor ? In calitate de condu
cător ai Direcției pentru perfec
tionarea cadrelor didactice sin- 
te(i. cred, in măsură să faceți 
această apreciere.

— Sînt suficiente, după păre
rea mea, actualele forme orga
nizatorice în care se realizează 
perfecționarea cadrelor didac
tice și, implicit, atragerea lor la 
munca de cercetare. Atît in 
școală cit și în afara școlii, se 
organizează activități variate, 
în cadrul cărora profesorii iși 
comunică observațiile ca peda
gogi, își pot afirma posîbilîtă-

tile de interpretare științifică a 
fenomenelor procesului instruc- 
tiv-educativ. In comisiile meto
dice pe specialități, la consiliile 
pedagogice și în cadrul comisiei 
diriginților se susțin referate 
raetodico-științifice care abor
dează cele mai felurite proble
me ale procesului de învătă- 
mînt, ale activității școlii, folo- 
sindu-se de sondaje printre 
elevi, anchete, experimente. Pe 
de altă parte, în afara școlii.

ION TRONAC

(Continuare In pag. a lll-a) J

cut, la invitația guvernului Regatu
lui Greciei, o vizită oficială în Gre
cia între 31 august și 3 septembrie 
1966.

Din delegație au făcut parte Ex
celențele lor domnii Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Bălănescu, ambasadorul Ro
mâniei în Grecia, și Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

în timpul șederii în Grecia, emi- 
nentii oaspeți români au fost pri
miți la Corfu de Majestatea Sa re
gele elenilor care a avut plăcerea de 
a-i reține la dejun.

La încheierea vizitei oficiale, de
legația guvernamentală română a 
plecat din Atena spre Delphi. Nafpli- 
□n, Hydra și regiunile învecinate, 
pentru a vizita monumente istorice, 
mărturii ale străvechii culturi și ci
vilizații elene.

(Continuare în pag. a IV-a)

CENTE

NARUL

COȘBUC

anului 
plan in-

aniver-

în acest an se împlinesc o 
sută de ani de la nașterea 
poetului George Coșbuc, unul 
dintre cei mai de seamă re
prezentanți ai literaturii și 
culturii române — eveniment 
înscris în seria marilor ani
versări culturale ale 
ce Se sărbătoresc pe 
ternațional.

Cu prilejul acestei
sări, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Academia Re
publicii Socialiste România si 
Uniunea Scriitorilor, în cola
borare cu alte instituții cul
turale, organizează între 15 și 
20 septembrie a.c. în Capitală 
și în țară „Zilele George 
Coșbuc“.

în acest scop s-a constituit 
Comitetul național pentru 
organizarea festivităților pri
lejuite de centenarul lui 
George Coșbuc. alcătuit din :

(Continuare fn nag a IH-tr)
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POTECI NEBATUTE
PE UN ITINERAR ISTORIC m

Din Țara de sus a Moldovei 
reluînd tema raidului nostru, 
am coborît la cîmpie, in Țara 
Banilor. Și aici, ca de altfel 
in orice parte a patriei, pă- 
mintul Olteniei este presărat 
cu nenumărate vestigii istori
ce, podoabe de o valoare in
estimabilă. De la urmele po
durilor romane de pe malul 
Dunării, ale împăraților Tra
ian și Constantin cel Mare la 
culele din cîmpie zidite pen
tru vremuri de restriște și 
pînă la fîntînile haiducilor 
împărțitori de dreptate și ur
mele bordeielor din păduri 
ale țăranilor bejeniti, nenu
mărate semne materiale ale 
istoriei adresează generațiilor 
de astăzi un mesaj patriotic 
vibrant. Sînt piese ale unui 
vast muzeu în aer liber care 
atrage sute și mii de vizitatori. 
Ei asistă, parcurgînd acest 
itinerar istoric, la veritabile 
lecții de patriotism. Care este 
starea acestor importante mo
numente istorice, ce s-a în
treprins pentru protejarea și 
punerea lor în valoare ? In ce 
măsură tineretul contribuie la 
păstrarea și îngrijirea acesto
ra ?

E cunoscută inițiativa tine
retului din regiunea Oltenia, 
popularizată de altfel în co
loanele ziarului nostru, pen
tru păstrarea și îngrijirea 
monumentelor istorice, luată 
cu 8 ani în urmă și care a 
st.îrnit un larg ecou în întrea
ga tară. Organizațiile U.T.C., 
elevii și pionierii din unele 
raioane ale regiunii Oltenia 
continuă și astăzi inițiativa 
luată atunci, întreprind valo
roase acțiuni pentru păstra
rea si îngrijirea monumente
lor. In raionul Calafat a de
venit o tradiție ca tineretul 
să aibă în grijă monumentele 
istorice. Astfel, în comunele 
raionului care au purtat în 
1907 flacăra răscoalei au fost 
puse plăci comemorative și. 
în fiecare an, sti’aturi de flori 
împodobesc, de primăvara 
pînă toamna, aceste locuri. La 
Calafat se află monumentul 
primilor eroi căzuți în lupta

Cîntece
rrwnrT nv.

uitate

Nici un locuitor din satul Co- 
păceni, raionul Teleajen, nu-și a- 
mintește cu exactitate anul cînd 
s-a născut cintecul „Străinul ma- 
mii copil'. Nu știu nici cine l-a 
compus. Nu știu nici dacă a iost 
creat aici sau în altă comună, în 
alt raion și altă regiune. Unii își 
amintesc că era la „modă", prin 
anul 1936, alții și mai de mult. 
Melodia era cîntată cînd plecau 
ieciorii la oaste, cînd oamenii 
mergeau să slugărească pe moșii
le din împrejurimi sau pe moșia 
lui Cireșanu care se întindea ca 
o pecingine pînă în vatra satului. 
11 cîniau tinerii la horă, îl cîntau 
mamele și talii la nunți și bote
zuri, îl cereau bunicii cînd mer
geau la crișmă să-și înece neca
zul într-o „cinzeacă".

Șî cintecul începea așa : „Frun
ză verde lin pelin l Străinul ma- 
mii copil, / Greu o duce prin 
urfcinu / Ci devculț plin mărd> 
CUM. i Verde fonie tr*i gianate. ! 

de eliberare națională de la 
1877 și tot aici monumentul 
soldatului Cobuz, un „cioban 
din Calafat" după cum con
semnează și Vasile Alecsandri 
în poezia „Peneș Curcanul". în 
jurul acestor monumente, din 
grija tineretului, plantîndu-se 
an de an pomi și verdeață au 
răsărit adevărate parcuri. A- 
ceeași grijă și preocupare fată 
de aspectul acestor locuri is
torice, am întîlnit și în raio
nul Corabia. Tineretul, orga
nizațiile U.T.C. îndrumate de 
către specialiștii muzeului ra
ional au făcut săpături pentru 
dezvelirea cetății antice și a 
necropolei de la Celei. Piese
le găsite în urma săpăturilor 
de la Sucidava vor alcătui în 
următorii ani un important 
muzeu arheologic în aer liber 
pus la dispoziția turiștilor. La 
Padeș, Groșerea, Cerneți, Vla- 
dimiru, Cloșani și pe ori unde 
au trecut pașii lui Tudor se 
păstrează cu grijă tot ceea ce 
a rămas de la el. S-au stabilit 
itinerarii pe care organizațiile 
U.T.C., pionierii și școlarii 
pleacă la sfîrșit de săptămînă 
în excursii și drumeții.

în regiunea Oltenia există 
însă foarte multe monumente 
istorice : 16 monumente arheo
logice, 335 monumente de ar
hitectură, 18 de istorie, 30 de 
artă plastică. Se bucură toate 
acestea în mod egal, de ace
eași grijă din partea tineretu
lui și a organizațiilor U.T.C. ?

Pe vastul itinerar istoric al 
regiunii ancheta noastră a 
descoperit că și pe aici, ca și 
la Suceava, există „poteci în
fundate", drumuri istorice de 
seamă cam de mult nebătute. 
Să amintim în primul rînd de 
mănăstirea Vodița, situată ia 
2 kilometri de satul Vîrcioro- 
va. Este cea mai veche ctito
rie din Țara Românească fon
dată între 1370—1375 de Vlai- 
cu Vodă „prin truda călugăru
lui Nicodim" — același care va 
zidi mai tîrziu și mînăstirea 
Tismana. Astăzi mai sînt cîte- 
va ruine într-o poiană deasu
pra unei prăpăstii. Vodita, una 
din cele mai vechi clădiri de 

V edere parțială a combinatului chimic de la Borzești

cult ce ni s-a .păstrat, este 
prototipul și modelul preferat 
al arhitecturii mînăstirilor din 
Țara Românească. Importanța 
acestor ruine este însă necu
noscută și, deși spre Tr. Se
verin și împrejurimi se fac 
multe excursii, pe aici nu se 
abate nimeni. Cîțiva tineri 
profesori de istorie din Tr. Se
verin au promis că vor lua 
inițiativa lăudabilă de a pune 
o placă explicativă pe zidu-

• EMtt prim dv oră pînă toamna, flori îm
prejurul monumontalar istoric*. • Ruinele
• înt vili. • Un monument de arhitectură 
civilă transformat in hambar pentru bor* 
ceag, cartofi ți ridichi. • Fresco după 
fabulele lui Esop, văruitei, o Sd nu bana
lizăm prototipul „coloanei infinit**** • Cite* 
va întrebări pentru: conducerea școlii din 
Almaș, direcția stațiunii experimentale 
Simlnic, direcția regională C.F.R., organele 
locale din comuna Sadova, e Mentalita

tea corosivă ta dispară.

rile monumentului, iar la dru
mul de ramificație spre Vîr- 
ciorova o săgeată turistică pen
tru a indica un loc ce merită 
să stea în atenția excursioniș
tilor.

Foarte multi specialiști sînt 
de părere că lăcașurile isto
rice trebuie absolvite de orice 
fel de utilizare practică. Exis
tă construcții care își mai păs
trează valoarea utilitară. Este 
important ca acestor monu
mente să li se dea insă o uti
lizare adecvată, care să con
tribuie la însăși valorificarea 
lor majoră. Străvechile case 
ale băniei locuite de Craio- 
vești, fosta reședință a lui 

Mihai Viteazul pe vremea 
cînd era ban, vor fi refăcute 
și vor găzdui un mare mu
zeu de etnografie al Olteniei. 
Ce destinație au însă Ia ora 
actuală alte monumente isto
rice din regiune ? Acestea sînt 
folosite în diverse feluri. Casa 
Coțofenilor, o veche și cele
bră podoabă de arhitectură 
civilă din comuna Coțofenii 
din Față, este folosită de sta
țiunea experimentală Simnic 

ca depozit pentru păstrarea 
borceagului, cartofilor, ridi
chilor și prazului.

Un sprijin substanțial pen
tru a preveni distrugerea u- 
nor monumente istorice utili
zate impropriu, necorespunză
tor, l-ar putea acorda Direc
ția monumentelor istorice îm
preună cu organele de resort 
în grija cărora ar trebui să 
se afle monumentul. Culele, 
„fortărețele de cîmpie", monu
mente specifice acestor me
leaguri, unice în țară și din 
ce în ce mai puține, sînt „păs
trate" fără nici un spirit de 
răspundere. Vorbind despre 
măsurile ce trebuie luate pen

tru conservarea și refacerea 
lor depășim atribuțiile orga
nizațiilor de tineret care au 
datoria să le cunoască, să le 
respecte, să le păstreze. Să 
facem apel la specialiști : tre
buie să se întocmească cît mai 
repede documentația necesară 
pentru refacerea culelor de 
Ia Curtișoara („proprietar" : 
G.A.S. Tg. Jiu), cula Greces- 
cu din Slivilești, Crăsnaru de 
la Groșerea, Cernătescu de la 
Cernătești.

în apropierea Craiovei, la 
Almaj, se află cula Poenaru 
construită în 1772 de Barbu 
Poenaru, velpaharnic pe 
timpul lui Mavrogheni. în 
sala ospățului se aflau vestite
le fresce după fabulele lui 
Esop. Au fost spoite cu var, 
fiindcă în culă se află labora
torul școlii din sat. Cum a pu
tut profesorul de istorie să 
îngăduie acest lucru ? Cîțiva 
tineri, chestionați la întîmpla- 
re, din sat nu ne-au putut da 
nici un fel de informații în 
legătură cu monumentul. 
Școala însă și organizația 
U.T.C. din Almaj fac în va
cantă excursii cu tineretul pe 
la alte cule și locuri istorice 
din împrejurimi.

Vizitatorul poate observa că 
aproape la toate intrările Cra
iovei se află cișmele care 
poartă fiecare o semnificație 
istorică. Fîntîna Obedeanului 
la barierele Severinului, fîntî
na Popova spre Dunăre, fîntî
na lui Jianu, fîntîna Purcaru- 
lui și altele. îngrijite și ex
plicată „istoria" lor acestea 
s-ar integra conservării me
moriei orașului însuși. Ar tre
bui puse plăci explicative 
Iată și un mod impropriu de 
„ilustrare". La fîntîna Obe
deanului au fost plantate su
medenie de coloane „infinite" 
înalte de 2 metri din beton, 
unde probabil TAPL va insta
la o „terasă dansantă". Lu
crarea este neinspirată, aco
peră perspectiva monumentu
lui și vulgarizează opera pro
totip a lui Brâncuși de la Tg.

Jîu. Pentru a se evita astfel 
de greșeli ar fi bine ca la ni
velul regional să existe un for 
unic specializat, care să se ocu
pe și de îndrumarea teoretică 
a restaurărilor și de soluțiile 
practice aplicate monumente
lor.

La o bună păstrare a monu
mentelor trebuie să ia parte 
atît organizațiile U.T.C. cît și 
instituțiile locale în raza că
rora se află monumentul. 
Sînt necesare inițiative pe 
plan local fără a se aștepta 
neapărat o dispoziție în acest 
sens. De unde trebuia să fi 
primit conducerea școlii ge
nerale din Almaj dispoziție 
pentru a nu spoi cu var fres
cele după fabulele lui Esop din 
cula lui Poenaru ? Sau cine 
trebuia să le spună cercetăto
rilor naturii de la stațiunea 
experimentală Simnic că în 
casele istorice ale lui Coțofea- 
nu nu trebuia să fie depozitat 
prazul si borceagul ? Ce dis
poziții așteaptă regionala 
C.F.R. pentru a suda șinele de 
cale ferată din zona comple
xului arheologic Drubeta a- 
menințată tot timpul de tre
pidațiile trenurilor ce trec prin 
apropiere ? De ce organele lo
cale din comuna Sadova, raio
nul Corabia au tăiat plopii și 
teii ce străjuie drumul care 
duce sore ctitoria lui Matei 
Basarab ?

Concluzia raidului nostru 
este că dacă asupra monu
mentelor acționează coroziu
nea timpului nu e mai puțin 
„eficientă" și mentalitatea u- 
nor oameni care uneori fac 
într-un ceas ceea ce nu face 
timpul într-un an.

Așa cum se sublinia în do
cumentele Congresului al 
VIII-lea, organizațiile U.T.C. 
trebuie să desfășoare acțiuni 
multiple de popularizare a 
monumentelor, pentru păs
trarea lor. să organizeze ex
cursii și să asigure explicarea 
la fața locului a evenimente
lor care au înscris aceste mo
numente în memoria urmași
lor. Evident, organizațiile 
U.T.C. trebuie să dispună de 
un ajutor substanțial din par
tea organelor tutelare: tipă
rirea unor micromonografii, 
pliante, hărți turistice O.N.T, 

Comitetul regional U.T.C.
Oltenia este dator să asigure, 
printr-o preocupare consec
ventă, desfășurarea în bune 

. condiții a roadelor inițiativei 
născute cu 8 ahi în urtg.f, & 
care am amintit la incepiTtul 
acestui articol.

ION MARCOVICI

Jn dîrz

militant 

revoluționar
Un loc binemeritat în rindul 

figurilor luminoase de mili- 
tanți revoluționari din țara 
noastră și-a căpătat, prin 
abnegația și devotamentul cu 
care a luptat, comunistul Con
stantin Agiu, de la a cărui 
naștere se împlinesc 75 de ani.

Fiu al unei familii de țărani 
săraci din comuna Cetate, ju
dețul Dolj, Constanostin Agiu 
s-a născut în anul 1891. Din 
fragedă copilărie cunoaște 
viața grea și plină de mizerie 
a satelor noastre în care mo
șierii jefuiau fără milă pe ță
ranii înrobiți șî chinuiți 
de foame și biruri. Masacrele 
și ororile săvîrșite de regimul 
burghezo-moșieresc împotriva 
țărănimii răsculate în 1907 — 
comuna Cetate fiind un prin
cipal centru al represiunilor 
din această parte a Olteniei 
— au sădit în sufletul tînăru- 
lui Agiu un puternic senti
ment de ură 
și revoltă îm
potriva nedrep
tăților sociale.

Constantin A. 
giu a înțeles 
de timpuriu 
caracterul ne
drept al orîn- 
duirii capita
liste ajungînd 
la concluzia 
înlăturării ine
vitabile a ace
steia. Conștient 
de faptul că a- 
cest deziderat 
major al mase
lor exploatate 
nu poate fi 
realizat decît 
printr-o luptă 
susținută și organizată, el se 
încadrează în mișcarea mun
citorească revoluționară, iar 
în 1915 devine membru al 
P.S.D.

Coordonatele luptei sale re
voluționare se conturează deo
sebit de puternic în anii pri
mului război mondial și, mal 
ales, în perioada avîntului re
voluționar cînd j\giu se re
marcă printr-o curajoasă și 
neobosită muncă de propa
gandă în rîndul maselor ex
ploatate și asuprite.

în centre muncitorești ca : 
București, Iași, Craiova, T. 
Severin ș.a. el își aduce con
tribuția activă la răspîndirea 
ideilor înaintate ale partidu
lui, desfășurînd cu perseve
rență munca de editare și 
difuzare a manifestelor, bro
șurilor și a presei muncitorești 
și socialiste.

Alături de alți militanți al 
proletariatului din țara noas
tră, C. Agiu aduce un aport 
însemnat Ia lupta pentru cla
rificarea ideologică în sînul 
P.S.D. Această muncă avea să 
fie încununată de succes prin 
crearea în mai 1921 a detașa
mentului de avangardă a pro
letariatului, moment de o 
profundă semnificație istorica 
pentru destinele clasei mun
citoare, ale întregului nostru 
popor. Pentru activitatea sa 
de militant devotat cauzei 
celor mulți, în perioada avîn- 
ului revoluționar îl găsim pe 
Agiu în repetate rînduri ares
tat și întemnițat. în 1922 fiind 
implicat în procesul din 
Dealul Spirii, este condamnat 

75 de ani 
de la 

nașterea 
lui 

Constantin 
Agiu

la 8 ani, închisoare, ani în 
care, rînd pe rînd, cunoaște 
regimul aspru al închisorilor 
Jilava, Văcărești, Doftana și 
Bucovăț.

Anii grei de temniță nu i-au 
înfrînt, însă, curajul și dîrze- 
nia de luptător devotat celor 
exploatați și nici credința în 
izbînda clasei muncitoare. 
După ieșirea din închisoare, 
în 1929, C. Agiu, exprimînd 
crezul politic al tuturor celor 
care suferiseră alături de el 
anii grei ai temnițelor, declara 
în coloanele ziarului „Apără
torul proletar" (iunie 1929):

„Ne simțim indisolubil legați 
de organizațiile revoluționare 
de clasă ale muncitorimii, 
pentru a cărei dezrobire de 
sub jugul capitalist am fost 
gata și sîntem și azi să facem 
toate sacrificiile".

în anii noului avînt revo
luționar, grefat pe fondul cri

zei economice 
din anii 1929— 
1933, C. Agiu 
primește din 
partea partidu
lui, aflat în a- 
dincă ilegali
tate, sarcini de 
mare răspun
dere pe linie 
de propagandă. 
Avînd expc i- 
ența și căli- 
rea cîștigată 
la școala as
pră a închiso
rilor burghezo- 
moșierești, par
tidul îi încre
dințează sarci
na de se retar 
al organizației 

legate de masă „Ajutorul ro
șu", iar mâi tîrziu pe aceea 
de secretar al regionalei de 
partid Oltenia.

în anii dictaturii militaro- 
fasciste și ai războiului hitle- 
rist, dînd dovadă de abnegație 
și spirit de sacrificiu, el acti
vează în cadrul organizației 
„Apărarea patriotică" organi
zed ajutorarea luptătorilor 
antifasciști din închisori și 
lagăre. Alături de alți luptă
tori comuniști, participă la 
elaborarea și punerea în apli
care a planului de înlăturare 
a dictaturii militaro-fasciste, 
de scoaterea României din 
războiul hitlerist și întoar
cerea armelor împotriva mași
nii de război germane.

După insurecția victorioasă 
din august 1944, C. Agiu se 
alătură cu entuziasm măreței 
lupte desfășurată de P.C.R. 
pentru construirea vieții noi, 
socialiste

Partidul și guvernul, apreci- 
indu-i activitatea depusă în 
slujba clasei muncitoare. îi 
încredințează lui C. Agiu 
sarcini și funcții de răspun 
dere în organizațiile obștești 
sau pe linie de stat.

Constantin Agiu a încetat 
din viață la 19 februarie 1961. 
lăsînd în urma lui exemplul 
luminos al activistului comu
nist, a cărui viață și muncă 
s-au contopit cu lupta mase
lor muncitoare și a cărui me
morie poporul nostru o 
cinstește cu adîncă recunoș
tință.

Prof. MARIN FLORESCU

El munaește în dreptate, / Și ia 
leafa jumătate, / Și mîncare-a 
treia parte".

Săraci erou cei rămași în sat, 
săraci erau cei care porneau aiu
rea la oraș să capete de lucru. 
Cintecul acesta, era un cîntec de 
jale în eare erau plînși și viii fi 
mor ții.

Și cei rămași în sat și cei ple
cați trăiau cu speranța că vor 
revedea pe cei dragi, că vor scă
pa de stăpîni, că vor fi iar împre
ună.

Cintecul se încheia cu versu
rile : „Dar e bietul tată-1 meu, / 
De i-ai face bine-or rău, / Tot 
zice, copilul meu, / Prin străini o 
duce greu. / La fel zice maica 
mea, / Fie treaba bună-or rea, / 
Tot zice, copila mea'.

Chiar dacă lacrimile mamelor 
se amestecau cu apa cristalină a 
Teleajenului, iar ale bătrînilor se 
înnodau în bărbile albite, brațele 
lor se încleștau pe coada furcii, 
a securii.

Acum oamenii sînt stăplnii pă- 
mîntului, ai fabricilor, sînt stăpî- 
nii țării, ai muncii lor. In orice 
oraș ai merge, în orice sat ai um
bla, ești la tine acasă. Conduși 
de partid, oamenii de pe melea
gurile Teleajenulul ca și cei din 
întreaga (oră și-au creat o viață 
nouă, omenească.

In satul CopăcenI, la nuntă ori 
la horă, Ia cumetrie ori la un pa
har de vin, nimeni nu mat cere 
acest cîntec. Cei tineri nici nu-l 
cunosc, cei bătrîni l-au uitat, sau 
nu vor să-și mai amintească de 
el. Acum alte cîntece au îmbo
gățit creația populară de pe aces
te locuri.

Oamenii cîntă întotdeauna ceea 
ce simt.

GH. NEAGU
(după o scrisoare a corespnnden- I 
tutui voluntar Dumitru Paduraru} I

RESTAURAREA 
CETĂȚII NEAMȚULUI

Străvechea Cetate 
a Neamțului, unul 
din importantele 
vestigii istorice ale 
luptei poporului 
nostru pentru nea- 
tîrnare, își reia în
fățișarea de odini
oară, plină de stră
lucire. După imagini 
existente în vechile 
stampe și desene se 
restaurează cu dra

goste aceste mărtu
rii de piatră ale 
gloriei străbune.

Pînă acum s-au 
refăcut zidurile ex
terioare și o parte 
dintre bastioane. 
Continuă, de aseme
nea, săpăturile de 
degajare a șanțuri
lor de apărare, pre
cum și de recon
struire a ultimelor

bastioane. In au
rind va începe și 
reconstituirea po
dului-viaduct, prin 
care se făcea acce
sul în cetate. La 
restaurare este fo
losită piatra origi
nală recuperată din 
degajarea șanțuri
lor în care a căzut 
la distrugerea cetă
ții in anul 1717.

In laboratorul de chimie al Combinatului de fibre artificiale 
Brăila
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SPECTATORES, CLARE PLAUDITE!
z

Ne-au rămas de la Plaut 
douăzeci și două de comedii. 
De la Terențiu numai șase. 
Pe toate 28, comediografii la
tini le încheie poftind pe 
spectatori să aplaude. Invita
ția, cînd într-un fel cînd 
intr-alt fel, o face unul din 
personajele comediei respec
tive, ori corifeul, ori chiar 
trupa întreagă. Dacă Teren- 
țiu e mai zgîrcit și se mul
țumește să îndemne scurt: 
Vos plaudite (Dumneavoastră 
să aplaudați), în schimb Plaut 
cu verva lui drăcească, schim
bă mereu sensul invitației. O 
dată zice : «Aplaudați și fiți 
sănătoși : ridicați-vă din șale 
(lumbos porgite) și plecați» 
Altă dată, blesteamă pe spec
tatorul care manibus meritis 
meritam mercedem non dare 
(actorilor merituoși nu le va 
da răsplata meritată, bătînd 
din palme) îl blesteamă să 
găsească în așternut, în loc de 
iubita parfumată, un țap mi
rosind grețos. Numai o sin
gură dată acceptă condiționa
rea aplauzelor : Spectatores... 
și fabula perplacuit, clare 
plaudite 1 (Spectatori. dacă 
v-a plăcut comedia, aplaudați 
răsunător).

Așadar, aplauze.
Or. nouă ne-a fost dat să 

asistăm nu de mult, după 
sfîrșitul unui spectacol, la o 
hărmălaie greu de descris. 
Spectacolul stîrnise entuzias
mul. mai ales tinerilor spec

tatori. Au izbucnit aplauze. 
Care nu le-au fost îndestulă
toare, nu interpreților, ci a- 
celor tineri. Și atunci, au în
ceput să bată din picioare, să 
șuiere, să urle, să arunce pe 
scenă tot soiul de obiecte pe 
care le aveau la îndemînă, cu 
deosebire pălăria dumitale, 
bastonul nu știu cui și poșeta 
smulsă fetei de alături.

Cînd spectacolul e bun și a 
izbutit să stîrnească înflăcă
rare unanimă, se poate spune 
că totul e cum nu se poate

de Lascar Sebastian

fiind și cu bicepși pietroși, 
mi-a aplicat din entuziasm o 
palma pe omoplatul drept; cu 
atîta rîvnă că eu, întîi m-am 
clătinat, apoi m-am toegit în 
perete, lipit parcă cu pap ciz- 
măresc care ține mult. Mai e 
nevoie să spun că mi-am 
blestemat reușita și că am 
avut un vis minunat în care 
amicul îmi apărea mai puțin 
sincer și mai puțin entuziast ?

din palme, aplauze. De ce am 
ține să maimuțărim o modă 
recentă, mai mult sau mai pu
țin occidentală, care cade în 
grădina admirabilelor noastre 
tradiții ca o grindină neave
nită ?

Dar dacă tinerii spectatori 
de care am vorbit și-au ex
primat anapoda, prin violen
ță, entuziasmul lor, în schimb 
sînt alții care nu-l exprimă în 
nici un fel, măcar că l-au 
trăit. Vrem să pomenim de 
acei spectatori care, timp de

Decalogul spectatorului (xm)
------------ - - - - - -

mai bine. Cu toate acestea, 
fiindcă am citat niște scriitori 
latini, să mai cităm unul. 
Poetul Horațiu zice : Est mo
dus în rebus. «E o cumpănă, 
o măsură în toate». Se știe 
unde duce sărirea peste cal ' 
Si apoi, dacă în adevăr spec
tacolul e frumos, de ce mani
festarea satisfacției noastre 
estetice să fie de-o barbară 
urîțenie ?

în această privință am o a- 
mintire semnificativă. Mi s-a 
întîmplat, cîndva, să am o 
reușită în viață. Un amic — 
prieten cu totul și cu totul 
sincer, avînd inima doldora 
de generozitate — a fost pur 
și simplu transportat de a- 
ceastă reușită a mea. Zdrahon

Nu. E bine, e frumos să ne 
mulțumim cu aplauze. Cît de 
puternice, cît de prelungite. 
Autorii unui spectacol nu rîv- 
nesc la pălăriile, bastoanele, 
poșetele noastre. Mai ales că 
«Rada» magistrului Arghezi 
are coșul plin de flori. Floarea 
e semn de gingășie sufletească. 
Vacarmul nu exprimă decît 
haosul. Și apoi, de ce am în
călca și respinge o atît de 
frumoasă tradiție, moștenită 
de la romani, care ne cere 
atît: să aplaudăm ’ Plausus 
înseamnă nu bătaie din pi
cioare, nici șuierat sinistru, 
nici urlete de junglă, nici 
aruncarea cu obiecte conton
dente, ci pur și simplu bătaie

aproape trei ceasuri, au ur
mărit cu interes spectacolul, 
stînd liniștiți și cuviincioși în 
fotoliu, ca dintr-odată, spre 
final, cînd încă n-a căzut ul
tima cortină să devină al nal
bei de nărăvași. «Și ridică din 
șale» cum zice comediograful 
latin, și, bruscînd pe ceilalți, 
și întoreînd actorilor spatele, 
își fac loc cu coatele și o zbu
ghesc la garderobă. Să fie pri
mii ; Bine. Timpul, recunoaș
tem, e lucru prețios. Dar dacă 
ți-ai programat aproape trei 
ceasuri pentru ascultarea și 
privirea spectacolului, să fie 
oare nechibzuită risipă de 
timp în două minute de apla
uze și încă vreo zece pentru 
scoaterea macferlanului de la

garderobă ? Nu credem, oricît 
de slabi am fi la socoteală. 
Vedeți dumneavoastră — și 
aici ne întoarcem iar la Plaut 
— actorii merituoși se fac 
vrednici de meritata răsplată 
a aplauzelor. Ei au fost deli
ciul nostru artistic răstimp de 
trei ore. De ce, la sfîrșit, să-i 
omagiem și să le arătăm re
cunoștința noastră cu o în
toarcere de spate ? Pe Her
cule, s-ar putea să ne ajungă 
blestemul comediografului la
tin și, întorși acasă, să găsim 
în culcușul nostru cine știe 
ce dihanie !...

La începutul acestei suite 
de articole, am încercat să 
indicăm, ca o primă îndato
rire a spectatorului, îngrijirea 
pentru ținuta lui vestimen
tară, cuviincioasă și potrivită 
atmosferei sărbătorești din- 
tr-o sală de spectacol. Ajunși 
la capătul suitei, se cădea ne
greșit să sfirșim cu sfîrșitul. 
Adică, cu felul în care trebuie 
să se comporte spectatorul și 
în final. De altfel, sîntem în
credințați că acela care s-a 
deprins să se poarte bine la 
început, și la sfîrșit se va 
purta așijderi.

Luîndu-ne rămas bun de la 
cititori, îl vom parafraza pe 
Plaut : Lectores. plaudite ! 
Firește... și fabula perplacuit, 
dacă au prezentat vreun inte
res pentru voi considerațiile 
noastre de pînă acum. Vaiete ' 
Adică : fiți sănătoși



Semnarea unui protocol de colaborare

Sîmbătă la amiază, la Con
siliul de Miniștri a fost sem
nat un protocol de colaborare 
tehnico-științifică în domeniul 
agriculturii între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Arabă Unită.

Din partea guvernului Re
publicii Socialiste România 
protocolul a fost semnat de 
Petre Blajovici, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, iar 
din partea guvernului Republi
cii Arabe Unite de Abdel Moh
sen Abul Nur, vicepremier al 
R.A.U. pentru agricultură și 
irigații.

La semnare au fost de față 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Eugen Alexe. 
prim-vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor

Agricole de Producție, Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Morega, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membrii 
delegației guvernamentale a 
Republicii Arabe Unite, pre
cum și Mohamed Fahmy Ha
mad, ambasadorul R.A.U. la 
București și membri ai amba
sadei.

Protocolul prevede schimburi 
de specialiști, de documenta
ție științifică și tehnică în do
meniul agriculturii, de mate
rial biologic experimental, or
ganizarea de conferințe etc.

Cu acest prilej, Petre Blajo- 
vici și Abdel Mohsen Abul 
Nur au rostit cuvîntări.

(Agerpres)

Plecarea

guvernamentale a R. 4. II.
Simbătă după-amiază a pă

răsit Capitala, plecînd spre 
Leipzig, delegația guvernamen
tală a Republicii Arabe Unite, 
condusă de Abdel Mohsen A- 
bul Nur, vicepremier al R.A.U. 
pentru agricultură și irigații, 
care, la invitația guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Baneasa, delegația a fost con
dusă de Petre Blajovici, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
Angelo Miculescu, prim-vice-

președinte al Consiliului Su
perior ăl Agriculturii, Eugen 
Alexe. prim-vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Ion Morega, adjunct al mini
strului industriei construcții
lor de mașini, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul 
Republicii Arabe Unite la 
București. Ewald Moldt, amba
sadorul R.D Germane, și mem
bri ai celor două ambasade.

* *

ACTUALITATEA încheierea lucrărilor Reuniunii
Delegația de specia

liști din industria mi
nieră. condusă de Bu
jor Alniășan, ministrul 
minelor, care, Ia 
vitatia ministrului 
dustriei carbonifere 
U.R.S.S., a făcut

a organizat sîmbătfi 
în Capitală, Ia sala 
mică a Palatului, o 
seară literară vietna
meză.in- 

in-
• 1 
o

vizită in Uniunea So
vietică, s-a Înapoiat 
simbătă la amiază în 
Capitală.

amiază 
in țară 
specia- 

Na-

Simbătă la 
s-a înapoiat 
delegația da 
lisli ai Uniunii 
ționale a Cooperati
velor Agricole de 
Producție și Consiliu
lui Superior al Agri
culturii, condusă de 
Nicolae Ștefan, prim- 
vicepreședinte al Uni
unii, care a făcut o 
vizită in Uniunea So
vietică, la 
Ministerului 
turti al

Ministerul Econo
miei Forestiere a or
ganizat in ultimele 
trei zile, în regiunea 

Galați, un schimb de 
experiență pe (ară cu 
tema : „Ameliorarea
terenurilor degradate 
și corectarea torenți- 
lor în masivele mun
toase".

6 comunicări consa
crate lucrărilor de 
cercetare în domeniul 
fizicii betatronului, 
fizicii nucleului și de- 
fectoscopiei nedis
tructive, efectuate cu 
ajutorul betatronului 
de la Institutul de fizi
că atomică.

invitația
Agricul- 

U.R.S.S.

septembrie, a 
la București

La 3 
sosit 
Beniamin Franklin Pe- 
rera. ambasadorul ex 
traordinar și plenipo
tențiar al Ceylonului 
în Republica Socialis
tă România.

Republicii 
Vietnam, 

de Stat

înainte de plecare, vicepre
mierul Republicii Arabe Uni
te pentru agricultură și iriga
ții a avut amabilitatea să răs
pundă unor întrebări care i-au 
fost adresate de redactorul A- 
genției române de presă „A- 
gerpres". Emil Marinescu.

Pot afirma cu certitudine 
— a spus oaspetele — că la 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice, pe 
care l-am vizitat, activitatea 
științifică este la un nivel 
înalt și munca depusă de cer
cetători este de o valoare deo
sebită. Am fost profund im
presionat de organizarea cer
cetărilor științifice în Româ
nia, și consider ca o măsură 
înțeleaptă faptul că ele cu
prind toate regiunile țării. Am 
fost, de asemenea, adine im
presionat de cele văzute în 
unitățile agricole pe cave le-am 
vizitat, și în special de Com
plexul agro-alimentar „30 De
cembrie". unitate remarcabilă 
prin variatele domenii de pro
ducție agricolă, perfect orga
nizată.

Referindu-se la vizita făcută 
la Uzina de tractoare din

Brașov, vicepremierul a spus 
că unitatea rivalizează cu ori
care altă uzină de acest fel 
cu reputație mondială. Noi, a 
adăugat oaspetele, am fost 
martori ai tuturor fazelor de 
construcție a tractorului, ca și 
ai unei demonstrații a perfor
manțelor sale. Am fost impre
sionați de calitatea, eficiența 
și ușurința de manevrare a 
tractorului. Am vizitat, de a- 
semenea. Uzina „Semănătoa
rea", care produce o varietate 

jde mașini și agregate ce,pi4s a- 
tras atenția i

•muncitorilor 
mult succes.

In încheiere,
Abdel Mohsen 
rătat că vizita 
a deschis mari posibilități de 
colaborare în domeniul 
griculturii între cele două 
țări. Noi am început deja a- 

iceastă colaborare importind u- 
nele mașini agricole din Ro
mânia și sperăm că aceasta va 
fi extinsă și în alte domenii.

Cu prilejul zilei na
ționale n 
Democrate 
Comitetul
pentru Cultură și Artă 
în colaborare cu Co
mitetul national de 
solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez

Intre 4 și 10 sep
tembrie se desfășoară 
la Praga cel de-al 
IV-lea Simpozion in
ternațional de beta- 
troane, dedicat unui 
larg schimb interna
țional de experiențe 
asupra celor mai re
cente perfecționări în 
domeniul acceleratoa
relor de electroni de 
tip betatron și asupra 
ulilizării acestor acce
leratoare în cercetări 
de fizică nucleară, în 
industrie și în medi
cină.

La simpozion parti
cipă și o 
specialiști 
tutui de 
mică ai 
Republicii 
Romania, condusă 
dr. ing.
Iliescu, șeful 
torului betatron, 
cretar științific al In
stitutului. Delegația 
română va prezenta

Sîmbătă dimineața 
a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Aus
tria o delegație de 
cadre didactice din 
învătămîntul superior 
medical din țara 
noastră, condusă de 
conf. dr. Vasile Vasi- 
lescu, șeful catedrei 
de biofizică de la In
stitutul de medicină 
și farmacie din Bucu
rești. președintele sec
ției de biofizică 
cadrul 
taților 
dicale. 
ticipș
Congresului 
tional de biofizică, ce 
se va desfășura 
Vienp între 
septembrie.

din 
Uniunii socie- 
de științe me- 
pentru a par

ia lucrările 
interna-

4 și
la
9

noastră. . U38bi 
acestor uzine

vi"ppremierul 
Ab 1 Nur a a- 
sa in România

a-

(Agerpres)

VEȘTI CIS SUCEAVA

delegație de 
de la Insti- 
fizică ato- 

Academiei 
Socialiste 

de 
Constantin 

labora- 
se-

Conf. dr. 
Berlogea, 
Institutului 
tiză si recuperare 
capacității de 
a părăsit 
pentru a participa Ia 
Seminarul de recupe
rare profesională ce 
va avea loc la Berlin

Octavian 
directorul 

de exper- 
a 

muncă 
Capitala,

(Agerpers)

Telegrame de condoleanțe
In legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Leontin 
Sălăjan, pe adresa Ministeru
lui Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România au 
sosit telegrame de condolean
țe din partea Ministerului 
Apărării al U.R.S.S. și din 
partea mareșalului A. A. Gre- 
cikf>.. comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite

statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

De asemenea, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, a -primit o telegramă 
de condoleanțe semnată 
Nicanor Costa Mendez, 
nistrul relațiilor externe 
cultelor și ministru ad-interim 
al apărării al Republicii 
gentina.

de 
mi-

Și

O dată cu începerea 
anului de invățămînt 
la Suceava 700 elevi 
vor ocupa băncile noii 
școli profesionale da
tă în folosință zilele 
acestea, avînd 
citatea de 16 săli 
clasă, înzestrate 
mobilier modern.

Noua școală 
orașul Suceava pregă
tește tineri în mese
riile de : zidari, lăcă
tuși. mecanici de în
treținere și reparații

strungari, 
electri-

capa- 
de 
cu

din

auto moto 
instalatori, 
eleni.

Azi la Suceava a 
avut loc ședința les- 
tivă consacrată 
versării a 20 de 
de activitate 
lui regional 
la care au 
colaboratori, 
pondenți, 
numeroși invitați.

Din partea colegiu
lui redactional a vor
bit Platon Pardău, re-

ani- 
ani 

a ziaru- 
Zori noi, 
participat 

cores- 
tipografi,

dactor șef, evidențiind 
în cuvîntul său con
tribuția ziarului in 
cele două decenii de 
activitate la înfăp
tuirea politicii parti
dului și statului nos
tru.

în încheiere, tova
rășul Stefan Panaites
cu. secretar al comi
tetului regional de 
partid, a urat colecti
vului de muncă noi 
succese în activitatea 
viitoare. (1. Beldeanu)

ORELE
REȘIȚEI

secției furnale un articol sem
nat de maistrul lăcătuș Ale
xandru Mărgineanu, secreta
rul comitetului organizației 
de bază U.T.C., care evidenția 
faptele de muncă ale tinerilor 
furnaliști, electricieni, termo- 
tehnicieni, mecanici, printre 
care Ion Manciu, Traian Pă- 
iușan, Aurel Liubimirescu, 
Sfetcov Mihailov, Nicolae 
Murgii.

Ora 18,45. Asist la două faze 
distincte: la furnalul nr. 1 se 
pregătesc rinele pentru șarja 
de la ora 19,45; la furnalul 
nr. 2 se deșarjează. In timp ce 
șuvoiul de metal lichid se 
scurge în oalele uriașe, tînă- 
rul inginer Macu Zoică — 
proaspăt absolvent al facultă
ții de metalurgie, care a fost 
muncitor în combinat și la 
numai trei săptămîni 
absolvire a fost numit 
schimb — și maistrul 
Pîrvu de la creuzetul 
lului nr. 1, completează lista 
cu cifre, pe care o au în față, 
cu o serie de explicații. Suc
cesul consemnat la 23 August 
— mai bine de 16 000 tone de 
fontă peste prevederi se dato
rează : 1. întreținerii perfecte 
a agregatelor; 2. menținerii 
temperaturii aerului cald in
suflat în furnal în jurul a 
1 000° C ; 3. calității bune a 
aglomeratului autofondant 
produs în combinat și a cocsu
lui. Și o altă cifră: consum 
planificat de cocs pe tona de 
fonta : .709,3 kg; realizat de la 
începutul lunii august; în 
medie 670,2 kg.

Aurel Liubimirescu, locțiito
rul secretarului organizației 
U.T.C. pe schimb, lucra la 
rina mare a furnalului nr. 1. 
L-am întrebat cum sînt tra
tate problemele producției în 
adunările generale U.T.C.

— Un schimb înglobează 
uteciști avînd meserii dintre 
cele mai diferite. A intrat in

de la 
șef de 
Traian 
fuma

în zilele de 5 și 6 septem
brie 1966, se vor desfășura la 
București lucrările simpozio
nului internațional, cu tema : 
„Metode de exploatare a 
straturilor groase de cărbuni", 
organizat sub egida Comitetu
lui Cărbunelui din cadrul Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

La lucrările simpozionului 
vor participa specialiști din 
Anglia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Franța, R.F. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Spania, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, 
reprezentanți ai Secretariatu
lui C.E.E./O.N.U., precum și 
un grup de experți din Româ
nia.

Specialiștii oaspeți 
mâni vor prezenta 
asupra unor aspecte 
și economice de mare
tate pentru industria carboni
feră, cum sînt : exploatarea 
straturilor cu înclinare mică, 
tavanul fals și rambleul ci
mentat, metode de securitate 
a muncii etc. Referatul de 
sinteză va fi prezentat de spe
cialiștii români.

și ro- 
referate 
tehnice 
actuali-

al

I 'VA f t

Aspect de la sosirea autamobiliștilor participant! la turul 
Europei

Foto : O. PLEC AN

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

internaționale de experți in problemele

educației tineretului universitar
In cursul ultimei ședințe a 

Reuniunii internaționale de 
experți cu tema „Educația ti
neretului universitar în spiri
tul idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între 
popoare", organizată de Comi
sia națională a Republicii 
Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O., sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O., au fost dezbătute 
și adoptate concluziile Reuniu
nii. Acestea cuprind o sinteză 
a problemelor înscrise pe or
dinea de zi, analizate în cele 
două rapoarte prezentate și 
dezvoltate în cursul discuțiilor, 
în cuvîntul de închidere a 
Reuniunii, la care au participat 
experți și observatori din 18 
țări europene, prof. dr. docent

Jean Livescu, vicepreședinte 
al Comisiei naționale române 
pentru U.N.E.S.C.O., adjunct 
al ministrului învățămintului, 
președinte al Reuniunii, a sub
liniat că discuțiile purtate au 
decurs intr-un spirit de res
ponsabilitate față de om și 
umanitate. Noi, a spus printre 
altele vorbitorul, pregătim lu
mea de mîine, o lume de pace 
și prosperitate ; lumea con
temporană va putea realiza 
acest țel nobil numai printr-o 
mai bună cooperare între po
poare, o mai bună cunoaștere 
reciprocă, prin respectul față 
de om — pentru că noi sîntem 
toți aproape unii de alții, indi
ferent de locul geografic în 
care ne aflăm — ca și prin 
recunoașterea dreptului fiecă-

s-port
Surprizele continuă

BUDAPESTA (prin telefon). 
Campionatul european de atle
tism a continuat cu seria sur
prizelor. Trei campioni olimpici 
au fost învinși. Păcat că prin
tre aceștia e și Mihaela Peneș. 
Aruncind 56.94 m. a trebuit să 
se mulțumească cu locul II. în
că de la prima aruncare a fost 
condusă de invingătoarea Ma
rion Liittge (R.G.D.) care a con
firmat forma bună din califi
cări. Mari Rând, o altă campioa
nă olimpică nu a reușit nici cel 
puțin să intre în finala probei 
de lungime. Aici, Viorica Vis- 
copoleanu sărind 6,33 m. s-a cla
sat pe locul. 5. Proba a fost 
ciștigată de poloneza Kirsen- 
ștein cu 6.55 m.

Al treilea campion învins e 
Gaston Roelands la 3 000 m. ob
stacole. Aceasta a fost cea mai 
rapidă cursă de obstacole aler
gată vreodată. Ciștigătorul, so
vieticul Kucinschi a alergat ul
timii 300 metri ai cursei intr-un 
tempo infernal, a reușit să-l a- 
jungă din urmă pe Roelands, cu 
toate că acesta avea la un 
moment dat un avans de peste 
30 m. Timpul realizat 8”26,6 e 
doar cu două zecimi mai slab 
decît recordul mondial. De a- 
semenea, 5 concurenfi în fina
lă au realizat noi recorduri 
pentru țările lor. Printre aceștia 
a fost și Zoltan Vamoș, care a 
sosit pe locul 7 cu timpul de 
8"34,0. El a făcut o cursă cu-

rajoasă, fiind în prima parte a 
alergării în plutonul fruntaș. 
Spre sfîrșit însă a cedat.

In restul probelor a fost viu 
aplaudată victoria campionului 
Varju Vilmoș la aruncarea, gre
utății. El a obținut locul" dfn 
prima aruncare 19,43 m, cu care 
a și ciștigat concursul. De a- 
semenea. a impresionat sosirea 
participanților la 50 km. marș. 
Conducind cea mai mare parte 
a cursei, 
ciștigat în 
42 secunde 
du-și astiel
cedenta ediție a campionatelor. 
Erica Stoienescu și-a obținut 
calificarea pentru finala probei 
de săritură în înălțime care se 
va disputa astăzi.

Românii care au fost prezenți 
în timpul calificărilor la triplu- 
salt au trecut prin mari emoții. 
Șerban Ciochină depășise toate 
săriturile și doar în ultima să
ritură a reușit să prindă
prag bun. Nu numai atît, dar 
a reușit prin 16,42 m. să obțină 
și un nou record al țării noa
stre, ocupă locul II în califi
cări.

Astăzi se desfășoară ultima 
zi a compionatelor. Dintre re
prezentanții noștri vor partici
pa 
în 
la

italianul Bamich a
4 ore, 18 minute,

2 zecimi, reeditin- 
victoria de la pre-

un

Erica Stoienescu la săritura 
Înălțime și Șerban Ciochină 
triplu salt.

SILVIE DUMITRESCU

• CONTINUĂRI

• Campionatele mondiale 
volei (masculin) au continuat 
desfășurarea ultimelor întîlniri 
cadrul grupelor preliminare. 
Ceske Budejovice, echipa Româ
niei a întrecut cu 3—0 (4,2,7) 
selecționata Turciei și s-a califi
cat în turneul final.

Alte rezultate : Cehoslovacia — 
Danemarca 3—0 » S.U.A. •— Fran
ța 3—1 î R. D. Germană — Cuba 
3—0 j Bulgaria — Finlanda 3—0 j 

^Ijyyoslajgia —* R. P, Chineză 3—1.

• Disputat aseară pe stadio
nul , Republicii din Capitală, în 
cadrul campionatului categoriei A 
la fotbal, meciul dintre formațiile 
bucureștene Progresul și Rapid 
s-a terminat nedecis : 1—1 (1—1).

rei națiuni de a-și organiza 
viața socială după propriile 
sale tradiții și voință. Fiecare 
dintre noi trebuie să-și educe 
astfel conștiința, a adăugat el, 
incit să fie la înălțimea aces
tei nobile misiuni ; în cali
tate de educatori avem sarcina 
de a forma o tînără generație 
astfel incit ea să fie utilă atît 
patriei sale cit și umanității.

Apoi, Henri, Rous.el, profe
sor la Universitatea din Lille, 
Branimir Iancovici, rectorul 
Universității din Niș (R.S.F. 
Iugoslavia), Ronald Svensson, 
secretar al Consiliului pentru 
tineret din Suedia, J. Polia
kov, din partea departamen
tului „Informațiilor" din Se
cretariatul U.N.E.S.C.O., Um
berto Gori, director adjunct 
al Societății italiene pentru 
organizarea internațională — 
Roma, și-au exprimat satis
facția pentru rezultatele și 
atmosfera de cooperare în 
care au decurs lucrările Reu
niunii și au mulțumit organi
zatorilor români.

(Agerpres)

DUMINICĂ 4 SEPTEMBRIE

• Campionatul republican 
de rugbi continuă duminică cu 
desfășurarea etapei a doua a 
returului. în Capitală, pe sta
dionul Republicii se va disputa 
un interesant cuplaj ce 
nește formații fruntașe 
țara noastră. De la ora 
Grivița Roșie întîlnește 
Progresul
care se va desfășura partida 
dintre Dinamo București și 
Steaua.

reu- 
din 

9,30 
pe

București, după

(Agerpres)

8,30 : Cum va fi vremea ; 
8,32 : Pentru noi femeile ; 9,15 : 
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar ; 10,30 : Emisiune 
pentru sate ; 16,00 : Magazin
duminical ; 17,00 : Campiona
tul european de atletism — 
Budapesta ; 19,00 : Telejurna
lul de seară ; 19,10 „TV-111“
— emisiune alcătuită la cere
rea telespectatorilor ; 19,30 :
Fotbal: Steaua — Dinamo
București. In pauză : Tele- 
sport; 21,15 Memoria caselor : 
George Coșbuc (cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la naș
terea poetului) ; 21,35 : Mari
ansambluri: „Brîulețul" din 
Constanța ; 22,05 : Filmul :
„Hoțul din Bagdad" — pro
ducție a studiourilor engleze ; 
23,25 : Telejurnalul de noapte.

CENTENARUL
COȘBUC

(Urmare din pag. I)

obiceiul nostru, ca la fiecare 
adunare generală să analizăm 
activitatea unei anumite cate
gorii. In ultima adunare ge
nerală, care a avut loc îna
inte de 23 August, a fost 
analizată activitatea electricie
nilor și rezultatele lor în în
trecerea socialistă.
- Și ?...
— Păi, ei stau bine. Elec

tricienii au fost felicitați în 
mod deosebit cu ocazia zilei 
Eliberării pentru contribuția 
adusă la bunul mers al secției.

Ora 19. Deșarjarea furnalu
lui nr. 2 este pe sfirșite. 
Spectacolul este fascinant. 
Cînd nivelul fontei din creu
zet ajunge în dreptul gurii de 
evacuare, steluțele de foc se 
înmulțesc. Printre steluțele 
aurii lucrează oamenii care 
controlează în permanență 
starea barajelor și a rinelor. 
La rina pentru fontă, aproape 
de jgheabul de scurgere în 
oală, lucrează utecistul Ilie 
Rusu, topitor. El e mai ferit 
de influența focului. Mai în
colo, mai aproape de para 
focului — topitorul Ion Man- 
da. învăluit din toate părțile 
de reflexele metalului incan
descent, topitorul Dumitru 
Socaci, pare un personaj 
fantastic. Pălăria mare din 
azbest, cu un bor larg spre 
ceafă, amintește de echipa
mentul lupilor de mare. Ul
tima fază e consumată. Aerul 
din furnal iese cu furie prin 
gura de evacuare, împrăștiind 
seîntei. Deșarjarea s-a termi
nat. Un semnal, o apăsare pe 
buton și agregatul care astupă 
șticul face inofensivă furia 
colosului. îl urmăresc pe tînă- 
rul Socaci. E obosit. Lasă să-i 
cadă cangea și cu pași rari 
îndreaptă spre un ghișeu ce 
deschide într-un perete.

— Dă-mi apă I
In aceeași clipă, o mină 

întinde un pahar cu sifon.
...Reșița, ora 21,30. Ziua ca

lendaristică e pe sfirșite. De

se 
se

it

se pregătește 
Peste o oră 

sirena anunță 
zile de

data aceasta 
schimbul trei, 
și jumătate, 
începutul unei noi 
muncă la Reșița. In acest 
schimb am făcut cunoștință 
cu cîțiva din eroii combinatu
lui — laminoriștii — care se 
mențin în fruntea întrecerii 
socialiste, alături de furnaliști. 
Pînă în dimineața zilei de 
23 August ei realizaseră 7 000 
de tone de laminate finite pe
ste prevederile planului.

Facem cunoștință 
șeful liniei, inginerul 
ghe Deliu, venit la 
nopții pentru o scurtă 
în secție. Ne vorbește 
cele peste 1560 de tone de 
laminate grele obținute în 
plus numai în luna august:

— Meritul aparține în pri
mul rînd echipelor de la în
treținere, care au terminat 
reparația laminorului în 10 
zile, în loc de 14 cît au fost 
planificate. In ziua de 23 
August am obținut 280 tone 
peste plan. Despre oamenii 
mei s-a mai vorbit. Eu aș 
evidenția în mod special echi
pele de mecanici, lăcătuși, 
energeticieni și macaragii con
duse de maiștrii Ion Gabor, 
Mihai Perian, Constantin Fio- 
rea, Constantin Năstase, care 
au făcut o reparație „ca la 
carte". Datorită lor „zestrea" 
noastră se ridică acum la 
peste 4 200 tone peste plan, 
dintre care 2 109 finite.

La celelalte linii se fac lu
crări pregătitoare: sînt schim
bate cajele pentru noi dimen
siuni de profile. In această 
noapte la cele 2 013 tone peste 
plan, schimbul de la tablă a 
mai adăugat 12 tone. Nicăieri 
în combinat n-am 
felul, oarecum ciudat, de a da 
explieații succeselor ca aici. 
Greu de aflat într-un singur 
schimb, pentru că oamenii 
aceștia modești se arată unul 
pe altul...

începe o nouă zi de muncă. 
Schimburile Reșiței predau 
din mers ștafeta.

POTENȚIALE
NEVALDRIFICATE

și cu 
Gheor- 
miezul 

vizită 
despre

întîlnit

deun număr mare 
in cadrul cărora ca- 
„lucrare științifică", 
este și mai preg-

organizăm 
manifestări 
racterul de 
„cercetare" 
liant.

— Vă referiți la sesiunile de 
comunicări științifice și la acti
vitatea din cadrul societăților 
științifice ale cadrelor didac
tice ?

— In primul rînd, la acestea. 
Dar și la cercurile pedagogice, 
consfătuirile tematice și consfă
tuirile anuale, organizate la ni
vel orășenesc și raional, prin 
care urmărim generalizarea ex
perienței 
didactice de 
tate.

— Cum ar putea fl perfecțio
nată activitatea in cadrul tutu
ror acestor forme organizato
rice, în sensul creșterii contri
buției lor la promovarea pre
ocupărilor pentru cercetări ști
ințifice proprii în rîndul cadre
lor didactice ?

— Prin atragerea unui număr 
mai mare de profesori la o mun
că reală, de conținut, în cadrul 
tuturor activităților amintite. 
Ca prim aspect al problemei, pe 
baza unui control riguros din 
partea secțiilor de învătămînt și 
a organelor ministerului, trebuie 
vegheat ca aceste activități să 
nu se formalizeze — cum se 
întîmplă uneori — în dauna ca
racterului analitic, metodic, ști-

înaintate a cadrelor 
aceeași speciali-

ințific pe care trebuie să-l aibă 
o lucrare științifică reală.

Pe ae altă parte, se face sim
țită necesitatea unei riguroase 
îndrumări de specialitate pentru 
profesorii-cercetători, valori
ficarea mai atentă, cu caracter 
stimulativ bine precizat, a celor 
mai prețioase contribuții afir
mate cu prilejul manifestărilor 
amintie: consfătuiri, cercuri,
sesiuni de comunicări. In cadrul 
acțiunilor de perfecționare a 
cadrelor didactice, noi am luat 
o serie de măsuri care se dove
desc eficace. Astfel, la cursurile 
organizate ale institutelor inter
regionale pentru perfecționarea 
cadrelor didactice se prezintă 
expuneri referitoare la metoao- 
logia unei cercetări științifice. 
Toate cele cinci institute de 
perfecționare au elaborat „scri
sori metodice" în legătură cu 
munca de cercetare științifică 
în învătămînt. Clujul, de pildă, 
a elaborat în acest sens un ma
terial de îndrumare vast, însoțit 
de materiale prețioase (planuri 
de cercetare științifică, structura 
unei monografii școlare). Pe de 
altă parte, cu ocazia susținerii 
examenelor de acordare a gra
delor diaactice, se ia în consi
derare și activitatea științifică 
a candidatului.

— S-a remarcat de către unii 
profesori că mai ales sub aspec
tul înarmării cadrelor didactice 
cu metodologia cercetării știin
țifice, cu direcțiile de orientare 
ale acesteia, se resimte lipsa 
unei Îndrumări complete, bine 
organizate. Spusele dumnea
voastră confirmă asemenea a- 
precieri. Ce credeți că ar fi de 
făcut ?

— Munca de cercetare a ca
drelor didactice s-a desfășurat 
pină acum spontan, lipsită de 
jaloane clare și de anticipare. 
Ea a fost doar indirect orien
tată, prin articolele publicate in 
reviste de specialitate cie oa
meni de știință de prestigiu. A- 
sistența acordată cadrelor di
dactice cu preocupări de cerce-

tare a fost necoordonată, spora
dică, la cererea individuală. Așa 
se explică, între altele, faptul că 
un potențial important de cer
cetare — profesorii de psiholo
gie — a rămas nevalorificat, 
oeși aceștia ar putea fi foarte 
bine folosiți în cadrul unei re
țele de specialiști, care să des
cifreze aptitudinile elevilor și să 
realizeze o judicioasă orientare 
profesională a acestora.

Ne gîndim că s-ar putea a- 
junge la un sistem de îndru
mare — în genul doctoratului 
— a cadrelor didactice înscrise 
pentru obținerea gradului II și 
I, a celor care pregătesc comu
nicări științifice, de către cadre 
didactice universitare. In ace
lași sens, ar fi utilă atragerea 
profesorilor în colectivele de 
cercetare mixte, alături de ca
dre didactice din universități și 
specialiști din alte aomenii, pu
nerea la dispoziția acestora a 
laboratoarelor și mijloacelor 
materiale existente în învăță- 
mîntul superior, crearea, sub e- 
gida universităților, a unor 
stații-pilot de cercetare care să 
polarizeze activitatea profesori
lor.

Pe de altă parte, considerăm 
deosebit de oportună publicarea 
în revistele de specialitate a 
unor materiale de îndrumare în 
legătură cu tehnica cercetărilor, 
folosirea metodelor moderne, a 
statisticii matematice și mode
lării.

In sfîrșit, este nevoie, după 
părerea noastră, de înzestrarea 
cît mai completă, cu o bogată 
literatură de specialitate a bi
bliotecilor pedagogice regio
nale, aflate în curs de organi
zare.

Evident, nu pulem considera 
incheiaiă prin acest interviu 
discuția noastră în legătură cu 
problemele participării profeso
rilor ia cercetările științifice de 
pedagogie. In consecință, adre
săm tuturor cititorilor care. In
tr-un fel sau altul, au tangente 
cu activilatea pedagogică 
barea :

PE CE CAI. CU CE 
LOACE AR PUTEA FI
MULATA ȘI VALORIFICATĂ 
MAI BINE MUNCA DE CER
CETARE A CADRELOR DI
DACTICE DIN ȘCOLI?

între

MIJ- 
STI-

Antoniu Costache — artist 
al poporului ; Andrițoiu 
Alexandru — scriitor, re
dactor-șef .al revistei „Fa
milia" — Oradea; Ange- 
lescu Mircea — președintele 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor dip Republica Socialistă 
România ; acad. Bălan Ștefan
— ministrul învățămintului ; 
Bălăci Alexandru — membru 
corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
vicepreședinte al C.S.C.A. ; 
Bălan Ion Dodu — scriitor, 
redactor-șef adjunct al revis
tei „Luceafărul" ; Barbu Eu
gen — scriitor, redactor-șef 
al revistei „Luceafărul" ; acad. 
Beniuc Mihai — scriitor ; 
acad. Bogza Geo — scriitor, 
vicepreședinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea 
Păcii; Boureanu Radu — scri
itor ; Bossert Werner — scrii
tor, Sibiu ; Cazacu Virgil — 
președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziu
ne ; Ciopraga Constantin — 
profesor universitar, direc
tor al revistei „Cronica" 
Iași ; Cioculescu Șerban — 
membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socia
liste România, redactor- 
șef al revistei „Viața Româ
nească" ; Cîrneci Radu — 
scriitor, redactor șef al revis
tei „Ateneu" Bacău ; Diaco- 
nescu Mihai — redactor-șef al 
revistei „Argeș" ; Duca Mi
hai — președintele Sfatului 
popular al raionului Năsăud ; 
Dumitrescu Ion — președin
tele Uniunii Compozitorilor; 
Enache Petru — prim-secretar 
al C.C. al U.T.C. ; acad. Efti- 
miu Victor — scriitor ; Gliga 
Vasile — adjunct al ministru
lui afacerilor externe ; Gri- 
gorescu loan — vicepreședinte 
al Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune; Ivașcu 
George. — director al revistei 
„Contemporanul" : acad. Ja
lea Ion — președintele Uniu
nii Artiștilor Plastici ; Tudor 
Jarda — compozitor, Cluj ; 
Jebeleanu Eugen — scriitor, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România ; acad. Joja Athanase
— președintele Comisiei Na
ționale U.N.E.S.C.O. ; Kovăcs 
Gyorgy — scriitor, redactor- 
șef al revistei „Igaz-Szo" Tg. 
Mureș ; Kiss Jenb — poet,

Cluj ; Lăncrănjan Ion — scrii
tor, redactor-șef adjunct al 
revistei „Gazeta literară" ; 
Letay Lajos — vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, redac
tor-șef al revistei „Utunk" 
Cluj ; Livescu Jean — profe
sor universitar, vicepreșe
dinte al Comisiei Naționale 
U.N.E.S.C.O. ; Lupu Ioan — 
redactor șef al revistei .,As
tra" Brașov ; Macovei Pompi- 
liu — președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă; 
Micu Dumitru — scriitor; 
Mircea Dumitru — scriitor, 
redactor-șef al revistei „Tri
buna" Cluj ; Mihăescu George 

revistei 
Nestor 

Uniunii 
C. G. — 

Bucu-

— redactor-șef al 
„Tomis" - Constanța ; 
Ignat — președintele 
Ziariștilor ; Nicolescu 
profesor universitar
rești : Pas Ion — scriitor, pre
ședintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea ; acad. Panaitescu 
Perpessicius — director al 
Muzeului literaturii române ; 
Pavlea 
școlii 
Coșbuc 
trovici 
Secției 
Academiei Republicii 
liste România ; acad. Philip- 
pide Alex. — scriitor, pre
ședintele Secției de literatură 
și arte a Academiei Republicii 
Socialiste România ; Popescu 
Dumitru Radu — scriitor, 
secretarul Filialei din Cluj a 
Uniunii Scriitorilor ; Purcaru 
Ilie — redactor șef al revistei 
„Ramuri“-Craiova ; Rău Aurel
— scriitor, redactor-șef al re
vistei „Steaua" Cluj ; acad. 
Rosetti Alexandru — decanul 
Facultății de limbă și litera
tură română a Universității 
București; Rusu Clement — 
președintele Sfatului popular 
al regiunii Cluj ; acad. Zaha- 
ria Stancu — președintele 
Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România ; Sto- 
ian Ion — șeful secției lite
ratură și artă a C.C. al P.C.R. ; 
Stoffel Emeric — redactor-șef 
al revistei „Neue Literatur" ; 
Streinu Vladimir — scriitor : 
Tudoran Eugen — decanul 
Facultății de filologie a Uni
versității din Timișoara : Utan 
Tiberiu — redactor-șef al re
vistei „Gazeta literară" : Za- 
ciu Mircea — decanul Facul
tății de filologie a Universi
tății din Cluj.

Traian — directorul 
din comuna George 

(Hordou) ; acad. Pe- 
Emil — președintele 

de științe filologice a 
~ ' ' Socia-

(Agerpres)
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VIZITA IN GRECIA A PREȘEDINTELUI 
COIVSIlIUI III DE MINIȘTRI

Franța nu va mai contribui 
la bugetul militar al 0.1.0.

ATENA 3. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Gh. Secuiu și 
C. Alexandroaie, transmit : 
Simbătă, înainte de amiază, 
delegația guvernamentală ro
mână, condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri Ion 
Gheorghe Maurer — care face 
o vizită oficială în Grecia — 
a plecat într-o călătorie prin 
țară.

Oaspeții români sînt însoțiți 
de adjunctul ministrului afa
cerilor externe, T. Rentis, și 
de ambasadorul Greciei la 
București, A. Argyropoulo.

Prima zi a călătoriei a fost 
rezervată vizitării anticei lo
calități Delphi. Escortată de 
motocicliști, coloana de mașini 
străbate variatul peisaj al 
acestui frumos tinut cunoscut 
încă din antichitate. Dealurile 
aride, crîngurile întinse de 
măslini, serpentinele ascuțite, 
văile prăpăstioase și grohoti
șurile conferă regiunii un 
pitoresc aparte. Prin satele si 
orașele regiunii localnicii îi 
salută pe oaspeți, făcînd 
semne prietenești.

Se trece prin Teba — cu
noscută în antichitate ca o 
puternică rivală a Atenei — 
care și astăzi, prin mărturiile 
sale, trezește amintirea anilor 
ei de glorie și înflorire, 
amintirea civilizației tebane. 
După un popas binevenit în 
răcorosul orășel Levadia — ce 
trezește admirația vizitatorilor 
prin aspectul său medieval și 
apa abundentă, limpede ee 
cade în mici cascade printre 
stîncile colțuroase din sălba
tecul peisaj muntos — coloana

CO
(Urmare din pag. I)

Delegația guvernamentală 
română a fost primită în Gre
cia cu ospitalitate și căldură 
în spiritul sentimentelor de 
stimă și prietenie care există 
intre popoarele român și grec. 
Oaspeții români și-au expri
mat mulțumirea lor Majestă- 
ții Sale regelui, guvernului și 
poporului grec pentru ospitali
tatea caldă de care s-au bucu
rat.

Da convorbirile oficiale care 
au avut loc cu această ocazie, 
au participat din partea ro
mână Excelențele lor domnii 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Atena, Alexandru Bălăci, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
domnii Vasile Șandru, director 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Constantin Flitan, direc
tor în Ministerul Afacerilor 
Externe, Nicolae Cristescu, di
rector în Ministerul Finanțe
lor, Grigore Logofătu, șeful 
Agenției economice române la 
Atena.

Din partea greacă au parti
cipat : Excelențele lor domnii 
Stephanos Stephanopoulos, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ioannis Toumbas, mi
nistrul afacerilor externe, T. 
Rentis, subsecretar de stat ia 
afacerile externe, P. Economou 
Gouras, ambasador, fost mi
nistru al afacerilor externe, 
A. Argyropoulo, ambasadorul 
Greciei la București, G. Ben- 
sis, director general în Minis
terul Afacerilor Externe, dom- 
niiA. Vlahos, S. Tetenes și J. 
Cambiotis miniștrii plenipo
tențiari, directori în Ministe
rul Afacerilor Externe și E. 
Kerkinos, prim-secretar de 
ambasadă.

în cursul convorbirilor ofi
ciale care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, 
sinceritate și înțelegere reci
procă au fost examinate rela
țiile între cele două state și 
s-a procedat la un schimb de 
vederi asupra problemelor ac
tuale ale situației internațio
nale.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție evoluția favora
bilă a relațiilor româno-ele- 
ne, bazate pe respectul inde
pendenței, suveranității națio
nale, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc și al nea
mestecului în afacerile interne 
ale altora.

Cele două părți au subli
niat utilitatea contactelor di
recte dintre oamenii de stat ro
mâni și greci pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă și pentru 
dezvoltarea încrederii mutuale 
precum și pentru strîngerea 
prieteniei dintre cele două na
țiuni vecine în/interesul păcii 
și colaborării internaționale.

Cu ocazia vizitei în Grecia a 
delegației guvernamentale ro
mâne, cele două guverne au 
căzut de acord asupra regle
mentării problemelor în sus
pensie între cele două țări, și 
în acest scop, precum și în 
scopul dezvoltării continue a 
relațiilor în toate domeniile 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Regatul Greciei au 
semnat următoarele acorduri :

1. Acord pe termen lung 
privind schimburile comer
ciale ; 2. Acord de plăți ; 3. 

de mașini urcă serpentinele 
amețitoare din apropierea ci
clopicului masiv Parna, în 
care sînt săpate lăcașurile 
vestitelor temple antice, cu
noscute sub numele de „mis
tere".

Oaspeții trec apoi pe „Calea 
sacră" ce urcă spre templul 
lui Apolon, construit pentru a 
sărbători eroica luptă de la 
Maraton. Acest templu doric 
a fost reconstruit piatră cu 
piatră de iscusitele mîini ale 
meșterilor arheologi greci. 
Premierul român a avtlt 
cuvinte de laudă pentru mă
iestria cu care restauratorii 
au refăcut prețioasele vestigii 
ale civilizației antice. în ime
diata apropiere a templului 
Apolon, înalții oaspeți au 
admirat lăcașul celui mai 
vechi cult delphic al cărui 
oracol era consultat de nu
meroșii pelerini veniți aici din 
toate colțurile Eladei.

Pe treptele teatrului antic 
aflat aici — a cărui vechime 
se apropie de 2 000 de ani — 
oaspeții fac un ultim popas. 
Pe scena acestui teatru, refă
cut, acum un deceniu, ansam
bluri teatrale prezintă tragedii 
ale autorilor antici. Se vizi
tează apoi, muzeul din Delphi, 
în fața splendidelor sculpturi 
din marmură albă, care odini
oară împodobeau frontoanele 
templelor, oaspeții poposesc 
îndelung admirînd înalta, artă 
a maeștrilor antici. Statui, sta
tuete, corpul masiv de mar
mură al Sfinxului aflat in 
prima sală, obiectele din aur 
și argint, pietrele funerare a

MUNICAT
Acord de colaborare teCtmortllcfi 
industrială și tehnică ; 4. A- 
cord privind reglementarea 
problemelor financiare în sus
pensie ; 5. Acord de naviga
ție ; 6. Program de schimburi 
culturale și științifice ; 7. A- 
cord relativ la înlocuirea 
anexei acordului din mai 1960 
privind transporturile aeriene 
comerciale regulate; 8. Con
venție pentru protecția plan
telor (fitosanitară) 9- Acord 
de telecomunicații.

Cele două guverne sînt con
vinse că semnarea acestor a- 
corduri va inaugura o eră 
nouă în relațiile tradiționale 
dintre cele două țări. Ele au 
căzut de acord să stimuleze 
intensificarea colaborării lor 
în toate domeniile. în acest 
scop, cele două părți vor spri
jini schimburile de vizite și 
contactele între reprezentan
ții lor competenți pentru in
vestigarea posibilităților exis
tente. Cele două guverne sînt 
de acord să încurajeze colabo
rarea în domeniul turismului, 
mijloc important de apropiere 
și de cunoaștere reciprocă în
tre popoare.

Făcînd un schimb de vederi 
asupra situației internaționale, 
cele două părți/ și-au afirmat 
dorința lor de a acționa pen
tru realizarea unui, climat de 
destindere și de înțelegere in
ternațională, pentru asigurarea 
păcii și a securității în lume.

Cele două guverne consi
deră că pentru a se obține pro
grese în această direcție tre
buie ca fiecare țară să-și adu
că propria sa contribuție la 
stabilirea și dezvoltarea unor 
relații de colaborare între 
state.

Atașate în mod ferm la 
principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, cele două 
părți se felicită pentru rezo
luția adaptată în unanimitate 
la cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
privind acțiunile pe plan re
gional în vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bună vecină
tate între statele europene 
aparținînd unor sisteme sociale 
diferite.

Aspirînd la o pace durabilă 
în această regiune, ca și în 
lumea întreagă, Republica So
cialistă România și Regatul

Semnarea unor acorduri 
româno-grecești

ATENA 3 — Trimișii spe
ciali Agerpres, Gh. ‘ Secuiu și 
C. Alexandroaie, transmit: 
Sîmbătă dimineață, în Palatul 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Greciei au fost sem- ; 
hate mai multe acorduri în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Regatul Greciei.

Au fost încheiate următoa
rele acorduri: . Acord pe ter
men lung privind schimburile 
comerciale;, Acord de plăți; 
Acord de colaborare econo
mică, industrială și tehnică: 
Acord privind reglementarea 
problemelor financiare în, sus
pensie ; Acord de navigație; 
Program de schimburi cultu
rale și științifice ; Acord rela
tiv Ia înlocuirea anexei acor- i 
dului din mai 1960 privind 

căror vechime se pierde în 
negura anilor, formează un 
tezaur artistic de neprețuit, 
care permite vizitatorilor să 
reconstituie ceea ce a fost odi
nioară civilizația delphică.

Din Delphi, delegația guver
namentală română a plecat 
spre Ițea, iar de aici și-a con
tinuat călătoria cu vaporul, 
spre Epidaur.

★
Ziarele ateniene de dimineața 

continua să publice la loc de 
îiunțe informații și comentarii în 
legătură cu vizita pe care o face 
în Grecia delegația guvernamen
tală romană condusă île președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer. întreaga presă 
relatează despre manifestările care 
au avut Ioc vineri — recepția o- 
lerită de ambasadorul României, 
dineul oferit de primul ministru 
român, dejunul dat de ministrul 
afacerilor externe al Greciei, pre
cum și vizita, la Acropole. Relată
rile presei grecești cu privire la 
convorbirile bilaterale poartă ti
tluri ca „Deplin acord cu românii 
în toate problemele bilaterale" 
(„Eleftheria"), „Convorbirile s-au 
încheiat cu succes" („Avghi"), 
„Deplin acord între Grecia și Ro
mânia" („Athens News").

Ziarul „Acropolis" menționează 
că „convorbirile greco-române 
s-au încheiat printr-un acord de
plin asupra tuturor problemelor". 
Ziarul elogiază „spiritul excelent 
de încredere și dorința de colabo
rare" care s-au făcut simțite și 
care deschid perspective mai 
bune pentru viitorul relațiilor 
greco-române. „To Vima' subli
niază „dorința Greciei si Româ
niei de a colabora sincer și cons
tructiv în spațiul balcanic".

Greciei și-au reafirmat hotă- 
rîfea de a continua eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între țările din 
Balcani, fiind convinse că a- 
ceasta constituie o contribuție 
pozitivă la cauza păcii și de
monstrează rezultate fericite 
ale bunăvoinței și respectului 
reciproc.

Cele două părți consideră că 
sistemele lor sociale diferite și 
apartenența lor la tratate po
litice și militare diferite nu 
constituie un obstacol în dez
voltarea relațiilor de colabo
rare prietenească și fructuoasă 
între cele două. țări.

Cele două părți au notat cu 
mare satisfacție deplina coin
cidență a vederilor lor asupra 
necesității ca orice diferende 
între state să fie rezolvate 
prin mijloace pașnice, pe calea 
negocierilor. Ele se declară în 
mod solemn pentru principiile 
egalității în drepturi, al suve
ranității și al integrității te
ritoriale, al independenței na
ționale, precum și pentru 
stricta respectare a principiu
lui neamestecului în afacerile 
altora, bucurîndu-se de faptul 
că toate aceste principii con
stituie principii profunde atît 
ale uneia -cit și ale celeilalte 
părți.

Cele două pățți și-au reafir
mat fidelitatea lor față de 
dreptul inalienabil al popoare
lor de a hotărî liber de soar
ta lor, fără nici un amestec 
străin.

Vizita în Grecia a delegației 
guvernamentale române, con
dusă de Excelența Sa domnul 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a adus o contribuție im
portantă la mai buna cunoaș
tere reciprocă și la strîngerea 
relațiilor tradiționale de prie
tenie dintre România și Gre
cia.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România a invitat pe 
Excelența Sa primul ministru 
al Greciei, S. Stephanopoulos 
și pe Excelența Sa ministrul 
afacerilor externe, domnul I. 
Toumbas, să viziteze România 
la o dată reciproc convena
bilă. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

transporturile aeriene comer
ciale regulate ; Convenție pen
tru protecția plantelor (fito- 
sanitară); Acord de telecomu- I 
nicații. >

Din 'partea română acordu
rile au fost-semnate de minis
trul- afacerilor externe Cor- 
neliu Mănescu.

Din partea greacă acordu
rile au fost semnate de minis
trul afacerilor externe I. 
Toumbas.

Au fost de *față consilieri și 
experți ai ambelor delegații.

După semnarea acordurilor, 
cei doi miniștri de externe, C. 
Mănescu și I. Toumbas, au fă
cut, la rugămintea ziariștilor, 
scurte declarații în care și-au 
exprimat . satisfacția pentru 
încheierea acordurilor.

Această hotărire va fi adu
să la cunoștința aliaților Fran
ței din N.A.T.O. cu prilejul 
ședinței Consiliului reprezen
tanților permanenți ai N.A.T.O. 
de la 7 septembrie.

Potrivit acelorași surse, gu
vernul francez va continua 
totuși să participe la cheltuie
lile bugetare care ar rezulta 
de pe urma acordurilor de co
operare, în cazul cînd ele vor 
fi semnate între Franța și 
N.A.T.O. Această măsură, se 
subliniază la Paris, este con
secința logică a retragerii 
Franței din organismele inte
grate ale blocului Atlanticului 
de Nord. Agenția France Pres
se menționează că hotărîrea 
guvernului francez va crea o 
breșă în bugetul comun al 
N.A.T.O. începînd din 1952, 
scrie agenția, N.A.T.O. a chel-

Cei 23
Ian Smith arc oaspeți. 

Destul de numeroși: 23.
La Salisbury au fost pri
miți cu curtoazie, încon
jurați cu o atenție acorda
tă oaspeților de prim rang, 
solicitați insistent de zia
riștii dornici să le obțină 
declarații. Chiar șeful gu
vernului rhodesian are in
tenția să le dedice cîteva 
ceasuri discutând cu dum
nealor la „o ceașcă de 
ceai". Discuția nu se va 
purta in jurul unor bana
lități turistice, ci va atinge 
delicate probleme de afa
ceri. Căci cei 23 sînt oa
meni de afaceri și deși, 

I oficial, afirmă că au venit 
■ să vadă „cum se simt 
! rhodesienii după nouă luni 

de la proclamarea inde
pendenței", în realitate ei 
explorează piața locală în 
vederea învestirii de capi
tal.

Nimic, anormal. Oameni 
de afaceri au mai venit și 
vor mai veni la Salisbury. 
Numai că cei 23. pe care 
îi asaltează reporterii, 
sînt... americani. Ceea ce 

; va înmulți grijile și așa 
i destul de numeroase ale 

Londrei.
M. K.

1 N CLIPELE DE RÂGAZ

In clipele de răgaz : luptători din forțele patriotice din Laos asistă Ia un spectacol prezen
tat de artiști amatori din regiunile eliberate

Casa Albă a impus o aminare. Soarta „canalului nr. 2" 
va putea fi cunoscută cu întîrziere. Oficial se pretinde 
că termenele stabilite anterior pentru adoptarea unei 
hotărîri ar fi prea scurte și că cei chemați să-și pre
zinte propunerile întâmpină dificultăți de ordin politic, 
economic și militar. Explicațiile rămîn, totuși, vagi și 
neconvingătoare. Realitatea trebuie descifrată dincolo 
de textul declarațiilor publice.

Washingtonul nu duce lip
să de proiecte: pentru cons
truirea unui nou canal între 
Oceanul Atlantic și Ocea
nul Pacific prin America 
Centrală există 37 de va
riante, unele mai îndrăz
nețe, altele lipsite de fan
tezie. Deocamdată, atenția a 
fost reținută doar de patru 
formule. Un traseu posibil ar 
fi la frontiera dintre Costa 
Rica și Nicaragua dar evaluă
rile preliminarii menționează 
un preț de cost uriaș : 
4 000 000 000 de dolari. O for
mulă mai puțin costisitoare 
ar reprezenta construcția 
unui canal prin nord-ves- 
tul Columbiei pe o lungi
me de 150 km dintre care 60 
km traversează un pustiu. 
Două proiecte iau în conside
rare posibilitatea construirii 
viitorului canal chiar prin 
Panama. Se înregistrează pre
ferințe pentru săparea unui 
canal prin provincia Darien, 
zonă considerată a fi ferită de

Agenția France Presse, citind surse bine in
formate, relatează că guvernul francez a lio- 
tărît să nu mai contribuie începînd de la 1 
ianuarie 1967, la cheltuielile de infrastructură și 
la bugetul militar al N.A.T.O.

tuit peste 3 miliarde și jumă
tate de dolari pentru infra
structura acestui bloc militar. 
In ce privește contribuția 
Franței, ea a reprezentat 12 la 
sută din aceste cheltuieli.

Dosarul 
Ben Barka 

în fața 
justiției

La 5 septembrie va în
cepe la Tribunalul din 
Paris procesul intentat 
persoanelor învinuite de 
răpirea și dispariția fo
stului lider al opoziției 
marocane Ben Barka.

In boxa acuzaților se vor 
afla foștii agenți ai poliției 
secrete franceze : Louis Sou- 
chon, Roger Voitot, precum și 
fostul agent al poliției secrete 
marocane Gahli el Mahi. A- 
genția France Presse relatează 
că deschiderea procesului riscă 
să creeze o oarecare tensiune 
în relațiile dintre Franța și 
Maroc. După cum se știe, în 
declarația dată publicității 
după confirmarea dispariției 
lui Ben Barka, generalul de 
Gaulle l-a acuzat pe ministrul 
de interne al Marocului, gene
ralul Mohammed Oufkir, d 
a fi principalul vinovat de 
răpirea liderului opoziției ma
rocane.

-- •--
Salutul C.C. 

al P.C. Bulgar
Cu prilejul celei dc-a 22-a ani

versari a revoluției socialiste din 
Bulgaria, care se sărbătorește la 
9 septembrie, la Sofia, a fost dat 
publicității Salutul adresat po
porului bulgar de C.C. al P. C. Bu'- 
yar. In salut se subliniază că în 
prezent Bulgaria dispune de o 
industrie puternică și de o agri
cultură modernă, înfloresc celu
ia și arta socialistă, se îmbună
tățesc necontenit condițiile materia
le și culturale ale vieții poporului 
bulgar. Toate acestea sînt, în pri
mul find, rodul muncii neobosite 
a poporului bulgar, unit sub stea
gul Frontului Patriei, a cărui for
ță conducătoare este P. C. Bulgar.

tulburări deoarece este slab 
populată.

Probabil, soarta „canalului 
nr. 2“ nu o vor decide calcu
lele de ordin tehnic sau fi
nanciar. Bătălia se dă în cu
lisele politice. Din LE MON
DE DIPLOMATIQUE aflăm 
că în această afacere cu vas
te implicații politice, militare 
și economice un personaj im
portant este generalul Por
ter. Pentru mulți. un nume 
fără rezonanță. Părerile a- 
cestui general (necunoscut 
sau aproape necunoscut în 
Europa, însă cu o celebritate 
de neinvidiat în America la
tină) au, totuși, greutate la 
Washington. Porter este con
ducătorul comandamentului 
sudic al armatei americane, 
avînd cartierul general insta
lat în Panama. Domnul gene
ral devine agresiv atunci cînd 
i se pomenesc variantele pre
conizate pentru amplasarea 
viitorului canal prin Colum
bia sau Nicaragua. Părerea

Cit 20 
etaje...

Noul excavator rotativ pro
dus de industria vest-gerniană 
constructoare de mașini este 
de două ori mai lung decit un 
teren de iotbal și are lnâl/i- 
mea unui bloc cu 20 de etaje. 
El urmează să fie pus în 
funcțiune la o exploatare de 
lignit, in apropiere de Bonn. 
După dimensiunile și capacita
tea sa, acesta este cel mai 
mare excavator din lume. A- 
vind o lungime de 210 metri 
și o Înălțime de 73 de metri, 
el poale scoale Ia suprafață. 
In 20 de ore de funcționare, o 
cantitate de 110 000 tone de 
cărbune. Pentru a transporta 
această cantitate, un tren o- 
bișnuit de mariă ar trebui să 
aibă o lungime de 50 km. Pen
tru a funcționa, In cazul în 
care cele 120 electromotoare 
ale sale lucrează concomitent, 
excavatorul consumă tot atila 
curent electric cit și un oraș 
cu 60 000 de locuitori.

LUMINA
OCHILOR

„Consider combaterea șomajului țelul cel mai important al activității 
mele... Cel mai înalt grad de folosire a forțelor de muncă e singurul 
lucru Ia care țin ca la lumina ochilor".

Aceste afirmații fac parte din discursul pe care l-a rostit în parla
mentul din Canberra, acum două luni, ministrul muncii al Australiei, 
Wright. Potrivit datelor oficiale, în Australia existau atunci circa 100 000 
de șomeri.

La 15 august, însă, numărul șomerilor (conform datelor oficiale) « 
ajuns la 180 000, fiind, după cum remarcă presa australiană „mai mare 
decit oricînd din 1939 pînă azi". Referindu-se la părerile unor experți 
din ministerele economice, ziarele australiene relevă că pînă la sfîrșitul 
anului numărul șomerilor s-ar putea ridica la 250 000. Aceste date și 
previziuni au la bază surse și aprecieri oficiale care țin seama doar 
de șomerii înscriși la birourile de plasare. Profesorul Turner, economist 
reputat Ia universitatea din Sydney, a calculat însă că de pe acum 
există, de fapt, peste 250 000 șomeri.

Deocamdată n-am aflat nimic despre reacția domnului Wright. Dacă, 
însă, e adevărat că lichidarea șomajului este „singurul lucru Ja care 
ține ca la lumina ochilor14, ne putem întreba dacă nu cumva e pe punctul 
să-și piardă vederea.

EM. RUCĂR

| CANALUL NR. 2
lui Porter este exprimată cate
goric : renunțarea la calea de 
navigație panameză echiva
lează cu condamnarea la 
moarte a economiei acestei 
țări. Să aplaudăm grija 
pentru Panama ? Răbdare : 
generalul este mai puțin gri
juliu față de viitorul econo
miei panameze și mai mult de 
viitorul bazelor americane. 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 
dezvăluie cauzele agitației 
lui Porter : „Militarii ameri
cani nu vor o soluție care ar 
spori în mod periculos nu
mărul șomerilor la porțile u- 
riașelor lor stocuri, depozite 
și instalații subterane din 
Panama. Ei refuză orice plan 
care ar risca să-i constrîngă 
să-și deplaseze bazele, cn 
probleme asemănătoare ace
lora care s-au ivit în Franța, 
dar pe o scară mai mare. 
După părerea lor, zona Carai
bilor trebuie să continuie să 
lie controlată de la bazele din 
Panama".

Considerente de ordin mi
litar ? Să nu ne grăbim a 
răspunde afirmativ. Argu

Propunere privind restabilirea 
drepturilor legitime 

ale K.P. Chineze la 0. ii. U.
NEW YORK 3 (Agerpres). 

— Nouă țări membre ale 
O.N.U (Albania, Algeria, 
Cambodgia, Congo-Brazzaville, 
Cuba. Guineea. Mali, Româ
nia și Siria) au cerut înscrie
rea pe ordinea de zi a celei 
de-a 21-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a proble
mei „Restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U.".

în memorandum se arată 
că restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. și în toate organismele 
sale și recunoașterea repre
zentanților guvernului R. P. 
Chineze ca singurii repre
zentanți legitimi ai Chinei la 
O.N.U., constituie o necesita
te imperioasă pentru întărirea 
autorității acestei organizații. 
Acest act implică expulzarea 
imediată a reprezentanților 
ciankaișiști din locurile pe 
care le ocupă ilegal în O.N.U. 
și în toate organismele sale.

mentele generalului Porter 
sînt inspirate și de alte con
siderente fără legătură cu 
strategia militară. Cei 1400 
km. p. ai zonei canalului dc 
Panama sînt o veritabilă po
sesiune a Washingtonului. 
60 000 de cetățeni ai S.U.A. 
trăiesc în condiții despre care 
confrații noștri apuseni afir
mă că ar putea fi asemuite, 
sub aspectul luxului, doar cu 
cele ale milionarilor din Ca
lifornia și Florida. Acești a- 
mericani sînt, din generație 
în generație, slujbași ai com
paniei canalului, primind sa
larii cu 25 la sută mai mari 
decît cele din S.U.A. și avind 
o putere de cumpărare locală 
dublă sau triplă. Americanii 
din Panama sînt interesați în 
păstrarea actualei situații și 
exercită, cu sprijinul unor 
personalități influente, pre
siuni în acest sens. In vilele 
înecate în verdeață s-a stre
curat neliniștea.

Departamentul de Stat a 
adoptat, sub imperiul necesi
tăților, o atitudine diferită de 
cea a Pentagonului. Diploma

PE
SCURT

• ENVER HODJA, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, a primit în vizită de pre
zentare pe Manole Bodnaraș, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Albania. A ÎOBt 
prezent Bahar Shtylla, membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

• DUPĂ CUM anunță agenția 
B.T.A., Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a primit grupul de 
ziariști iranieni, care îl însoțesc 
pe șahinșahul Iranului în vizita 
pe care o face în această țară, 
El a răspuns, cu acest prilej, ia 
întrebările reprezentanților Agen
ției iraniene âe presă „Pars" și ai 
unor cotidiene iraniene.

• COMITETUL CENTRAL al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat o hotăiîre 
cu privire la electrificarea agri
culturii țării în perioada 1966— 
1970. Hotărîrea prevede ca în a- 
juriul celei de a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie toate colhozurile și sov
hozurile de pe întinsul Uniunii 
Sovietice să fie asigurate cu e- 
nergie electrică.

• ÎN LEGĂTURĂ cu hotariiea 
secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Uhlte, U Thant, de 
a nu mai accepta reînnoirea man
datului său, agențiile de presa 
relatează că săptămîna viitoare 
Consiliul de Securitate se va în
truni pentru a examina situația 
creată. Grupul țărilor africane ia 
O.N.U. a dat publicității un co
municat în care și-a exprimat re
gretul în legătură cu hotărîrea 
secretarului general.

• GUVERNUL militar al Nige
riei a anunțai vineri amînarea 
Conferinței naționale pentru sta
bilirea viitoarei structuri politice 
a țării, care urma să aibă loc,la 
14 septembrie, fără nici o expli
cație și fără să se stabilească • 
nouă dată.

ții optează pentru o formulă 
care să menajeze suscepti
bilitățile latino-americane și 
să țină seama de scadențele 
electorale din Panama. Cău
tarea soluției finale nu s-a 
încheiat. Unele glasuri opinia - 
ză pentru lărgirea canalului 
Panama, variantă mai puțin 
costisitoare și realizabilă in
tr-un termen scurt.

In timp ce în obscuritatea 
culiselor se consumă confrun
tările intre oficialități, in 
Panama City și-au făcut apa
riția oameni de afaceri. Fir
mele de lucrări publice nu 
vor să piardă startul. Experți 
versați in materie stau de 
veghe la fața locului și în
cearcă să-și apropie pe cei 
chemați să parafeze viitoarele 
contracte. Bussinesmanii a- 
mericani constată cu îngrijo
rare prezența unui considera
bil număr de concurențf stră
ini — britanici, vest-germani. 
italieni, japonezi — grăbiți să 
acapareze comenzi. Dar ora 
;ontractelor n-a sosit ineă.

M. RAMURA
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