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NOI STĂM BINE CU SECERIȘULPE OGOARE;
DUPĂ 20 DE ZILE - GRlUL RECOLTAT 
NUMAI 54 LA SUTĂ

Pentru a asigura desfășurării 
campaniei de recoltări un ritm 
înalt — și bănățenii au făcut e- 
forturi însemnate. în multe u- 
nități agricole au apărut iniția
tive valoroase care, prin grija 
consiliilor agricole, au fost re
pede generalizate. Cu scopul de 
a urgenta eliberarea terenurilor 
de paie și a reduce numărul ce
lor reținuți la această lucrare, 
presele de balotat au fost asi
gurate cu o sanie pentru co
lectarea baloților și depozitarea 
lor numai la capetele tarlale
lor ; ideea confecționării buncă- 
relor de cereale amenajate de 
mecanizatorii de la G.A.S. Cla
rii-Vii pentru combinele ce per
mit reducerea numărului de 
muncitori și sporirea timpului 
de lucru între două „halte" de 
descărcare a sacilor de pe to- 
pogan a fost foarte mult extin
să. Multe S-M.T.-uri au asigurat 
combinele cu colectoare de paie 
de o construcție nouă, ușor de 
manevrat

Dar. cu toate eforturile făcute 
în ultimele zile, în regiunea Ba
nat ritmul ce desfășurare 
campanie: de recoltare 
modest dacă nu chiar 
Pînă zilele trecute griul 
recoltat de pe circa 200 000 
tare din cele 295 060 hectare 
pate cu această cultură- 
prinzător este însă faptul 
procentul de 53—54 la sută după 
aproximativ 20 de zile bune de 
lucru la recoltări este de natură 
să mulțumească, totuși. cou- 

e agricole și uniunile coo-

de pe jumătate din suprafață, 
președintele încă nu se arăta 
îngrijorat.

— Toate lanurile de grîu sînt 
coapte, au început chiar să se 
înnegrească — observăm noi.

— Soiul cultivat de noi nu se 
scutură. Nu-i nici un pericol. 
S-a apreciat că la noi, ritmul 
de lucru este bun.

Pe președintele cooperativei 
din Checea, ANDREI POLIXICI. 
l-am găsit tot lingă niște com
bine defecte. Cînd am sosit 
erau trei, curînd, numărul lor 
s-a ridicat la cinci.

L-am întrebat pe președinte :
— Poate fi mărită viteza de 

lucru ?
— Nu, mi-a răspuns dinsul. 

Nu, pentru că în fiecare zi stau

Din cabina lui, macaragiul Dumitru Ghelase, unul dintre fruntașii Șantierului de la 
Porțile de Fier, are perspectiva de invidiat a hărniciei celor ce
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Poate că aceste rinduri nu ar 
fi fost niciodată așternute pe 
hîrtie, dacă o vreme capricioasă 
nu m-ar fț fortat să intru într-o 
cofetărie — bar din orașul Timi
șoara.

„Răstignit*' într-un scaun 
mod, alături de o tînără ale 
rei trăsături se distingeau 
greu prin-fumul de țigară, 
nărui de lingă masa vecină
unul și același cu cel pe care-1 
cunoscusem cu două zile în 
urmă, în tren.

Dar pentru a-1 cunoaște mai 
bine, hai să derulăm filmul în- 
tîmplării.

...Trenul accelerat care mergea 
spre Timișoara spinteca întune
ricul. Ocupam un loc într-unul 
din compartimentele unui vagon 
de clasa I. Alături de mine, un 
bătrînel foarte vioi, la o oră 
destul de tîrzie (trecuse de mie
zul nopții), căuta sub orice formă 
să aibă un partener pentru dis
cuție.

Era bucuros că după ani șl 
ani de zile și-a văzut „visul 
împlinit cu ochii". Singurul bă
iat, era de curînd absolventul 
unui institut superior, era ingi
ner, iar acum și-a terminat și 
stagiul militar. Este greu de re
dat bucuria acestui om pentru 
reușita fiului lui, de aceea și 
mersese acum după el la unita
tea militară unde-și terminase 
stagiul militar. Voia să-1 vadă 
mai repede, să se bucure.

Astfel am aflat amănunte din 
viața lui Dan (așa-1 chema pe 
băiat), amintiri mai vechi sau 
mai proaspete, toate însă la fel 
de viu redate de interlocutorul 
meu.

Alături de noi, un loc liber, 
al fiului lui, care stătea pe cori
dor. Ceva mai tîrziu, ieșind din

OCTAVIAN VINTILA

(Continuare în pag. a II-a)
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Vineri după-amiază s-a 
Înapoiat în Capitală, venind 
de la Haga, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care a 
făcut o vizită oficială în O- 
landa, la Invitația guvernu
lui acestei țări.

In timpul vizitei, premierul 
român a fost însoțit de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul a- 
faeerilor externe, Angelo Mi- 
culescu, prim vicepreședinte 
al Consiliului Superior al 
Agriculturii, George Elian,

ambasadorul României la 
Haga, de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți to
varășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Ilie Verdeț, Petre 
Blajovici, Roman Moldovan, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat și mem
bri ai guvernului.

Au fost de față D. H. Vls- 
soher, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Olandei la 
București și membrii amba
sadei.

COMUNICAT
(Agerpres) j

I

cu privire ia vizita în Olanda 
a președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer

La Invitația guvernului o- 
landez, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer și ministrul 
afacerilor externe 
blicii Socialiste 
Corneliu Mănescu, 
o vizită oficială în 
tre 17 și 21 iulie 1967.

Invitația a fost făcută 
prilejul vizitei în România, în 
cursul lunii ianuarie a aces
tui an, a ministrului olandez 
al afacerilor externe, J.M.A.H. 
Luns.

Președintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul aface
rilor externe au fost primiți 
la Palatul Soesdijk de către

al Repu- 
România, 
au făcut 

Olanda în-

CU

Maiestatea Sa Regina, care 
i-a reținut la dejun.

Președintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul afaceri
lor externe au făcut vizite 
primului ministru al Olan
dei și președinților primei și 
celei de a doua Camere ale 
Statelor Generale.

Cu ocazia vizitei în orașul 
Amsterdam, președintele Con
siliului de Miniștri al Româ
niei a depus o coroană la 
Monumentul Național în me
moria morților din cel de al 
doilea război mondial.

în cursul șederii lor în O- 
landa, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer și ministrul afacerilor

externe, Cornelii) Mănescu, 
au vizitat lucrări de amena
jări hidraulice și poldere, pre
cum și unele întreprinderi 
industriale olandeze.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer 
și ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, au 
avut convorbiri cu primul 
ministru al Olandei, Piet de 
Jong și cu ministrul afaceri
lor externe, Joseph Luns, 
privire la dezvoltarea 
ilor româno-olandeze 
principalele probleme 
naționale.

(Continuare în pag. a
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Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al Comitetului Central al P.M.U.P.

Tovarășului EDWARD OCHAB
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone 
Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone 

VARȘOVIA 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ele Repu
blicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate 
polonez un salut prietenesc și ealde felicitări, cu prilejul celei 
de-a XXIII-e aniversări a eliberării Poloniei.

Poporul român se bucură din toată inima pentru succesele 
însemnate obținute de oamenii muncii sub conducerea P.M.U.P., 
in opera de edificare socialista, de dezvoltare multilaterală și 
înflorire a Republicii Populare Polone.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de 
prietenie ............................ •• • •
continua 
mulul și 
popoare, 
păcii.

De ziua marii sărbători, vă urăm dumneavoastră și între
gului popor polonez, noi succese în construirea socialismului.

(Continuare In pag. a II-a)
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pun stavilă Dunării

OPINII
PRIVIND

DEZVOLTAREA

INVATAMINTULUI

SUPERIOR

și colaborare dintre țările și partidele noastre vor 
să se dezvolte, pe baza principiilor marxism-leninis- 
: aternaționalismului socialist, în interesul celor două 
al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION ȘEBBL

PR OFESOR
I

(Continuare In pag. a II-a)

și profesoratul 
școli speciale

1_u_ Numai după un drum in lan..

NICOIAE CEAUȘESCU
Secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 

Român

COV P.ADIVOL președintele 
cooperativei agriceie.

Si deși griul fusese strim doar

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

MESE Conf. univ. IOAN MOISIL

Cititorii care < 
facă observații «i 
rile preconizate 

redacției, care v 
cadrul unei rubrici

Ca orice, meseria 
se învață. Există și , 
pentru aceasta. Unele din ele se 
numesc Institute pedagogice. Aces
tea pregătesc profesori pentru cla
sele 5—8. De ce a fost necesară 
o formă specială de învățămînt 
pentru profesorii de la aceste clase T 
Aceste clase corespund virstei cri
tice de 12—15 ani, vîrsta adoles
cenței, virată la care sensibilitatea 
elevului devine din ce în ce mai 
ascuțită, virată la care începe să 
capete o privire filozofică asupra 
lumii: vîrsta marilor întrebări. 
Desigur, cei ce au hotărît crearea 
Institutelor pedagogice au judecat 
bine însărcinînd formarea profeso
rilor. care trebuie să predea acestor 
tineri adolescenți, unor institute 
specializate de formare a cadrelor 
didactice.

Recent, a apărut un studiu pri
vind dezvoltarea învățămîntului 
superior. Acesta prevede, și pe bună

dreptate, ea tastiaitele pedagogice 
de 3 ani să-și continue activitatea, 
întrucît nevoia de cadre didactice 
le justifică. Dar socotesc că ar fi 
nevoie să se lucreze serios șl la 
îmbunătățirea acestei forme de în- 
vățămint superior.

In cele ce urmează aș dori să 
prezint cîteva observații care pri
vesc organizarea actuală a exame
nului de stat la institutele peda
gogice.

Ca orice absolvenți al unul Insti
tut de învățămînt superior, stu
denții institutelor pedagogice își 
încheie activitatea prin susținerea 
unui examen de stat (De ce acest 
examen se numește de stat este 
un mister pentru noL Această de
numire are un rost în țările în 
care există un învățămînt particu
lar sau confesional, dar acolo unde 
întreg învățămîntul este de stat, 
examenul de încheiere nu are sens

să fie denumit astfel). Examenul 
de sta: la aceste institute, care nu 
au decît o școlarizare de 3 ani, se 
deosebește de cele de la institutele 
de învățămînt superior prin aceea 
că nu se cere candidatului să ela
boreze o lucrare pe care s-o sus
țină apoi în fața comisiei. Exame
nul se compune din probe scrise și 
orale la cîteva din materiile pre
date în cursul celor trei ani de 
școlarizare. Așa, de exemplu, la 
facultățile de fizică șl chimie se 
dau două probe scrise, la fizică și 
chimie, precum și probe orale la 
fizică, chimie, pedagogie, socialism. 
Deși în cei trei ani studenții au 
învățat la fizică : mecanică, teo
ria cinetică-moleculară șl căldură, 
electricitate și electrotehnică, elec
tronică, optică și spectroscopie și



Meseria de profesor
(Urmare din pag. I) 

fizică atomică, iar la chimie, 
chimie anorganică, chimie or
ganică și chimie-fizică, studenții 
nu sînt obligați să răspundă 
decît la unul din cursurile de 
fizică și unul din cel de chimie, 
la alegere. S-a crezut că o lege 
obligatorie va face ca, în mod 
aproximativ egal, absolvenții 
să-și aleagă una din discipline. 
Experiența arată că studenții 
nu consideră această alegere ca 
un proces obligatoriu ci ca o 
hotărîre deliberată, luată pe 
baza unei aprecieri a ce este 
mai avantajos. Ceea ce este 
îmbucurător este că majorita
tea candidaților dovedesc o 
judecată sănătoasă : își aleg 
optica și chimia fizică, materii 
predate în ultimul an și la care 
au susținut examen cu o lună 
înainte. Desigur, există și ex
cepții, unul pînă la doi studenți 
se înscriu în fiecare sesiune la 
mecanică, cel mult unul pe se
siune la electricitate. Alegerea 
este determinată sau de o pasi
une specială a studentului pen
tru acea disciplină sau de faptul 
că studentul nu se simte atras 
de disciplina respectivă.

Așa, de exemplu, la Institutul 
pedagogic din Galați, au fost 
în această sesiune 27 candidați 
care s-au înscris la disciplina 
optică și spectroscopie și numai 
1 la mecanică. în ultimele 4 
sesiuni un singur candidat «-a 
înscris la electricitate. La chimie

22 de candidați și-au ales chi
mia fizică și 6 chimia organică ; 
nici un candidat nu și-a ales 
chimia anorganică.

Problema alegerii disciplinei 
nu ar prezenta gravitate dacă 
optica și chimia fizică ar fi cele 
mai importante materii pentru 
viitorii profesori care predau 
la clasele 5—8. Or, pentru acești 
studenți este importantă în pri
mul rînd mecanica și chimia 
anorganică. Peste cîteva luni ei 
trec la catedră de unde vor 
preda aceste materii. Desigur, 
se poate argumenta și altfel. 
Se poate spune că la orele de 
practică din ultimul an studenții 
au trebuit să predea elevilor 
tocmai aceste materii, mecanică 
și căldură, electricitate și chi
mie anorganică. în consecință 
au fost verificați asupra modu
lui cum și-au însușit cunoștin
țele. De acord. De ce însă tre
buie, în acest caz, să se repete 
examenul de optică și chimie 
fizică ? La ce folosesc ?

Care este atunci forma în 
care ar trebui să se desfășoare 
acest examen ? Noi credem că 
forma cea mai potrivită ar fi 
cea a unei discuții libere între 
comisie și candidat. Programa 
analitică va trebui, fără să fie 
prea încărcată, să atingă toate 
problemele principale din prin
cipalele discipline predate în 
cei 3 ani de studii. Examenul 
ar fi un fel de examen de sin
teză, la care nu s-ar cere de
monstrații (așa cum se cere 
astăzi) și nici formule chimice 
de structură complicată. Odată 
deschisă discuția de unul din

examinatori, ceilalți membri ai 
comisiei ar urma ca prin între
bări și prin participarea la dis
cuții să încerce să se convingă 
în ce măsură candidatul știe 
să facă legătura între diferitele 
discipline. Comisia s-ar putea 
convinge astfel de multipla pre
gătire a candidatului, de spon
taneitatea sa, de maturitatea 
judecății sale, de vocabularul pe 
care-1 posedă și de ușurința cu 
care se exprimă, măsura în care 
el este capabil să răspundă la 
o întrebare neașteptată și copiii 
știu să-ți pună totdeauna între
bări la care nu te aștepți.

Așa cum decurg astăzi exa
menele, cu practica „biletelor 
de examen", studenții sînt în
demnați să învețe pe de rost 
și dezobișnuiți de a judeca și 
de a separa esențialul de ac
cesoriu.

Meseria de profesor este fru
moasă, este azi mai necesară 
ca orieînd. (în zece din ultimii 
ani, numărul cadrelor de pre
dare a crescut. în medie, în 
principialele țări industriale din 
lume de 2,4 ori !). Meseria de 
profesor este însă o meserie 
care se învață, ca toate celelalte, 
într-o școală. O școală nu este 
însă un local, este o instituție, 
este totalitatea tradițiilor bune 
care s-au format în jurul unul 
colectiv, pe baza verificării lor 
prin conexiunea inversă. Mese
ria de profesor trebuie să devină 
meseria celor capabili să creeze 
o școală, un mănunchi de tra
diții bune, un complex de idei 
comune.

Vizita in țara noastră 
a delegației Uniunii Studenților

pentru [liberarea Vietnamului de sud
• ÎN REGIUNEA BANAT • MITING DE SOLIDARITA
TE CU LUPTA DREAPTĂ A POPORULUI VIETNA
MEZ ÎN TABĂRA STUDENȚEASCĂ DE LA IZVO

RUL MUREȘULUI

în 48 de ore: 240 kilometri

Patrulaterul" de natație

• Michael Jeffries un caporal 
englez, în vîrstă de 32 de Ani, a 
stabilit o performanță mondială 
la marș, reușind să parcurgă în 
48 de ore 240 de kilometri. în 
ultima parte a tentativei sale, 
Jeffries a fost ajutat de soția sa 
și de alți 50 de sportivi care au 
mărșăluit cu el pe o distanță de 
25 de kilometri.

• La Syracusa a 
început „patrulate
rul" feminin de nata- 
ție la care iau parte 
înotătoare din Fran
ța, România, Spania 
și Italia. In prima zi 
de întreceri Agneta 
Sterner (România) a 
cîștigat proba de 100 
m fluture, realizînd, 
cu timpul de 1’11” 
8/10, un nou record

republican. Pe locul 
doi în aceeași probă 
s-a clasat Pasqualetti 
(Italia), iar pe locul 
trei Cerbeanu (Româ
nia). în proba de 100 
m spate victoria a re
venit campioanei eu
ropene Christine Ca
ron (Franța) cu 1’09” 
5/10, urmată de 
concurentele române 
Cristina Balaban

1’10" 4/10, și Anca 
Andrei 1’11" 7/10.

Ștafeta 4X100 m 
mixt »-a soldat cu 
următoarele rezul
tate : 1. Franța
(Caron, Grojean, 
Varvenne, Dema- 
rick) 4’51" ; 2. Ita
lia 4’52” ; 3. Româ
nia (Balaban, Stănes- 
cu, Stemer, Ungur) 
4’58”7/10 .

I 
I 
I
I 
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Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația Uniunii Stu
denților pentru Eliberarea Viet
namului de sud (U.E.L.V.S.) a 
fost oaspetele regiunii Banat. So
lii eroicei studențimi vietnameze 
au fost primiți cu deosebită căl
dură de către tinerii regiunii. 
Activiști ai U.T.C. și U.A.S.R. în 
frunte cu tov. Florea Sofronie, 
secretar al Comitetului regional 
U.T.C., precum și numeroși ti
neri au întîmpinat cu flori pe 
membrii delegației la hotarul re
giunii.

Studenții Institutului politehnic 
din Timișoara și tineri de la 
cooperativa agricolă de produc
ție Biled din raionul Sînnicolau 
Mare au făcut o caldă primire 
oaspeților vietnamezi, rugîndu-i 
să transmită tineretului și studen
ților din Vietnam mesajul de fră
țească solidaritate al tineretului 
român cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez împotriva agresiu
nii americane.

Părăsind regiunea Banat, dele
gația s-a îndreptat spre tabăra 
studențească de la Izvorul Mu
reșului. La intrarea în tabără, de
legația a fost salutată de tov. 
Vereș Iulian, secretar al Consi
liului U.A.S.R., precum și de nu
meroși studenți. Oaspeților viet
namezi le-au fost oferite flori.

în tabăra de la Izvorul 
Mureșului membrii delegației 
U.E.L.V.S. au participat la un 
miting de solidaritate cu lupta 
poporului și studenților vietna
mezi împotriva agresiunii impe
rialiste a S.U.A.

La miting au luat ctivîntul Er- 
mina Marulis, studentă în anul 
III la Facultatea de filologie din

București, asistentul universitar 
Arsene Grigore, Iulian Vereș, 
secretar al Consiliului U.A.S.R., 
directorul taberei.

Vorbitorii au arătat că stu
denții țării noastre, alături de în
tregul popor, cer ca S.U.A. să 
pună capăt imediat, definitiv și 
necondiționat bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam, să în
ceteze agresiunea împotriva po
porului din Vietnamul de sud, 
să-și retragă trupele sale și ale 
sateliților din această parte a 
Vietnamului, să recunoască Fron
tul Național de Eliberare al 
Vietnamului de sud, ca repre
zentant unic și autentic al po
porului vietnamez, să respecte 
acordurile de la Geneva din 1954 
și să lase poporul vietnamez 
să-și hotărască singur problemele 
sale interne, fără nici un ames
tec din afară, conform interese
lor și aspirațiilor sale.

Din partea delegației 
U.E.L.V.S. a vorbit Tran Van 
An, membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii, care, în cuvinte 
calde a adresat sincere mulțu
miri Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, poporului și tineretului 
român pentru sprijinul politic, 
material și moral acordat poporu
lui vietnamez în lupta sa dreaptă 
și nobilă, împotriva imperialiș
tilor americani.

în încheiere, participanții la 
miting au adoptat o moțiune de 
solidaritate cu lupta eroică a po
porului și tineretului vietnamez.

Au fost prezentate apoi un 
film și o expoziție înfățișînd as
pecte din lupta poporului viet
namez.

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"

STRĂLUCIREA Șl UMBRELE J
AFIȘULUI CULTURAL
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• Selecționata secundă mas
culină de handbal a României, 
care participă la „Cupa Mării 
Baltice" de la Gdansk, a învins 
cu scorul de 16—3 (9—0) echipa 
de tineret a Poloniei. S-au re

BANATUL E CHEMAT SĂ RĂSPUNDĂ LA

APELUL RECOLTEI!
(Urmare din pag. I) 

defecte două-trei combine, două 
trei tractoare.

★
Două cazuri... Două cazuri în 

aparență izolate, dar, care sînt 
destul de semnificative pentru 
activitatea ce se desfășoară 
acum în regiunea Banat la 
strînsul recoltelor. Pentru că, 
amintindu-le, putem explica mai 
ușor cum se face că în nici una 
dintre cele aproape trei săptă- 
mîni trecute de la începerea re
coltării griului nu a fost reali
zată viteza de lucru planificată. 
Am discutat cu inginerul GH. 
CONU, vicepreședinte al consi
liului agricol regional. „Cu 
recoltările stăm bine, așa s-a 
apreciat**. I-am solicitat părerea 
și tovarășului ION MIHU, direc
tor tehnic al Trustului Gostat 
regional. „Sîntem mulțumiți — 
spunea dînsul. S-a apreciat că, 
la noi, campania se desfășoară 
bine".

Cine a făcut asemenea apre
cieri ? Dar, indiferent cine și cu 
ce prilej a făcut aceste apreci
eri, poate oare un specialist și, 
mai ales, un conducător din a- 
gricultura regiunii să susțină ca 
foarte bună situația că, nici 
măcar într-o zi de la începutul 
campaniei nu s-a realizat viteza 
zilnică de lucru ?

Ultimele zile — perioadă 
în care am întreprins rai
dul — au fost frumoase, bune 
de lucru în Banat. Viteza de lu
cru planificată nu a fost însă 
realizată decît în proporție de 
60 la sută. Raioane cu o ponde
re importantă ca Arad, Deta, 
Lugoj, nu au realizat nici 60 la 
sută din viteza planificată. In

ziua de 17 iulie unitățile agrico
le din raionul Reșița au recoltat 
doar 25 la sută din suprafața 
planificata, iar în ziua de 18 
iulie, 4 raioane : Arad, Făget, 
Lipova și Reșița n-au ajuns să 
treacă granița lui 50 la sută.

Am adresat și aici întreba
rea : în zilele următoare viteza 
de lucru poate fi mărită ?

Răspunsul a fost, de această 
dată, afirmativ. Am cerut argu
mente. Din explicațiile date am 
reținut ca principal suport con
vingător că, potrivit unei expe
riențe, „greu îi pînă treci cum
păna". Argumentul e... zdrobi
tor !

Ne luăm permisiunea de a 
nota, totuși, cîteva lucruri care 
socotim că ar putea contribui 
cu adevărat la sporirea viteze
lor de lucru stabilite în fiecare 
raion pentru recoltarea griului, 
în primul rînd necesitatea folo
sirii de către combinieri a în
tregii zile de lucru. La Checea 
și în alte cooperative am ob
servat tendința de „defectare" a 
combinelor în jurul orelor 18— 
18,30 cînd soarele este încă sus, 
Si se mai poate lucra. Brigadie
rii, președinții și inginerii din 
cooperativele agricole ar trebui 
să-i ajute mai mult pe meca
nizatori pentru a reduce cît mai 
mult posibil întoarcerile și de
plasările mari, Inutile, cu com
binele, timpul de descărcare al 
sacilor. Viteza de lucru a com
binelor, sporirea productivității 
lor și reducerea defecțiunilor în 
brazdă, sînt condiționate și de 
numărul de cosași pe care îl 
vor antrena cooperativele la tă
ierea vetrelor intens îmburuie- 
nate, de operativitatea cu care 
se face transportul recoltei.

...PASĂREA ACEEA,
CAREȘi UITA PĂRINȚII

(Urmare din pag. 1) 

compartiment îl priveam mai 
de aproape.

înalt, elegant îmbrăcat, părea 
un om care de mult își cîștigă 
existența singur și nicidecum un 
proaspăt absolvent.

— „Ți-a împuiat capul cu 
prostii, babacul, nu ?“ A venit să 
mă facă de rîs în fața colegilor ; 
a venit să mergem împreună 
acasă, parcă singur nu puteam 
să vin. Ambiții de om bătrîn. 
M-a făcut de rîs, vorbind cu 
„este" la plural și asta în fața 
unor oameni în mijlocul cărora 
am o anumită poziție, un anumit 
prestigiu".

...Cînd l-am văzut la cofetărie, 
masa-i era încărcată cu pahare, 
păhărele, ceșcuțe de cafea. Era 
îmbrăcat într-un alt costum, 
care părea a fi nou.

Oare de unde avea Dan bani, 
că doar venea după cinci ani 
de facultate ?

Nu avea altă sursă, afară de 
aceea din familie, a salariului 
și pensiei părinților lui. Deci 
banii de buzunar, banii necesari 
confecționării costumelor, sale 
impecabile și a cămășilor albe, 
banii pe care-i avzîrlea prin lo
caluri pentru a-și etala „perso
nalitatea" și titlul de inginer, 
erau de la aceia pe care-i dis
prețuiește că sînt „depășiți" și 
pu vorbesc gramatical, de la a- 
ț*eia care timp de douăzeci și

ceva de ani și-au creat din el 
un adevărat mit.

îl priveam și, în gînd, vor
bele se porneau să-1 muștrulu- 
iască puțin, să-1 certe priete
nește :

Ți-ai ales o profesie, vei în
cepe o activitate creatoare de 
acum înainte (poate !), vei par
ticipa din plin prin caracterul 
profesiei tale la viața socială, 
ți-ai format, desigur, convingeri 
ideologice în timpul studiilor, 
dar nu ți-ai format un CARAC
TER.

Toate calitățile tale profesio
nale se vor „voala" în fața so
cietății, tocmai pentru acest fel 
greșit de a gîndi, pentru atitu
dinea pe care, se zice, o singură 
pasăre o are față de părinții pe 
care-i uită.

îți lipsește acea noțiune de 
bază a eticii care exprimă obli
gațiile morale ale omului față 
de cei ce l-au creat, îți lipsește 
acel sentiment al răspunderii 
morale pentru comportarea ta.

Un mare scriitor, al cărui pă
rinte l-a însoțit prea puțin în 
viață, spunea : „Un tată m-ar 
fi înzestrat cu cîteva încăpățî- 
nări durabile, făcînd din dispo
zițiile lui principiile mele, din 
ignoranța lui, știința mare, din 
pizma lui — orgoliul meu, din 
maniile lui, legea mea, ar fi lo
cuit în mine ; acest respectabil 
locatar mi-ar fi dat respect pen
tru mine însumi".

marcat din echipa română Gu- 
neș, Negovan, Samungi.

• Echipa de lupte clasice Di
namo București, aflată în turneu 
în R. D. Germană, a terminat la 
egalitate 4—4 cu formația SK 
Leipzig. Iată cîteva rezultate : 
Ion Alionescu (Dinamo) învinge 
la puncte pe Rademacher; Ion 
Țăranu cîștigă la puncte în 
fața Iui Gotter; Albrecht face 
meci nul cu Gh. Popovici.

• Au început turneele elimi
natorii ale competiției de tenis 
pentru echipele de tineret ..Cu
pa Galea". La Chambery, Elve
ția a învins Luxemburgul cu 
5—0, iar la Leysin, Austria con
duce cu 3—0 în meciul cu Bul
garia.

I
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Vizita delegației Tineretului Socialist Italian
Delegația Federației Tineretu

lui Socialist a Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, con
dusă de Leonetti Francisco, 
membru al Direcțiunii, care la 
invitația C.C. al U.T.C. se află 
în țara noastră, a vizitat joi după- 
amiază Casa de cultură a tine
retului „Tudor Vladimirescu".

în cursul zilei de vineri, mem
brii delegației au purtat discuții

la Comitetul de Stat al Planifi
cării și la Ministerul Invățamîn- 
tului".

Sîmbătă dimineața, oaspeții au 
fost primiți la C.C. al U.T.C. de 
către tovarășul Mircea Angeles- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C.

La discuții au luat parte mem
bri ai Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

A

înapoierea delegației C.C. alU.T.C. din Italia
Vineri, după-amiază, s-a îna

poiat în țară, delegația C.C. al 
U.T.C. condusă de Nicolae Un- 
gureanu, membru al Biroului

C.C. al U.T.C., care a participat 
la lucrările primului Congres al 
Federației Tineretului Socialist 
Italian.

In parc la Borsec

ÎN CONSTRUCȚIE

UN NOU HOTEL

TURISTIC

La Predeal, în apropierea ve
chii cabane Clăbucet-plecare, la 
o altitudine de peste 1450 m, 
a început construcția unui ho
tel turistic, cu o capacitate de 
peste 100 de locuri. El va fi 
construit în stilul arhitecturii 
populare românești, cu interior 
specific cabanelor de munte de 
prin părțile locului. Clădirea, 
cu trei etaje, va fi prevăzută cu 
camere confortabile, avînd ve
derea spre munții Bucegi, cu 
băi, apă caldă, încălzire centra
lă. La parter va funcționa un 
restaurant.
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O vacanță la mare, 
consumată numai între 
razele soarelui, valurile 
mării și mîngiierea nisipu
lui, ar fi nu numai nere
confortantă dar și ener
vant de plictisitoare, mo
notonă. Pasagerul tempo
rar al litoralului așteaptă 
să găsească aici, alături de 
plajă, și o parte elevată a 
odihnei — viața ei spiri
tuală. Programul cultural 
anunțat de afișe pare a fi 
alcătuit spre a oferi omu
lui venit la odihnă toate 
— sau aproape toate — 
preferințele vieții sale spi
rituale : teatru de proză, 
de operă și operetă, de 
păpuși și revistă, audiții 
și concerte de muzică u- 
șoară, ansambluri folclori
ce, conferințe și simpo
zioane etc, etc. Ce și-ar 
mai dori, la urma urmei, 
spectatorul de pe litoral ? 
Aici e aici! Afișul cultu
ral se anunța seducător de 
variat, capabil să satisfacă 
toate gusturile dar care, în 
realitate, se zbate într-o 
monotonie pe care o de
nunță în primul rînd insu
ficienta prezență în sălile 
de spectacole a publicului. 
Această insuficiență este 
determinată în primul rînd 
nu de lipsa de receptivi
tate a publicului (specta
colele bune si foarte hune, 
precum cele prezentate 
de „Rapsodia română" — 
teatru de Comedie cu pie
sa „Opinia publică" și tea
trul din Constanța ca
re cu piesa „Sexul și 
neantul", s-au jucat 
cu săli pline și arhi
pline), ci de concepția or
ganizatorilor asupra afișu
lui cultural al litoralului.

Peste șaptezeci și cinci 
la sută din acest afiș, este 
susținut numai de Teatrul 
de stat din Constanța, în 
plin sezon de odihnă. Pen
tru a suplini lipsa altor 
forțe artistice pe litoral, 
a decretat „mobilizare ge
nerală" pentru toate sec
țiile sale. Regizori, actori, 
recuzitori fac tot ce le stă 
în putință pentru reușita 
fiecărui spectacol dar pu
blicul — n-ai ce face, 
gusturile diferă — nu se 
poate împăca cu ideea că 
se întîlnește în fiecare sea
ră la lumina rampei cu a- 
celași teatru...

Organizatorii odihnei pe 
litoral ne-ar putea riposta 
că afișul cultural nu este 
susținut numai de teatrul 
constănțean. Foarte ade
vărat! Dar în ce propor
ții și, mai ales, cu ce spec
tacole participă la viața 
culturală a litoralului cele
lalte forțe artistice P

In ultimele trei săptă- 
mini, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă — 
prin direcția sa de specta
cole — a programat pe li
toral următoarele turnee: 
Teatrul de comedie cu 
piesa „Opinia publică" — 
trei spectacole, „Rapsodia 
română" — trei spectaco
le, ansamblurile folclorice 
din regiunile Oltenia și 
Suceava (fiecare cu cîte 
trei spectacole). Dacă a- 
vem în vedere faptul că 
trăsătura principală a afi
șului cultural pe litoral 
trebuie să fie varietatea (de 
conținut și de forțe artis
tice) și varieteul ca spec
tacol, putem fi de acord 
— fără nici cele mai mici 
incertitudini — că el n-a 
întrunit această calitate, 
Cine-i de vină ? Preferăm 
în locul unui răspuns care 
să numească pe X și pe Y, 
următoarea relatare. In 
timp ce litoralul duce o 
foame de spectacole de 
varietăți, de orchestre și 
soliști de muzică ușoară, 
care să facă să răsune se
rile litoralului de șlagărele 
românești nu numai cu 
ocazia festivalurilor de la 
Mamaia. Teatrul muzical 
„C. Tănase" întreprinde 
turnee la... Călărași și Ol
tenița.

O.S.T.A. — un alt or
ganizator al vieții cultu- 
ral-artistice a litoralului 
a decretat anul 1967 an 
„Remo Germani". Cîntă- 
rețul italian, prezentat 
drept una din stelele mu
zicii ușoare a fost 
plimbat în toată țara, i 
s-a făcut o reclamă de 
mare vedetă. (Nu spunem 
că Remo Germani nu este 
un cîntăreț bun. Dar nu 
strălucește, spectacolele 
lui nu mai au noutate: 
le-am ascultat la radio, 
le-am văzut de atîtea ori 
la televiziune, le-am văzut 
de nu știu cîte ori în sala 
Palatului etc, etc I).

Ce-a mai oferit O.S.T.A. 
pe litoral ? O dresură de 
dini la „Melody-bar" din 
Mamaia adusă din R. D. 
Germană (dacă totuși 
trebuiau introduși în bar, 
de ce ar fi trebuit plim
bate patrupedele-artiști 
tocmai din Berlin pînă la 
Mamaia ?) și o cîntăreață 
de muzică ușoară din 
Bulgaria care este atît de 
„celebră" Incit a fost pro
gramată să cînte la un 
modest restaurant din E- 
forie-sud.

Ceva nu este în ordine 
în actuala concepție a 
spectacolelor estivale pe 
litoral. Sălile, pe jumătate

goale, biletele nevîndute, 
trebuiau să constituie de 
mult un simptom îngrijo
rător pentru organizatori. 
Oamenii nu vin pe litoral 
pentru a viziona „Faust" 
aflat permanent de 20 de 
ani în repertoriul opere
lor mici, „Prietena mea 
Pix" jucată in absolut 
toate teatrele țării. Nu 
pledăm pentru frivolizarea 
repertoriului. Omul venit 
la odihnă, pentru a bene
ficia de cura helio-ma- 
rină și talazoterapie nu 
este pus pur și simplu „pe 
distracție" cum cred unii. 
Distracția își are, firește, 
locul ei precis, fapt dove
dit de afluxul spre restau
rante, barurile de noapte 
cu programul lor relaxant. 
Aflat pe litoral însă, omul 
dorește să se întîlnească In 
sala de spectacol cu ceva 
nou. Sîntem în plin sezon 
balnear maritim și în pli
nă stagiune estivală și 
programele teatrale și mu
zicale se desfășoară după 
tipic: o piesă, o operă, o 
operetă, o revistă, un an
samblu folcloric.

In fața acestei situații, 
stai și te întrebi dacă ac
tuala formulă a stagiunii 
estivale pe litoral nu tre
buie reconsiderată ? Exis
tă deja o premiză: festi
valul cîntecului și dansu
lui românesc care se ține 
aici între 31 iulie — 13 
august. Pe asemenea for
mule de maxim interes 
s-ar putea organiza pe li
toral „un festival al tea
trelor, o arenă a Thaliei 
unde să fie invitate a evo
lua ansambluri actoricești 
de prestigiu din țară și 
din străinătate. Litoralul 
românesc — cu nestema
tele sale turistice — ar 
putea atrage aici tot ce 
este mai bun în gen.

Teatrele românești și-ar 
putea înscri ca sarcină de 
onoare faptul că premiera 
de toamnă, marea noutate 
a stagiunii viitoare — să 
fie prezentată mai întîi pe 
litoraL

Nu avem pretenția — tn 
cele cîteva rînduri — de a 
fi găsit soluțiile cheie ale 
unei stagiuni estivale 
de atracție dar cre
dem că cele cîte
va propuneri pe care ni 
le-am permis ar putea 
constitui un program mi
nimal de la care fantezia 
și competența organizato
rilor culturali să înceapă 
să lucreze.

AT. TOMA 
C. PRIESCU

D
0
D
0
D
D
0
0

0 
D 
D 
fl
0
0
0
□

0 
0 
D 
0 
0 
D 
Q 
D 
0

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

SPARTACUS
rulează la Patria orele 9 ; 12,45;
16.30 ; 20,15).
COMISARUL X 
rulează la Republica (orele 9,15;
11.30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21.30)
București (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
16.45 ; 19 ; 21,15).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Luceafărul (orele 
10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 21).
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21). Feroviar (orele
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20.30) 
Excelsior (orele 10 ; 12,15 ; 14,30;
16.45 ; 19,15 ; 21,30) Modern (ore
le 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,30 ; 19 ;
21,15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 16,15 ; 18,30 ; 21) Gri- 
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Melodia
(orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16,15 :
18.45 ; 21).
CRĂCIUN INSÎNGERAT 
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 
GARIȚA
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15.45 ; 18) Arta (orele 9 ; 11,45 ; 
14,30 ; 17.15 ; 20).
DENUNȚĂTORUL 
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).
STRĂINĂ 
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
ALO, JAPONIA — RASPIN- 
DIREA FRUCTELOR ȘI SE
MINȚELOR — GUSTAV 
FACE CURA DE SLĂBIRE 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Giulești (orele 15,30;

G R A

18 ; 20,30) Floreasca (orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45) 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Dacia (orele 9,15—21 
în continuare) Tomis (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30). 
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează Ia Buzești (orele 15,30;
18) Lira (orele 15 ; 17,30 ; 20). 
LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Crîngașl (orele 15 ;
18 ; 20,30)

DINI
COMISARUL X rulează la Stadionul Dinamo (orele 20.15) Re

publicii (orele 20,15); Arenele Libertății (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20,30) Festival 

(orele 20.30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Capitol (orele 

20,30). Bucegi (orele 20,15).
WARLOCK rulează la Unirea (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPPE rulează la Expoziție (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Tomis (orele

20.30) .
DENUNȚĂTORUL, A FOST ClNDVA HOȚ rulează la Vitan 

(orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE rulează la Buzeștl (orele 20,30)
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Arta (orele

20.30) Aurora (orele 20,30).
FOTO HABER rulează la Colentina (orele 20,30).
JUANA GALLO rulează la Moșilor (orele 20,15).
TUDOR rulează la Progresul (orele 20,15).
DILIGENȚA rulează la Lira (orele 20,30).
FRENCH—CANCAN rulează la Rahova (orele 20.30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15; 16; 18,15; 20,45).
TIMIDUL
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).
LADY MACHBETH DIN SIBE
RIA
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).
FERNAND COW-BOY
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18).
PRINTRE VULTURI
rulează la Miorița (orele 15,30; 
18 ; 20,30) Volga (orele 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30).
RIO CONCHOS
rulează la Popular (orele 15,30;
18 ; 20,30).
BANDA DE LAȘI
rulează la Munca (orele 15 ; 17;
19 ; 21).
JUANA GALLO
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18).
JOE LIMONADA
rulează la Cosmos (orele 15,30;
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Viitorul (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). Cotroceni orele 15,30 
18 ; 20,30).
SPIONUL
rulează la Colentina (orele 15,30;
17,45).
IERBURI AMARE
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15).
DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

DUMINICA 23 IULIE

PROGRAMUL I

11.03 Ilustrate muzicale. 13.10 
Estrada duminicală. 15.10 Perso
naje și interpreții lor: Ion 
Vodă din opera „Ion Vodă cel 
Cumplit" de Gheorghe Dumi
trescu (Petre Ștefănescu-Goan- 
gă și David Ohanesian). 16.00 
Selecțiuni din opereta „Joc de 
artificii" de Paul Burkhard.
19.30 Programul orchestrei de 
estradă a Radioteleviziunii. So
liști : Margareta Pîslaru șl Ru
dolf Cortez. 20.30 Teatru scurt. 
Premiera „Analfabetul". Come
die de Branislav Nușici. 20.52 
Vă invităm la dans.

PROGRAMUL II

11.00 Concert înregistrat de or
chestra simfonică a Cinemato
grafiei. Dirijor Mircea Cristes- 
cu. Concert Bartok . 12.35 Muzi
că din opera „Dinorah" de Me
yerbeer. 12.55 „Frumoși ochi are 
badea" — emisiune de folclor.
14.30 Unda veselă (reluarea e- 
misiunii din 22 iulie). 15.00 Ma

zurci de Chopin interpretate de. 
Arthur Rubinstein. 15.10 Con
curs cu public. 18.00 Opereta 
„Frumoasa mea doamnă" de 
Loewe (montaj muzical-literar). 
19.20 Oameni de seamă : Ron- 
sard (1524—1585). 20.15 Din cele 
mai frumoase cîntece... cele mai 
frumoase. 22.19 Oratoriul „Ulis- 
se plîngînd" de Tadeusz Szeli- 
govski.

DUMINICA 23 IULIE

9.02 : Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : „Trer tru
badurii" — incursiune în legen
de. Interpretează un colectiv de 
actori de la Teatrul ..Ion Crean
gă". 10.05: Filmul „Povestr-a 
unui doctor". 10.20 : Recr?c a 
mare în... vacanță. 10.50 : Fm;- 
siunea pentru sate. 18.30 : Ma
gazin 111. 19.30 : Telejurnal-, 
seară. 19.50 : Teleglob. 20.10: 
Interpretul preferat 20.30 : Să 
rîdem cu Stan și Bran. 21.00: 
Ceasul de aur. Scenariu de te
leviziune de Jean Claude Brls- 
ville. 22.07 : Un cîntec vechi, o 
amintire. 22.45 : Telejurnalul de 
noapte. 23.00 : Telesport
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I Frezorii Dunării. Mii de oameni prinși în lupta cu Dună
rea pe mai bine de 30 km ; gama largă de profesiuni de la 
scafandru, la topograf ; dimensiunile faptelor consumate în 

i fiecare oră — toate acestea creează dificultăți reporterului 
în alegerea temei pentru cîteva file de reportaj. Pentru că 

1 dacă pe alte șantiere te întrebi uneori despre ce ai putea 
I să scrii, la Porțile de Fier, renunți cu strîngere de inimă la 
I zeci de subiecte.
■ Cititorule care nu ai avut încă prilejul să admiri acest 

vast și clocotitor șantier de pe Dunăre, imaginează-ti pentru 
o clipă Stadionul 23 August pe care bănuiesc că-1 știi măcar 

I de la televizor. în locul tribunelor — stânca. Pe gazon, așea- 
I ză cîteva zeci de macarale uri

așe, capabile să ridice deodată
| un tren cu 70 de vagoane. La 
I picioarele lor, dantela de oțel 

a armăturilor din beton, a vii
toarei centrale electrice, a eclu
zei. în fiecare oră cîrligele ma
caralelor transportă în bene 
către locurile de turnare circa 
100 de tone ciment. Printre 
ele un furnicar de basculante 
de la 10 la 30 de tone, alear
gă în viteză pe serpentinele de 
rocă. Escavatorul mușcă din 
pereți metri cubi în cupa-i de 
metal. Acesta e batardoul, nu
mai o parte din șantierul oare 
va da naștere sistemului hi
droenergetic de navigație de 
la Porțile de Fier. In peisajul 
lui permanent mișcător, eu 
aglomerarea aparentă de uti
laje de mare forță, impresio
nează însă mai mult decît ele 
și în primul rînd cei ce-1 manevrează — oamenii cere «d 
perseverența șl priceperea unor adevărațl dresori, obHgă Du
nărea să facă ceea ce vor.

Părăsind locul de unde am cuprins cu privirea întreaga 
panoramă a batardoului și pătrunzînd în Intimitatea muncii 
constructorilor, sînt tentat să notez numele fiecărui șofer, es- 
cavatorist, miner, fierar-betonist, montor. Aici în mijlocul 
oamenilor îți este parcă jenă să întrebi de numele fruntași
lor pentru că, se vede de la o poștă, fiecare la locul său de 
muncă este într-un fel cel mai bun. Spre confirmare am no
tat o cifră cu valoare de „numitor comun" al constructori
lor : în primele 6 luni ale acestui an, productivitatea muncii 
pe salariat este cu 10 la sută mai mare decât cea planificată. 
La fiecare loc de muncă notăm de pe pancarte angajamen
tele lor pe semestrul II. La montarea unei macarale BKS 
1 000 cu ajutorul căreia vor fi montate porțile aval ale eclu
zei, lucrează brigada maistrului Vasile Gheorghița. Cu cîteva 
luni în urmă pentru asamblarea unei macarale de același 
tip montorii au avut nevoie de 75 de zile. La a doua macara 
termenul a fost scurtat la 55 de zile. Acum, la cea de a 
treia, angajamentele brigăzii precizează : „In 40 de zile ma
caraua BKS 1 000 nr. 3 ecluză aval va fi montată".

Trecînd de la un loc de muncă la altul, poți nota aseme
nea angajamente la fiecare pas. Ne oprim în fața unui pa
nou fixat lîngă puțurile care vor atinge cel mai de jos punct 
de la nivelul Dunării circa 40 de metri. Brigada lui Tudor 
Moraru. Sînt 4 puțuri adînci de cîte 17 metri, avînd fiecare 
laturile de 14/10 metri. Din fiecare asemenea „celulă“ în
fiptă sub albia Dunării vor fi sfredeliți cu pichamerul (apro
pierea apei nu permite folosirea explozibilului) și evacuați 
circa 2 200 m.c. de steril. O muncă de-a dreptul eroică. Pen
tru stimularea celor care s-au angajat să termine săparea 
celor patru puțuri înainte de termen, conducerea șantieru
lui a stabilit prime excepționale. Această meritată recom
pensă este notată pe panou după cum urmează : „pentru 
scurtarea termenului de execuție de la 6 la 10 zile primă 
excepțională 2 000 lei pentru fiecare zi ; de la 11 la 15 zile, 
primă excepțională de 4 000 lei pentru fiecare zi.

Acesta este batardoul. In timp ce unii constructori depun 
eforturi pentru sfredelirea stîncii tinzând mereu către co
tele fixate, cît mai adînc sub Dunăre, alții din oțel și be
toane înalță tot mai impunător corpul centralei electrice și 
ecluzei. Este o întrecere pe verticală pentru supunerea Du
nării.
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Una din cele mai frumoase profesiuni — se spune curent 
despre meseria de constructor. Și nu fără temei. Dovadă 
miile de tineri care sosesc pe șantierele țării, unindu-și ener
gia, întreaga lor capacitate cu destinul acestora. Despre price
perea și hărnicia, despre faptele demne de laudă ale tinerilor 
constructori am scris în repetate rînduri, încercînd sentimen
tul plăcut de a fi părtași la bucuria împlinirii lor.

Al doilea an al cincinalului oferă tinerilor constructori un 
vast teren de afirmare a energiei lor. Este prevăzut un 
volum de investiții din fondurile statului de 52 miliarde 
lei, ceea ce înseamnă cu aproape 17 la sută mai mult decît 
în anul 1966 și aproximativ egal cu cel din cursul primului 
plan cincinal. Aceste fonduri sînt întreptate spre creștereea

capacităților de producție în industrie, pentru dezvoltarea 
tehnico — materială a agriculturii și a celorlalte ramuri pro
ductive, construcții de locuințe și acțiuni în domeniul social 
cultural.

în aceste zile, reporteri ai ziarului nostru s-au aflat printre 
tinerii de pe cîteva mari șantiere. I-a urmărit Ia lucru. I-a 
surprins în efortul generos de a da viață în totalitate, la 
termen, a obiectivelor planului de investiții — sarcină de 
căpetenie a lucrătorilor din construcții, de cea mai mare im
portanță pentru economia națională. Vă invităm să-i însoțiți 
și să vedeți în cadrul secvențelor înregistrate pe miile și 
miile de tineri ce populează cu faptele lor Cartea de aur a 
șantierului.

Satu Mare a devenit... ți mai mare. în fotografie: un aspect al microraionnlui 14
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„Activitatea de construcții reprezintă o parte componentă 
esențială a operei de edificare a socialismului in tara

noosfrd — vastă operă constructivă, creatoare"
(Din cuvlntarea rostită de tovarășul NICOLAE 

CkAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.B. la Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor din construcții).

tntîlnire în puncte

înaintea începerii progra
mului, priveliștea ce ți se ofe 
ră o asociezi unui triaj. Pi 
imensa planșetă a incinte 
combinatului siderurgic gală 
țean, șuvoiul de oameni des 
cins din mașini pornește spr< 
șantier, desfăcîndu-se ca la ur 
semnal pe direcții cu pune 
terminus locul de flecare zi 
Am ales una din aceste stați 
terminale : furnalul de 1 731 
metri cubi.

Trunchiuri de metal împlîn- 
tate în sol, lame din beton 
înfrățite în trainică simbioză 
Durată de om, opera pare a-ș 
sfida autorii, simple metod< 
pe friza unui antablament 
Privindu-i de jos abia-i dis 
tingi, presărați printre fier 
mortar, cărămidă și macarale 
Singură cascheta semnalizeaz 
prin culoare — negru, alb, ro 
șu — prezența muncitorului 
e maistrului, a inginerului.

Deocamdată, în fază avansa 
tă sînt cowperele. O brigad 
care le-a executat zidăria est 
aea condusă de Kakuci Ludo 
vic. 11 rog să numească p 
cîțiva dintre tinerii cei mi 
harnici din echipă.

— Nicolae Zaharia, Imr 
Ungvary...

Simt că nu a terminat c 
avea de spus.

— E și Kakuci Tamaș, ră 
punde, cu vădită reținere.

Frați, deci. Nu este un ca 
singular. Am găsit pe șantit 
rul viitorului furnal mult 
grupe de frați. Francisc i 
Domokoș Moidoveanu, Teodc 
și Alexandru Hălăștuan, Nice 
lae și Ștefan Foltozan. Oamei 
al căror destin a început î 
aceeași vatră și continuă aic 
fuzionînd în geneza furnak 
lui, a combinatului.

Majoritatea nu sînt de p 
aici. Au lucrat în anii de dini 
inte la Hunedoara. Furnale 
de-acolo au perimetrul aspr 
mîngîiat de priceperea gings 
șă a acestor mîini. Seva me 
turității pulsează de astă dat 
la un voltaj superior. Au di 
în pîrg noi boabe de pricepere 

loan Munteanu e maistr 
principal la șantierul 31. T< 
de la Hunedoara venit. A iu 
crat acolo la nașterea furnale 
lor construite din 1950 încoace

E tare cald. La soare e ș 
mai cald. Maistrul și-a desco 
perit pieptul să prindă ui 
strop de răcoare. Ne vorbeșt 
cu căldură despre băieții ci 
care lucrează de doi ani în 
coace, la Galați. Auzim la fie 
care nume rostit (Vasile Pîr 
vu, Vasile Onu, Dumitru Ni 
cola, Gheorghe Daghie și lis
ta continuă) : disciplinat, pre
gătit, conștiincios. îi descifrăn 
în vorbe neputința delimitări: 
faptelor aparte. Normal. De
osebit este tot ce se întîmpli 
pe schelele acestui șef de pro
moție între confrații autoh- 
toni. Totuși, nimic nu-ți atra 
ge luarea aminte, asistînd li 
zumzetul bănuit al mîinîlo: 
manevrînd obiecte și unelt 
pe nevăzuta spirală.

îmi este recomandat un ti 
nerel slăbuț, cu alură de ado 
lescent. O măsurătoare rapid, 
din ochi, și-1 taxez drep 
proaspăt absolvent de școal 
profesională. Confuzie! loa: 
V. Stoica, este inginer con 
structor. încă stagiar, nu însi 
și începător.

— După vreo săptămînă d 
la venirea pe acest șantier an 
îr.ceput turnarea betonului re 
fractar la furnal. Tehnologi 
complicată, foarte pretențioasî 
Ședeam atunci 12 ore pe pla 
formă fără să mi se pară cev 
anormal.

Și simpaticul interlocutor I 
dispus, între două dispoziți 
pe care le 'transmite oameni 
lor din subordine, să explic 
pe larg ce anume impune pre 
zența sa acolo, cum a proce 
dat, ce-a făcut de atunci în 
coace, vazîndu-i alături p 
maistrul Munteanu și pe in 
ginerul Stoica ai în față, d< 
fapt, două generații de fău, 
rari ai izvoarelor de fontă ro 
mânești.

Privită de la nivelul guriloi 
de vînt, construcția nu t 
convinge de auțori^tea sa îi 
materie. N-a-i senzația că ti 
afli pe platforma celui ma 
mare furnal al țării. Și totuși 
pe această rină la care iu 
crează acum șamotorii din e! 
chipa lui Mihai Bivolaru, si 
va scurge continuu, înainte de 
încheierea anului, fonta dir 
abdomenul de 1 732 de tone. .

Pe scara metalică cu nenu
mărate trepte, cu dese schim
bări de direcții am ajuns pt 
platformă printre șamotori.

Nicolae Casu se numără 
printre cei despre care mi s-i 
vorbit laudativ. Banal, ii în
treb :

— Cum merge 7
— Nu vedeți 7 Obositor) 

praf, transpirație...
-Si ?
— Ne spălăm, ne uscăm ș 

lucrăm înainte.
La sfirșitul discuției, l-ani 

urmărit apleeîndu-se să ia 
sculele, continuîndu-și munca. 
Zîmbea. Dăduse probabil, pri
mul său interviu și am avut 
revelația candorii și sinceri 
tații sale.

Alături. Anton Gîdei, origi
nar din Blînzi-Tecuci. A înce
put prin a munci — predes
tinare 7 — la Hunedoara. Du
pă armată s-a angajat aici, 
Rețin din discuție că după ter
minarea coșului de fum au 
fost nevoiți să execute lu
crări ,,de mai mică importan
ță". Un regret ce proiectează 
o concepție : aspirația.

Se apropie ora schimbului. 
Zăpușeala din aer se sparge 
în concasoarele energiilor pe 
care le solicită munca, obli
gată să-i ocolească pe munci
tori. Cineva asemănase podoa
ba Mălinei și Cătușii cu un 
uriaș. Mi se pare, mai degra
bă, un atribut al celor ce, 
stăpînindu-i anatomia, se do
vedesc în practica de fiecare 
zi excelenți paleontologi.

din betoniștii 
conduși de Nicolae 
Udrea, tînăr de ani, 
vîrstnic la minte — 
după cum vorbește 
priceperea sa.

(4) De cîțiva ani 
Bucureștii au înspre 
sud un nou „buzu
nar" — Berceni-Sud. 
Un orășel veritabil, 
centrifugat aici de 
arhitecți și înălțat de 
constructori. Printre 
volumele blocurilor a- 
bia de-i găsim pe 
„ultimii mohicani". 
Cartierul Berceni este 
aproape de termina
re. „Am pus cortul" 
la școala cu 24 de 
clase, care ni s-a în
fățișat „în salopetă". 
Se lucrează la fațadă, 
se execută finisările 
interioare. Termen de 
predare: 30 august. 
Angajamentul con
structorilor: pe 20 au
gust se poate introdu
ce mobilierul. Par
că și vedem droaia de 
gălăgioși ce zburdă 
acum departe de 
schele populând sălile 
cu uniformele lor, de 
dimineață, curate. Cu 
gtndul la ei am notat 
numele unora dintre 

schele : 
sudor,
moza- 

i Neac- 
F lor ea 
Maria 

mecanic
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MIHAIL DUMITRESCU

Foto: EUGEN 
SECHELY

(1) Un constructor 
din Titan. Se numeș
te Victor Gogoanță pi 
are 24 de ani. Dacă 
acum zîmbește, de vi-

Text : U. NEAGU

cardinale
Am vrut ca ochiul 

aparatului de foto
grafiat să prindă pe 
retină imagini din 
munca celor ce înal
ță cetăți. Un frag
ment de istorie din 
noua geografie a Ca
pitalei. O scurtă es
cală pe locuri deveni
te piste de decolare 
spre civilizație.

A fost mai greu să 
ne hotărîm: încotro? 
In cele din urmă am 
decis: pe rînd, la cele 
patru puncte cardi
nale. In patru locuri 
dispuse la extremită
țile a două magistra
le: est-vest, nord- 
sud. Și aparatul a în
ceput să lucreze.

nă-i fotoreporterul 
care n-a omis să facă 
o ușoară aluzie: poza 
ar ieși mai reușită... 
Colegii îl știu însă 
că la treabă nu ia lu
crurile în glumă. S-au 
convins în cei 9 ani 
de cînd lucrează ca 
mozaicar. Pot con
firma și ceilalți co
legi ai săi, elevii cla
sei a X-a seral de la 
Liceul „Mihai Vi
teaza". Un atestat 
valoros de dată recen
tă: votul adunării ge
nerale pentru primi
rea sa în rîndul mem
brilor de partid.

(2) Jn Drumul Ta
berei am mers de 
multe ori în vizită la 
prieteni. De astădată 
sîntem musafirii — o- 
bișnuiți — ai celor 
care le-au apropiat 
confortul. Odată în

plus bucuroși că n-a 
trebuit să așteptăm . 
prea mult mașina 37 
sau troleibuzul, nu 
ne rămîne decît să 
schimbăm poziția fil
mului, să ne facem 
Cît mai invizibili și... 
blitz. Așa am reușit 
să surprindem în pli-

nă activitate pe cîțiva 
tineri din echipa de 
betoniști condusă de 
Constantin Anghel. 
Știindu-le dinainte 
cartea de vizită, i-am 
fericit în gind pe vii
torii locatari ai blo
cului 62 a cărui creș
tere o „alimentează’* 
în prezent.

Inginerul Iosif Felsete, ener- 
getician-șef și secretarul 
comitetului U.T.C. al șantie
rului este înconjurat peste tot 
de respect — acel respect pe 
care-1 incumbă seriozitatea, 
priceperea, pasiunea în mun
că. Fiecare tînăr mărturisește 
că dacă a făcut Intr-adevăr 
ceva vrednic de luat în sea
mă, asta se datorește și se
cretarului cad a știut să se 
apropie de el, să-1 dștige, a 
știut să-i armeze — cu o 
cheie gingașă, delicată — ar
cul acela nevăzut din suflet 
care declanșează dorința de 
acțiune, faptele de

...Să recunoaștem, 
treabă deloc ușoară 
duci peste 500 
de tineri sosiți 
aici din toate 
colțurile țării, să 
le canalizezi e- 
nergiile într-un 
singur tot și sa 
le faci apoi să 
se consume la 
„aceeași tempe
ratură".

Cheia delicată 
și gingașă cu 
care secretarul 
deschide porțile 
sufletelor nu e o 
cheie deloc mi
raculoasă. Ea se 
numește exem
plul personal. 
Secretarul vor
bește cu fapte, 
acționează cu fapta, 
monstrează cu fapta. Pentru 
el, vorbele oricît de atent 
alese și frumos întocmite ră- 
mîn niște... vorbe goale dacă 
nu sînt însoțite de fapte...

Exemple ? Nenumărate» 
Vom lua pe cel mai recent.

...Era în ziua de 12 iunie. 
Datorită descărcărilor electri
ce s-a retezat un conductor 
de la linia aeriană de 15 kV 
care alimentează șantierul cu 
energie electrică. Conducto
rul a căzut peste celălalt pro
ducând un scurt-circuit care — 
adevărat lanț al slăbiciunilor 
•— a dus la deranjarea în
trerupătorului din celulă. Un 
joc nefericit al hazardului ale 
cărui urmări trebuiau grabnic 
înlăturate.

Iosif Felsete n-a stat mult

pe gânduri. A luat câțiva 
electricieni $i s-au apucat de 
treabă, tăcuți, îndârjiți — așa 
cum sînt întotdeauna în ma
rile încleștări. Boabele de su
doare le-an inundat frunțile, 
apoi li s-an prelins pe ochi, 
pe obraji— Simțeau că ochii 
încep să-i usture, să-i ardă, 
dar își vedeau mai departe de 
treabă. După scurt timp se
cretarul s-a îndreptat din mij
loc s-a mișcat die citeyi ori 
ca să-și revină și a exclamat; 
gata.

— încearcă întrerupătorul
— i-a zis unui electrician. 

Privirile triumfătoare s-au 
întâlnit toate în același punct.

— Incearcă-1 am zis...

(31 lată-ne tot pe 
platforma unui bloc 
în construcție, dar în 
partea septentriona
lă a orașului. Mai e- 
xact la etajul 7 al 
blocului A. 10 din 
Bucureștii-Noi (un cu
surgiu ar spune poa
te Bucureștii cei mm 
noi din Bucureștii 
Noi). Se toarnă încă 
o benă pe planșeul 
crud. In plin efort m-

cei aflat i pe j 
Aurel Focșa, 
de echipă la 
icuri, Dumitru 
șu, zugrav, 
Frîncu, zidar, 
Suhăianu, 
de macara.

eroism. 
nu-i o 

să con-

PROFESIA

DĂRUIRE
de- Privirile s-au înnourat. „Ce 

s-a-ntîmplat ? De ce nu cir
culă curentul ? Ei drăcie 1“

Secretarul a cercetat din 
nou operația efectuată". Aici 
totul e în ordine — își zise. 
Defecțiunea este în altă parte, 
probabil pe rețea..."

Le-a făcut tovarășilor săi 
semn cu capul să-și ia scu
lele și să pornească după el. 
Să-și ia toate sculele și ceva 
de ploaie și mîncare că dru
mul e lung și poate și treaba 
e multă...

...Au pornit pe rețea și 
au cercetat bucată cu bucată 
pe o distanță de 15 km pînă, 
însfîrșit, au găsit defecțiunea : 
din cauza scurt-circuitului 
s-a spart un izolator, ceea 
ce a provocat o „punere la 
pământ".

Fețele încruntate, obosite

In otev* avana a
fost înlâtnrată șâ lirua 

nb tenmne-
_Intr-o disecție pe care 

mrt-o cu mgnsenxl Iorif 1
arte, adncem vorba «t despre 
aceasti intfcnplare :

— O nimica toati! ex- 
clamă eL Aici pe șantier s-au 

petrecute alte 
fapte care pot 
fi minute de a- 
devărat eroism. 
Pe lingă acestea, 
a noastră este cu 
totul neînsem
nată. Sînt foarte 
ocupat, dar vă 
povestesc totuși 
una. Merită... A- 
cum cîteva zile 
s-a aprins un 
motor. Flăcările 
se întindeau hul
pave spre cele
lalte motoare 
din jur. In orice 
clipă se putea 
produce o explo
zie ori un incen
diu, de mari pro

porții care ar fi distrus nu nu
mai mașini ci s-ar fi soldat și 
cu victime omenești. Dar așa 
ceva nu s-a întîmplat. Tînărul 
mecanic Ion Munteanu a in
tervenit rapid, nu fără oare
care risc, a căpătat cîteva 
arsuri, dar a înăbușit și focul...

Cînd a fost felicitat de con
ducerea șantierului și apoi de 
către noi în prima adunare ge
nerală U.T.C., ne-a spus că 
„oricare dacă era în locul lui, 
făcea la fel" 1

...Ceea ce — conchide secre
tarul — să fim sinceri — nu 
e cîtuși de puțin un neade
văr !

ALEXANDRU 
BÂLGRADEAN 

corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiu

nea Hunedoara

îngemănare
— Nu mai țin bine minte data... era 

prin aprilie. Lucram la extinderea li
niei de acid sulfuric, cînd secția veche 
se dubla. Sudam la cota 20. Topind e- 
lectrodul cu m nu am ob
servat că vin 
am simțit prima înțepătură. Apoi a 
doua, apoi a treia. Odată cu ele, o ciu
dată stare de amețeală. Trebuie să co
bor !. Scara era destul de departe. 
Poate nu voi mai putea ajunge. Am 
sărit pe un podeț... In același timp o 
vopsitoare — Liliana — cobora scara. 
S-a oprit, foarte palidă, s-a rezemat pe 
balustradă și, ca într-o filmare cu în
cetinitorul, a început să se aplece. Pînă 
jos erau 20 de metri.

— V-a cădea I m-a străfulgerat gîn- 
dul. Trebuie s-o ajut, trebuie. Peste cî

Termocentrala Craiova. Pe estacadă, la 
zeci de metri înălțime, cărbunele va 
aluneca în „gura"... fabricii de produs* 

lumină

£ *

teva secunde eram lîngă ea. M-au lă
sat picioarele. Am prins-o... Fata care 
leșinase a fost coborîtă...

Așa își reamintește întîmplarea. Cu
vinte puține, întretăiate. Apoi „scuza- 

t ți-mă trebuie să-mi continui lucrul“. 
Aparatul de sudură atinge fierul, se 
declanșează flama. Se aude zgomotul 
atît de caracteristic.-

Se numește Stan Bocioroagă. Un tî
năr slăbuț, brunet. Nimic particular 
care să-ți atragă atenția. Ba da : ochii; 
ochii plini parcă de o continuă cău
tare, cînd liniștiți și limpezi, cînd nou- 
rați de fulgerul unui gînd. L-am cu
noscut sudînd la al doilea nivel al vii
torului cuptor de cracare a amoniacu
lui. O biografie simplă : a absolvit școa
la generală. Cîndva văzuse un om su
dînd. Imaginea i s-a ascuns într-un 
colț tainic al memoriei ; o regăsește: 
se va face sudor. în consecință, ziua 
de 27 octombrie 1960 îl găsește pe Șan
tierul naval de la Oltenița unde învață 
primele lucruri despre meserie. în 1962 
în fosta luncă inundabilă a Dunării 
încep lucrările de construcție a Com
binatului chimic de-la Turnu Măgure
le. Simte pe undeva că trebuie să vină 
aici. Este printre primii angajați ai 
combinatului și dorește să rămînă pînă 
la terminarea lui cînd în locul sălciilor 
mlaștinii se va ridica combinatul care 
va asigura 42,5 la sută din producția 
de substanță activă a țării. în toamnă 
va intra la seral.

— Dorești să urmezi mai departe ?
— Cine știe, poate... Deocamdată 

vreau să știu cît mai multe despre mine, 
despre lume. Și apoi... fizica, chimia 
sînt foarte importante pentru meseria 
mea.

sectorului I amo-

la Giurgiu. De cî- 
vizitase cîteva fa-

Ascultîndu-1 îl revăd parcă pe un alt 
tînăr cunoscut tot aici. Inginerul Vai 
sile Stoichiță. șeful 
niac.

A terminat liceul 
tev'a ori, cu școala
brici. A vrut să le cunoască mai în
deaproape, să le simtă pulsul. Lucrează 
un an la Semănătoarea, alți doi la Vul
can. Dorește să-și desăvîrșească cunoș
tințele primite în fabrică. Peste cinci 
ani le posedă: absolvă facultatea de 
mecanică secția de utilaj chimic. Re
partizat în București, renunță la viața 
de capitală și pleacă pe șantier.

— Viața de uzină o mai cunoșteam. 
Ca să fiu un bun inginer trebuia să o 
cunosc și pe aceasta.

Muncește și învață în continuare. In
giner simplu, șef de lot, șef de secție. 
In acest timp secretar al organizației 
de bază U.T.C. la întreprinderea de 
construcții montaj București, organiza
ție distinsă cu Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. Multiplele ocupații privi
te cu seriozitate într-un timp pe care-1 
vrea folosit la maximum...

Două destine diferite pornite din alte 
puncte inițiale. Și cîtă asemănare. U- 
nul cățărător pe osatura de metal a vii
toarelor fabrici. Celălalt, coordonatorul 
acestor lucrări de construcții. Ambii ti
neri, ambii mînați de aceeași dorință 
de a face un lucru bun și temeinic. Fără 
să vrei, văzîndu-i, ascultîndu-i îi iden
tifici pînă la absolut. OM TInAR. La 
răspîntia drumurilor, între chemările 
atît de diverse au ales calea coman
dată de propria conștiință, de propria 
chemare.

GH. GHIDRIGAN

Ing. N. UDROIU

*
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Comunicat „Univer
sitatea
azi"

al Republicii Socialiste România,
Ion Gbeorghe Maurer

(Urmare din pag. I)

i convorbiri au mai par
iat :
in partea română : Ange- 
Miculescu^ 
nte

al
n, 

la ____  _____
:u, ambasador, director în 
istețul Afacerilor Ex- 
e, Mircea Bădică, direc- 
în Ministerul Comerțului 
■rior.
in partea olandeză : H. J. 
Xoster, secretar de stat al 
erilor externe, J. B. Ha- 
:orn van Rijsewijk, am- 
idorul Olandei la Bucu- 
, J. A. de Ranitz, director 
trai al afacerilor politice 
Ministerul Afacerilor Ex- 

e, W.P.H. van Oorschot, 
ctor general al relațiilor 
lomice externe din Mints- 
1 Afacerilor Economice, 
VI. Ringnalda, consilier la 
inetul primului minis- 
M. C. van der Burcht van 
iternbergh. director al 
cției pentru Europa din 
isterul Afacerilor Exter- 
P. J. Polak, șeful biroului 
.ru Europa Răsăriteană 
Ministerul Afacerilor Ex- 
e.
‘le două părți și-au ex- 
îat satisfacția în legătură 
aptul că între România și 
îda în prezent nu există 
tleme în suspensie și că 
tiile dintre ele se dezvol- 
avorabil în interesul am- 
r părți și în spiritul prie- 
îi existente între popoare- 
omân și olandez.
e au fost de acord că 
mburile economice dintre 
tânia și Olanda se lărgesa 
inuu și că progresele eco- 
ice importante realizate 
tătre cele două țări oferă 
tipie posibilități pentru 
nderea acestor schimburi, 
țru încurajarea colaboră- 
în domeniile industriei și 
licit, miniștrii de externe

prim-vicepre- 
al Consiliului Supe- 
Agriculturii, 
ambasadorul 
Haga, Mircea

George 
Româ- 

Bălă-

ra
ia

român și olandez au semnat 
un acord de cooperare econo
mică, industrială și tehnică.

în vederea promovării co
merțului româno-olendez și 
a cooperării dintre serviciile 
veterinare român și olandez 
miniștrii de externe au sem
nat, la 20 iulie 1967, un acord 
veterinar.

S-a hotărîț, de asemenea, 
ca într-un viitor apropiat să 
aibă loc negocieri privind 
încheierea unui acord de 
transporturi rutiere între cele 
două țări.

Exprimînd dorința de a 
dezvolta și mai mult legături
le culturale si științifice din
tre cele două țări, guvernele 
român și olandez au stabilit 
încheierea în viitorul apro
piat, a unui program de apli
care a acordului cultural 
semnat în luna ianuarie 1967, 
ale cărui instrumente de 
tificare au fost schimbate 
Haga Ia 20 iulie 1967.

Au avut loc, de asemenea, 
într-o atmosferă de sincerita
te, discuții cu privire la pro
bleme internaționale actuale, 
printre care, au figurat pe 
primul plan, problemele eu
ropene, precum și situația 
din Vietnam și din Orientul 
Mijlociu.

Cele două părți eu subliniat 
că în condițiile actuale sar
cina primordială a tuturor 
statelor, mari sau mid, este 
de a depune eforturi susți
nute în vederea întăririi pă
cii.

Ele și-au exprimat convin
gerea că ce’.e două țări sink 
în măsură să joace un rol ac
tiv în găsirea unor soluții 
pentru problemele existente 
și că ele pot astfel contribui 
la slăbirea încordării 
naționale.

Cele două guverne 
exprimat neliniștea în 
ră cu situația din Vietnam și 
și-au expus pozițiile față de 
această problemă. Ele au sub
liniat necesitatea reglemen-

inîer-

și-au 
legătu-

panoramică a portului CherbourgFRANȚA; Vedere

inusculul arhipelag 
ly din Canalul Mî- 
ii care, eu două 

în urmă era me- 
pomenit în avata- 
le „mareei negre" 
ă catastrofa lui 
rrey Canyon" se 

din nou în aten- 
generală. De data 
ista, din conside- 
te de loc tragice, 
echipă de scafan- 
ai marinei brita- 

j este în plină ac- 
tate de cercetare 
apropierea insuli- 
Sant Agnese încer- 
1 să descopere și, 
ntual să recupere- 
una din cele mai 
noase comori în- 
țite vreodată de 
>tun. Este vorba de 
loara de pe vasul 
ociation.
ava de război bri- 
ică Association s-a 
fundat la 22 octom- 
“ 1707 avînd la
d o încărcătură de 

■ evaluată (în va- 
re actuală) la trei 
ioane și jumătate 
lire sterline. Nau- 
giul, unul din cele 
i grave din istoria 
rinei engleze a sur- 
îit în condiții învă- 
te în mister. Se bă- 
iește că el s-a da-

-Jfc__________

torat unei erori de 
navigație deoarece în 
momentul respectiv 
marea era liniștită și 
atmosfera calmă. Fapt 
este că*— așa cum 
consemnau cronicile 
vremii — Association, 
avînd la bord multe 
tunuri, zeci de saci cu 
aur, și cîteva sute de 
oameni s-a scufundat 
în cîteva minute oda-

s aeesrui 
acordărilor 
1»4. astfel

aibă posibilitatea de a-*: ho
tărî s.ngur soarta.

Părțile consideră că adop
tarea une: soluții durabile a 
conflictului din Oneatul Mij
lociu nu este poaftâlft deci 
prin tratative, duse îztr-un 
spirit de ech. tate. intre păm- 
le direct interesate, ca condi
ția de a fi respectate intere
sele fundamente ele tuturor 
statelor, precum gt exzstenta 
lor independentă st suveranX 

Cele două pă<2 acordă o 
mare importanță luării uncr 
măsuri eficace, preeuzn f în
treprinderii unor acțiuni e- 
nergice în vederea dezarmă
rii, în «copul realizând unei 
mai mar secu.-tăt: fa lume.

în ceea ce prvește proble
mele europene, partea olan
deză a aaântit că s-« raLax. 
printre altele, -n:tiarive. ro
mâne expr.maie tntr-o rezo
luție. adoptată la cea de-a 
XX-a sesiune a Aduatrri Ge
nerate a Organza te. Nebu
nilor Unite, referitoare la 
promovarea bunelor relații 
dintre țările e-ropene. 
gătură cu convocarea 
confer: nțe fa problema secu
rității europene, cele două 
părți împărtășesc părerea că 
pentru a-«i atinge scopul, o 
asemene® conferință trebuie 
să fie temeinic pregătită.

Părțile română «: olandeză 
și-au exprima! acordul asu
pra fmpnrtarfr unor ase
menea vrzite reciproce oe care 
își propun să le continue ri 
in viitor pentru promovarea 
înțelegerii și încrederii reci
proce între state, în interesul 
păcii internaționale.

tării neîntirziate 
conflict, pe baza 
de la Geneva din 
incit poporal v e-nanez

In Aden situația se menține fncordatS. Soldați britanici pa străzile orașului

Plebiscitul din Porto Rico
rea dreptului porto- 
ricanilor de a-și ale
ge ringuri soarta a 
fort susținută de 
foarte multe state. 
Neap Ii car ea hotărîrii 
O.N.U. se datorește 
piedicilor pe care 
S.U.A. le pun în ca
lea afirmării inde
pendenței naționale 
a acestei țări. S.U.A. 
nu vor să părăseas
că Porto Rico unde 
dispun de un dispo
zitiv de puternice 
baze navale și antre
pozite de arme nu
cleare. Cercurile mi
litare americane a- 
eordă o importanță

doptarea rezoluției 
O.N.U. au fost folosiți 
pentru întărirea și 
mai accentuată a po
zițiilor economice ale 
monopolurilor din 
S.U.A. în prezent 
nord-americanii con
trolează comerțul, 
transporturile mari
time si aeriene, toa
te mijloacele de co
municație. Ca urma
re a presiunilor e- 
xercitate la O.N.U. 
Washingtonul a re
curs la forma plebis
citului. Autoritățile 
americane și-au luat 
măsuri de prevedere 
și au pregătit plebis
citul cu multă grijă 
pentru ca el să nu le 
ofere surprize. în 
această lumină ple- 
'risexul apare ca o 
focrrA deghizată de a 
*—ri pe mai

zoluțlei O.N.U. prin 
care ee recomandă 
S.U.A. să acorde in
dependenta insulei. 
De aceea 200 de re
prezentanți de sea
mă ai vieții politice 
și științifice nortorl- 
cane au avertizat că 
plebiscitul e o farsă 
si au îndemnat popu
lația să-1 boicoteze. 
Pe de altă parte, 
diferite grupări poli
tice interesate în 
menținerea regimu
lui colonial ameri

ca grupările

Votul
din Adunarea

Generală

Suspendarea tempo

rara a lucrărilor

sesiunii

"YORK 22 — Trimisu) 
Agerpres, R. Căplescu,

NEW 
special „ r , ,____ _
transmite: Lucrările sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., deschise la 17 iunie 
a.c., s-au încheiat vineri seara în 
mod temporar, prin adoptarea 
unei rezoluții procedurale propu
se de Suedia, Finlanda și Aus
tria.

Rezoluția cere secretarului ge- 
neral să înainteze procesele ver
bale ale celei de-a 5-a sesiuni 
extraordinare Consiliului de 
Securitate, pentru a facilita re
luarea de urgență, de către Con
siliu a examinării situației încor
date în Orientul Mijlociu. Hotă
răște să suspende în mod tempo
rar sesiunea extraordinară și să 
autorize pe președintele Adu
nării Generale să convoace din 
nou sesiunea, dacă fi cînd va 
crede necesar.

La cererea delegatului Sudanu
lui s-a votat separat asupra pri
mului paragraf operativ al pro
iectului de rezoluție. Paragraful 
a fost aprobat cu 62 de voturi 
pentru, 27 contra și 27 abțineri. 
S-a trecut apoi la votul asupra 
proiectului în ansamblu, care a 
fost adoptat cu 62 de voturi pen
tru, 26 contra (țările arabe, o se
rie de țări afro-asiatice. Albania 
și Cuba) și 27 abțineri (printre 
care un număr de țări africane 
și latino-americane, Izraelul, 
Franța, Iugoslavia, Spania și 
Turcia. Delegația Republicii So
cialiste România a votat în fa
voarea atît a primului paragraf, 
cit și a proiectului în ansamblu.

grupate în jurul 
„Mișcării pentru in
dependență" îsi ma
nifestă hatărîrea de 
a obține independen
ța reală a tării, nă
zuința maseilor largi 
din Porto Rico. Date 
fiind însă realitățile 
actuale — domina
ția exercitată de 
S.U.A. asupra vie
ții politice si eco
nomice, reprimarea 
organizațiilor pa
triotice, deținerea 
tutdror mijloacelor 
de propagandă în 
mîinile unui mic 
grup de elemente 
„pro-Washington" nu 
este de așteptat o 
veritabilă exprimare 
liberă prin plebiscit 
a opțiunii portorica- 
nilor.

popular-demo-

DOINA TOPOR

■r de 
luLsI 
□cTTund

unei

lirL ai la

chisoare pentru refurul de a
cerut Tribunalului Suprem După trei secole •••

• LA PRIMUL Congres inter
național privind aplicațiile la- 
seru-lui — care iși continuă lu
crările la Palatul de Gheață din 
Paris, prof. Ion Agirbiceanu, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, a prezentat comunicarea 
„Studiul caracteristicilor unui 
etalon Fabry-Perot cu ajutorul 
unui laser-. Comunicarea a fost 
urmărită cu interes.

• CEI TREI soldați americani 
James Johnson. Dennis Mara si 
David Sames. condamnați la ln- 
______ _ ‘ * " a 
pleca să lupte in Vietnam, an ___ *_____ __ ---   xl 
S.U.A. revizuirea procesului lor. 
Ei au arătat că ordinul pentru 
plecarea lor în Vietnam este ile
gal. întrucît Statele Unite due 
în această țară un război nede
clarat în mod oficial, ceea ee 
constituie o încălcare a Consti
tuției țării.

• CELEBRUL documentarist 
olandez Joris Ivens a părăsit la 
22 iulie Hanoiul pleelnd spre 
patrie. Timp de cinci luni el a 
vizitat R. D. Vietnam unde a 
făcut filmări Si a cules Impor
tante documente In vederea rea
lizării unu: film documentar de 
lung metraj despre această tară.

mersiunile preceden
te, întreprinse în două 
reprize (în primăvara 
lui 1948 și în vara Iul 
1961) n-au fost fruc
tuoase pentru că nu 
se cunoștea cu exacti
tate locul naufragiu
lui. Recent însă, prin- 
tr-o întîmplare ferici
tă, un expert cartograf 
al marinei, Terry 
Montgomery a găsit o

IN CAUT ARE A

COMORII

tă cu alte trei nave 
militare.

Douăzeci de scafan
dri din unitățile ma
rinei militare britani
ce efectuează zilnic, 
de peste trei săptă- 
mîni, scufundări repe
tate în căutarea como
rii. S-ar părea că ac
tualele cercetări sub
acvatice vor avea re
zultate palpabile. I-

hartă datînd din 1794 
pe care, hidrograful 
Graham Spence a in
dicat locul catastrofei 
Iui „Association* 
scriind acolo 
căpitanului 
scufundat, _______
Clowdisley. Acționînd 
pe baza acestei hărți 
scafandrii au descope
rit în straturile groa
se de reziduri din le-

în- 
numele 
vasului 

amiralul

șul marin mal multe 
tunuri de bronz, a că
ror degajare și aduce
re la suprafață — •- 
pe rație foarte dificilă 
— este fn curs. Unul 
din scafandri a găsit, 
de asemenea cîteva 
monezi portugheze 
datînd din anul 17M 
care s-ar putea să fi 
făcut parte din tezau
rul de pe Association.

Operațiunile de cer
cetare sint foarte ane
voioase din cauză că 
fundul mării este aco
lo foarte stîncos, aco
perit de un strat ex
trem de gros de ier
buri și străbătut de 
curenți care se inter
ferează cu mare vio
lență. Dat fiind însă 
că Graham Spence e 
cunoscut ca unul din 
cei mai mari hidrologi 
ai timpurilor, organi
zatorii noii reprize de 
cercetări manifestă 
optimism.

Ecoul sinistru al 
tragediei din 1707 lasă 
locul speranței de a se 
găsi comoara de pe 
..Association". Și, poa
te, de a se dezlega în
suși misterul naufra
giului.

E. R.

can, _ _
din jurul Partidu
lui . _, ’ 
crat, condus de R. 
Sanchez Vilella, gu
vernatorul insulei, se 
declară pentru pă
strarea formei de 
„stat liber asociat* 
la S.U-A.

Foriela progresive.

• UNDA SONORA emisă de 
un avion care a depășit viteza 
sunetului a restabilit auzul ce
tățeanului David Jones, In vtr- 
stă de 73 de ani, care era surd 
de mai mult timp. Fenomenul 
s-a produs la Londra în timpul 
experimentării avionului super
sonic anglo-francez „Concorde-. 
Experții medicali declară că so
cul produs de unda sonoră a 
contribuit la deblocarea oscioa
relor lipite din urechea bolna
vului

Disputa privind Hondurasul 
britanic

Un purtă:or de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii a anunțat 
că luni vor ir.cepe la Londra 
tratative între Marea Britanie 
și Guatemala în legătură cu 
disputa în privința viitorului 
Hondurasului britanic. La con- 
vorbiri vor participa ministrul 

ez al afacerilor ex:erne, 
George Brown, și omologul său 
guaiemalez Emilio Are.naies. 
Discuțiile au loc la recoman
darea ambasadorului nord-a- 
merican Bethuel Webster, de
semnat de președintele S.U.A. 
să medieze conflictul dintre 
cele două țări care durează de 
aproximativ 300 de ani. La ele 
nu vor lua parte reprezentanții 
populației din Hondurasul bri
tanic.

Guatemala, care are frontie
ră comună cu mica colonie en-

gleză din regiune* Mâril Ca
raibilor. a recunoscui In 1859 
dominația coloniali a Marii 
Britanii asupra Hondu. asului 
britanic, dar și-a retras tu: 
tîrziu această recunoaștere. Ea 
pretinde că Anglia a anulat 
tratatul din 1859 nândepurun- 
du-și angajamentul de a con
strui o șosea care să perniță 
accesul Guatemalei La Mare* 
Caraibilor prin teritoriul aces
tei colonii. Guatemalezii care 
revendică Bcum Hondurasul 
britanic subliniază că au moș
tenit acest teritoriu de la Spa
nia. Marea Britanie neagă a- 
ceste puncte de vedere.

în 1963 Guatemala a rupt 
relațiile diplomatice cu Marea 
Britanie după ce colonia a pri
mit, in baza unei noi constitu
ții. dreptul de autoguvernare 
internă.

• AMBASADORUL statului 
Haiti la Ciudad de Mexico, Jean 
Rerre Audain, fi-a prezentat 

eri demisia în semn de pro
test față de represiunile din 
tara m. unde domnește „pacea 
umitireier*. Audaln a declarat 
că nu vede pentru un moment 
nici o perspectivă de reglemen
tare fn Haiti. „în repetate rîn- 
duri, în ultimele luni, a spus 
Audafa, l-am sfătuit pe pre
ședintele Duvalier să manifeste 
mai multă elasticitate în politi
că-.

Președintele Mobutu a con
vocat sîmbătă la reședința sa 
o reuniune extraordinară a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Congo (Kinshasa). Va 
fi examinată, între alte pro
bleme, și decizia Curții Su
preme a Algeriei prin care se 
recomandă președintelui 
Boumedienne să-1 extrădeze 
pe fostul premier 
Chombe autorităților 
Kinshasa.

Moise 
de la

Imagine din Cairo

Ziua națională
a R,

1
i

In Nigeria continuă ciocni
rile dintre trupele federale și 
armatele regiunii estice sece
sioniste. Potrivit ultimului co
municat oficial dat publicită
ții la Lagos „trupele federale 
au restabilit complet contro
lul asupra localității estice 
Nsukka și își continuă înain
tare spre Enugu".

Sîmbătă dimineața, în capi
tala nigeriană a sosit vasul 
italian ,Jsonzo“, la bordul că
ruia se aflau 582 de persoa
ne, în cea mai mare parte eu
ropeni, refugiați din regiunea 
estică. Membri ai diferitelor 
misiuni diplomatice acredita
te la Enugu, ei au putut pă
răsi orașul înainte de declan
șarea ostilităților, refugiindu- 
se la Port Harcourt, de unde 
s-au evacuat.

Raze Roentgen
pe Lună

Oamenii de știință sovietici au descoperit, cu ajutorul 
ratelor instalate la bordul stațiilor cosmice orbitale

apa- 
sovie- 

tice „Luna-10u și „Luna-12u, raze roentgen emise de Lună. Fi
zicienii consideră că aceste raze reprezintă, de fapt, fluor es- 
cența rocilor lunare. Este emisă ipoteza că atomii minerale
lor Lunii absorb razele roentgen emise de Soare și le trans
formă in raze roentgen cu lungimi de undă corespunzătoare 
atomilor respectivi. Dacă această ipoteză se va confirma, 
analiza spectrală a razelor roentgen emise de Lună va 
permite să se stabilească din ce minereuri _ r_
roca de la suprafața sa. Pe oamenii de știință ii interesează, 
în primul rind, dacă vor descoperi la suprafața Lunii alumi
niu sau magneziu, întrucît o cantitate mare de magneziu ar 
demonstra existența unei activități vulcanice pe Lună, iar 
existența unei cantități mari de aluminiu ar fi o dovadă a 
originii vulcanice a suprafeței satelitului natural al Pămân
tului.

este compusă

Astăzi este Ziua Națională 
a Republicii Arabe Unite. Se 
împlinesc 15 ani de la revo
luția care, la 23 iulie 1952, a 
dus la răsturnarea monarhiei. 
Acest act istoric a însemnat 
încununarea luptei îndelun
gate dusă de poporul egiptean 
împotriva dominației colonia
liste, pentru libertate și inde
pendență națională. Lichidînd 
regimul monarhilor venali, 
poporul egiptean a deschis o 
nouă pagină în istoria patriei 
sale, pășind pe drumul dez
voltării independente.

In cei 15 ani care au tre
cut, au fost obținute realizări 
remarcabile în lichidarea ur
mărilor grele ale dominației 
colonialiste, în opera de con
strucție economică și cultu
rală. S-au dezvoltat o serie de 
ramuri industriale, a crescut 
venitul național, au fost în
făptuite realizări importante

în dezvoltarea învățămîntului 
și culturii. Realizările pe ca
lea dezvoltării economice și 
culturale sint rodul efortului 
întregului popor al Republi
cii Arabe Unite.

Poporul român, tineretul 
țarii noastre, urmăresc cu sa
tisfacție munca și realizările 
poporului Republicii Arabe 
Unite. Intre Republica Socia
listă România și Republica 
Arabă Unită s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare în interesul 
ambelor popoare, al întării 
păcii în lume. Schimbul de 
mărfuri, colaborarea economi
că, culturală, tehnico-științi- 
țifică dintre cele două țări cu
nosc o continuă dezvoltare.

Cu prilejul Zilei Naționale 
a R.A.U., poporul și tineretul 
român transmit poporului, ti
neretului Republicii Arabe 
Unite urări de prosperitate și 
progres.
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