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Galafi
• GALAȚI — Stația de sor

tare a minereului din Galați a 
îndeplinit cu aproape două luni 
mai devreme planul anual. Față 
de sarcinile la zi, principalii in
dicatori de plan au fost depășiți 
cu 12,9 milioane lei Ia valoarea 
producției globale, cu 12,9 mili
oane lei la producția marfă și 
cu 12,4 Ia sută productivitatea 
muncii. Furnalele patriei au pri
mit astfel — peste prevederile de 
plan — 54 850 tone minereu de 
fier sortat. La aceste realizări se 
adaugă aproape 9 milioane lei 
beneficii suplimentare obținute 
în 10 luni.

Colectivul întreprinderii a rea
lizat și depășit totodată obiecti
vele din angajamentul luat în în
trecerea socialistă.

9 Șase S. M. T. din

regiunea Ploiești
PLOIEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
Acum două zile 6 stațiuni de 

mașini și tractoare din regiunea 
Ploiești (Buda, Sihlea, Pogoanele, 
Bărcănești, Mihăilești și Ziduri) 
au raportat îndeplinirea sarcini
lor anuale de plan la toți indicii. 
Acest succes este urmarea ex
ploatării judicioase a utilajelor — 
al căror indice de utilizare a 
crescut substanțial față de anul 
trecut — a realizării unor în
semnate economii la prețul de 
cost planificat Ia hectar de arătu
ră normală, a reducerii continue 
și a altor cheltuieli de producție 
etc.

Potrivit datelor existente Ia 
serviciul regional SM.T. din ca
drul Consiliului agricol regional 
Ploiești, în cîteva zile planul a- 
nual va fi îndeplinit și de cele
lalte S.M.T. din regiune.

De cînd a apărut pe harta 
Gorjului, mina de la Rovi- 
nari, se oferă reporterilor cu 
generozitatea unui permanent 
și inedit izvor de inspirație. 
Cite articole s-au scris oare 
despre această exploatare ? 
Nimeni n-a încercat statisti
ca. Cert însă, că hîrtia va 
trebui să-și prevadă și în 
continuare suprafețe disponi
bile pentru a prinde în aria 
lor veștile de la Rovinari. 
Căci de vreme ce te-ai hotă
rît să cobori din mașina care 
vine de la Tîrgu Jiu, aici, în 
dreptul sediului întreprinde
rii, convingerea că te afli în 
teren fertil ți se formează de 
la primii pași.

Mina. Am străbătut-o cu 
piciorul de la un cap la altul. 
In ceste zile din prag de 
iarnă, lignitul își arată buzele 
zdrobite sub coperta de clisă, 
vineții de mușcătura escava- 
torului. Pe alocuri, colții di
formi împinși spre neființă 
de gravele procese ale car
bonizării petrecute în durate 
incomensurabile, privesc la 
ziuă cu ochiul înnegrit. Doar 
să-l iei cu mina și să-l așezi 
pe bandă. Benzile — un fel 
de aparat circulator al minei 
pe zeci de metri lungime, 
dau senzația perpetuării în 
spațiu a erelor, a marilor mu
tații geologice.

Omul p Aproape că nu-l 
sesizezi în imensitatea creată 
de alveolele aducătoare de 
cărbune. Însoțitorul meu, tî- 
nărul Mircea Botezata, secre
tarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, îmi arată cu 
mina cam unde îi putem 
găsi. Aici la Balta Unchiașu- 
lui, nu. A fost prima carieră. 
Nici la Tismana; acolo lu
crările n-au început încă. 
Cîțiva la Beterega, cîțiva la

V

TA HO A STRÂ

Gîrla. Ambele cariere sînt în 
deschidere, ultima chiar pe 
locul de unde Jiul a fost 
obligat să-și mute cursul. 
Din cînd în cînd ne oprim, 
se apleacă de-asupra solului 
și cu o piatră scrijelește pă- 
mîntul completîndu-și astfel, 
grafic, explicația.

In plan orizontal, benzi 
nesfîrșite și canale de colec
tare a apei. Pe verticală, bra
țele macaralelor și silueta es- 
cavatoarelor cu cupă. Uriașa 
cavernă adăpostește, în două 
din puncte, imense aglome
rări de metal. Sînt cele două 
escavatoare cu roată și cupă 
— de la cariera Cicani. O 
imagine densă, a ceea ce sînt 
și vor fi Rovinarii.

Ca de obicei, spațiul unui 
articol este insuficient pentru 
buchetul de fapte ce le re
coltezi traversînd zone din 
preocupările și aspirațiile oa
menilor pe care-i cunoști. O 
idee : dacă interlocutorii ar 
deveni ei înșiși, pentru mo
ment reporteri ? Ce ar consi
dera util să prezinte cititoru
lui din universul locului 
de muncă ?

Prima oprire, în cabina 
cavatorului. Interlocutor, 
nărui Ion Bușneag : De 
sînt din Macin. Lucrează aici 
de 12 ani. Anul trecut am 
fost la specializare în R. D. 
Germană. „Cel mai bun es- 
cavatorist", cum avea să ni-l 
numească ceva mai tîrziu șe
ful carierei, e zgîrcit la vor
bă. După el, „totul merge 
bine, normal".

Nici următorul interlocu
tor, un oltean veritabil, elec
tricianul de mină Logofetes-
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Gr. științifică
și tînăra generație
de cercetători

Mii de cercetători vor intra în anii următori în cîmpul creației științifice. Ei urmează să-și 
aducă contribuția la transpunerea în viață a sarcinilor sporite pe care partidul le pune in fața celor 
ce activează pe tărîmul cercetării științifice care, așa cum se subliniază în recentul proiect de Directive 
ale C.C. al P.C.R. „...se integrează în procesul de ansamblu al reproducției sociale, ca una din cele 
mai importante faze ale acestuia, se încorporează tot mai mult în însăși producția materială".

Mii de tinere cadre științifice vor desfășura curînd o amplă activitate creatoare în institutele 
Acaderriiei si institutele de cercetări departamentale, în laboratoare de cercetări ale centralelor 

idustriale care vor întreprinde cercetări pri vind activitatea productivă a unităților industriale 
ixin componența centralelor respective sau în labo ratoare uzinale care vor efectua cercetări legate 
direct de probleme de producție din întreprinderile respective precum și cercetări pe bază de contract 
pentru alte întreprinderi și instituții.

Sarcinile legate de formarea tinerei generații de cercetători sînt complexe, problemele pe Carr
ie ridică această operă, numeroase. Discutarea cîtorva dintre ele — mai bine zis, punerea lor în dis
cuție — constituie obiectul anchetei noastre, la care am invitat să-și spună cuvîntul cîțiva reputați 
oameni de știință din țara noastră. ... ... .... , , _ .__ -

Coloanele noastre 
tășească o experiență 
șamentului de tineri

sînt deschise oricărui luc- tor pe tărîmul cercetării științifice, dornic să împăr- 
sau să ridice una din multiplele probleme 
cercetători.

care le pune formarea deta-

Joi dimineața a sosit în 
pitală președintele Vecei Exe
cutive Federale a R. S. F. Iu
goslavia, Mika Șpiliak, împre
ună cu soția, care, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale, face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La gara Băneasa, în întîm- 
pinarea oaspeților au venit to
varășii Ion Gheorghe Maurer 
cu soția, Janos Fazekaș, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, 
Emil Drăgănescu, ministrul e- 
nergiei electrice, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Ion Drăgan, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, Va- 
sile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Iakșa Petriclc 
ambasadorul R. S. F. Iugosla" 
via Ia București și membrii, 
ambasadei.

în drum spre București, pre» 
ședințele Vecei Executive Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia, 
Mika Șpiliak, a fost însoțit de 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Belgrad.

Președintele Consiliului di» 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a întîmplnat cu căldură! 
pe oaspeți urîndu-le bun sosit 
în țara noastră.

La plecarea din Belgrad, la 
Gara Dunav, președintele Șpi
liak și soția au fost conduși 
de vicepreședintele Vecei Exe
cutive Federale, Rudi Kolak, 
de președintele Vecei Execu
tive a Serbiei, Giurița Joikici, 
și alte persoane oficiale.

T U T E L A
ȘI PIEDICILE

FORMARII
Doctor docent Radu Grigorovici,

membru corespondent al Academiei,
Director adjunct științific al Institutului de Fizică 

Academiei

ffgg
■ ■

al
edificatoare : 

internațională 
faptul că pe-

O apreciere 
experiența 
consemnează 
rioada de maximă producti
vitate în activitatea unui 
Cercetător îmbrățișează pri
mii zece ani de la absolvirea 
institutului de învățămînt 
superior. Cerc.etînd listele 
laureațilot premiului Nobel, 
constați că vîrsta medie a 
acestora se cifrează la 36—38 
de ani. Așadai. vîrsta tinere
ții — in mod figurat pentru 
unii ea depășește limita ca- 
lendaristică — reprezintă e- 
tana de cristalizare a cerce
tătorului științific, cînd el 
poate da adevărata măsură 
a valorii sale.

Constatarea de mai sus nu 
constituie o noutate. Sînt în
să de părere că ea trebuie 
sub’iniată astăzi încă o dată, 
cînd sarcinile sporite pe care 
le trasează proiectul de Di
rective al C.C. al P.C.R. 
corectării științifice impun 
o grijă deosebită în alegerea 
celor mai potrivite mijloace 
pentru creșterea și formarea 
ti'"’r'!or cercetători.

Dintru început, o precizare 
de ’"rrneni ar putea contri
bui’ la clarificarea problemei 
de care mă octio : tutela nu 
poate și nu trebuie confun
dată cu îndrumarea și con- 
tre’nl. Acestea din urma 
sînt absolut necesare și 
exercitarea lor este o sarci
nă de seamă a oricărui con
ducător de colectiv științific.

O demonstrează cu prisosință 
experiența cercetării științi
fice de la noi și din alte 
părți.

De altfel, se poate afirma 
că. într-un colectiv de cer
cetători îndrumat cu compe
tență nu există tutelă. A- 
cest fenomen dăunător apa
re acolo unde ierarhia știin
țifică este înlocuită cu exer
citarea de prerogative admi
nistrative. Tutela apare în 
acest caz ca o cumulare to
tală a conducerii, ca o re
nunțare la principiul con
ducerii colective. Ea echiva
lează cu o anexare a activi
tății depuse de tineri, cu 
frînarea inițiativei acestora, 
cu transformarea lor în exe- 
cutanți mediocri, lipsiți de 
personalitate Tutela repre
zintă o abatere flagrantă de 
la recentul proiect de Di
rective care precizează că, 
alături de alți factori care de
pinde „reunirea și coordona
rea forțelor științifice în ve
derea 
întregii națiuni", 
rea inițiativei 
a savanților și 
torilor" are un rol 
rîtor. Și este semnificativ 
faptul că tutela duce la men
ținerea unei tematici și meto
dici demodate în cadrul in
stitutelor, sau laboratoarelor 
uzinale, deoarece este practic 
imposibil ca un singur om —

realizării aspirațiilor 
„stimula- 
creatoare 

cercetă- 
hotă-

(Continuare în pag. a III-a)

I SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

/A CHEM In judeca tă
SOȚIA //

ai mai fost pe 
vrei să vor-

De poarta Fabricii „Ades- 
go" se apropie, cu pași ne- 
hotărîți un bărbat. Are o pri
vire neliniștită, pare obosit 
sau bolnav. Pot tarul îl recu
noaște vag.

— Parcă
aici; cu cine 
bești P

— Cu D. V., sînt soțul ei.
— Păi atunci de ce n-o aș

tepți acasă P
— Nu stăm împreună... te 

rog deci s-o chemi...
Bărbatul insistă pînă cînd 

portarul se hotărăște să tele
foneze în secție. D. V. se 
scoală cu greu de lîngă ma-

șina de cusut, n-o trage ini
ma să vorbească cu soțul ei; 
colegele află și-i sar în aju
tor : „auziți fetelor a venit 
iar ăla, să mergem și noi la 
poartă, să n-o bată".

Și așa 
rioasă : 
cu soțul 
geamul 
mulțime
legele ei, gata să sară în aju-

are loc o scenă cu- 
D.V. stă de vorbă 

ei, în timp ce după 
intrării privesc o 

de ochi furioși; co-

tor dacă „ăla" va ridica iar 
mina. Gestul acesta de soli
daritate își are o explicație: 
în numeroase rînduri D.V. 
venise la lucru cu ochii um- 
flați de lovituri și vînătăi pe 
brațe. In fabrică s-a aflat că 
familia D se destramă : soțul, 
economist la Uzinele „Elec
tronica", o bate pe V., nu dă 
nici un ban în casă, nici mă
car alocația ce o primește de

la stat pentru cei doi copii 
ai lor — două fetițe în vîrsta 
de 5 și 7 ani. Acum D.V. a 
plecat de acasă împreună cu 
copiii speriați de atîtea scan
daluri. Pentru a primi banii 
necesari întreținerii copiilor, 
l-a dat în judecată, iar tribu
nalul a hotărît ca soțul să 
plătească pe lîngă indemni
zație o pensie alimentară. La 
rîndul său D.D. și-a dat so
ția în judecată pentru ca tri
bunalul să-i încredințeze lui 
copiii — procesul se va jude
ca într-una din zilele urmă
toare.

...Am discutat cu fiecare 
dintre cei doi soți, care sînt 
încă legați prin actul de că
sătorie, trăiesc separat și s-au

VICTOR 
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a III-a)

-

în cursul dimineții de joi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a avut o 
întrevedere la palatul Consiliu
lui de Miniștri, cu președintele 
Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, Mika Șpiliak.

La convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej au participat 
Janos Fazekaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Va-0 sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul României la 0 Belgrad.

Din partea iugoslavă au fost 
_ prezenți ambasadorul Iakșa Pe- 0 trici, Nisim Konfino, șeful de ca-

Exe- 
____________ Y.____ Po- 
povici, prim-secretar al ambasa
dei Iugoslaviei la București.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală între cele două țări.

* s
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și soția au oferit joi la amiază 
un dejun în saloanele palatului 
Consiliului de Miniștri, în onoa
rea președintelui Vecei Execu
tive Federale, Mika Șpiliak și a 
soției sale.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La F. M. U. A. B.

0 în cursul după-amiezii de joi, 
președintele Vecei Executive Fe-

•
 derale a R. S. F. Iugoslavia, 
Mika Șpiliak a făcut o vizită la 
Fabrica de mașini-unelte și agre-As gate București.

™ Oaspetele a fost însoțit de Va- 
sile Șandru, adjunct al ministru- A lui afacerilor externe, Aurel Măl- 

” nășan, ambasadorul României la 
Belgrad, Iakșa Petrici, ambasado- 0 nil Iugoslaviei la București, pre
cum și de alte persoane oficiale 
române și iugoslave.

0 La sosirea în uzină, oaspetele a 
tost întîmpinat de Nicolae 
Constantin, adjunct al ministrului 0 industriei construcțiilor de mașini 
și conducătorii uzinei. Directo- 

0 rul general Aurel Bozgan, a fă
cut o scurtă prezentare a profi- 

—. lului întreprinderii și activității 
™ ei economice. Au fost vizitate a-

poi cîteva din sectoarele de pro
ducție.

înainte de plecare, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia a semnat în 
cartea de onoare, apreciind în 
mod deosebit activitatea desfă
șurată de colectivul uzinei.

★
Joi seara Mika Șpiliak și so-r 

ția, împreună cu Ion Gheorghe 
Maurer și soția au asistat la unMaurer și soția au asistat la 
spectacol la Opera Română. Au 
fost prezenți Janos Fazekaș 
soția, și alte persoane oficiale.

Baletul Operei a interpretat 
piesele „Petrușka" de Igor Stra- 
vinski, „Tricornul" de Manuel de 
Falia și „Bolero" de Maurice Ra
vel.

La sfîrșitul spectacolului ar
tiștilor le-au fost oferite flori.

cu

(Agerpres)
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STUDENȚII ȘI STUDENȚIA
— Există părerea că, odată 

cu diploma de' absolvire a u- 
nui institut de învățămînt su
perior capeți automat ți ates
tarea de intelectual. Se poate 
pune semnul egal intre cali
ficarea obținută intr-o profe
sie intelectualizată fi activi
tatea intelectuală în accepția 
cea mai largă a cuvîntului ?

școala de toate gradele, dar a- 
ceastă pregătire singură nu a- 
junge. Dacă nu-i adaugi mereu, 
cu tenacitate, pînă la adinei bă- 
trînețe, noi și noi elemente, dacă 
nu valorifici ceea ce ai adunat 
printr-o activitate creatoare, dacă 
te privezi de emoțiile și bucuriile 
pe care ți le mijlocește contac

complicat. Așa stînd lucrurile, 
apare limpede că locul uceniciei 
viitorului intelectual, este liceul, 
apoi facultatea. în liceu se cree
ază primele deprinderi, în facul
tate, tînărul își formează propriu] 
său stil de muncă intelectuală, 
facultatea ajutîndu-1 nu numai să

acești profesioniști, datorită natu
rii profesiunii pe care o practică, 
a mediului în care muncesc, a 
unor condiții mai speciale, uneori 
de inferioritate față de oraș, nu 
pot trăi o viață intelectuală în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
N-aș vrea să par didacticist ape- 
lînd la niște exemple foarte cu
noscute din știința și cultura 
noastră, dar Ion lonescu de la 
Brad, P. S. Aurelian, Ion Atana- 
siu, Nicolae Filip, C. Sandu-Al- 
dea, Gh. Ionescu-Sisești — 
intelectuali de prestigiu, avînd o

tru că în condițiile unei bune 
organizări a muncii sale și a ce
lor care depind de el, inginerul 
agronom nu este solicitat într-o 
mai mare măsură ca ori ce alt 
specialist. Organizarea științifică 
a producției și a muncii, extinde
rea mecanizării, folosirea mijloa
celor rapide de transport, consti
tuie tot atîtea căi prin care ingi
nerul agronom mărește randa
mentul muncii sale creîndu-și 
disponibilități de timp și pentru 
alte activități. Tot atît de falsă 
este și ideea că agronomul este

atîtea mijloace de vehiculare a 
ideilor a informațiilor, a noutăți
lor științifice, culturale, artistice. 
Prejudecata este, în același timp, 
dăunătoare, deoarece inhibă per
sonalitatea, strîmtează orizontul, 
transformă pe cel care trebuie să 
fie un creator și un inovator, în- 
tr-un practician rutinat, fără 
perspectivă.

De aceea mi se pare că este 
deosebit de important ca tinere
tul studios din facultățile cu 
caracter agronomic, să aibă aspi
rații cît mai înalte, iar pregătirea

creator, care este una din latu
rile caracteristice ale intelectua
lului, se cultivă în anii studen
ției, dar numai în măsura în care 
și studentul este receptiv, are 
toate antenele deschise.

Deprinderea de a gîndi siste
matic și eficient, de a fi dinamic 
în folosirea noului, cere însă un 
efort susținut și constant. Acest 
efort, început pe băncile facul
tății, trebuie întreținut și după 
absolvire și amplificat pe măsu
ră ce numărul anilor sporește. 
A avea o viață științifică proprie,

— Dacă există această eroare, 
și poate că există în special la 
cei tineri, precizarea e necesară. 
Pentru că între exercitarea unei 
profesii intelectualizate — în se
colul nostru există tendința in- 
telectualizării majorității profesii
lor — și a avea o trăire intelec
tuală nu se poate pune semnul 
unei egalități depline. Doar se 
cunosc oameni care fără a avea 
studii superioare trăiesc o viață 
intelectuală și invers : intelectuali 
prin pregătire care își mărginesc 
orizontul la ceea ce au adunat 
în 
că 
re 
de
tea unei trăiri plenare, cu maxi
mum de foloase pentru sine în 
societate. Capacitatea de a des
fășura o activitate intelectuală se 
dobîndește, în liniile ei generale, 
prin pregătirea pe care ți-o dă

anii de studii. Este limpede 
în nici una din aceste iposta- 
omul care aspiră la calitatea 
intelectual nu are posibilita-

PREJUDECATA
tul cu cultura, te paște pericolul 
de a deveni cu timpul unul din
tre acei funcționari care rezolvă 
de aici și pînă aici un lucru, 
pentru că mai mult n-a învățat...

— Să înțelegem, deci că 
adevărata viață intelectuala 
începe după terminarea stu
diilor ?

— Nicidecum ! Capacitatea de 
gîndi, de a cunoaște, de a a-

vea o activitate rațională, de a 
opera cu noțiuni științifice apare 
foarte de timpuriu ; totul e să 
o dezvolți, să o verifici în munca 
pentru realizarea unor obiective 
propuse, să nu abdici pe parcurs 
lăsînd ca rugina autoîncîntării să 
cuprindă acest mecanism fin și

înmagazineze cunoștințe, ci și să 
le pună în valoare...

— Care sînt căile și mij
loacele prin care se poate rea
liza încă din timpul studenției 
climatul favorabil trăirii inte
lectuale, atît sub aspectul de
săvârșirii propriei personalități 
cît și sub aspectul creator 
propagator, 
diul în care 
siunea ?

animator în me- 
iți exerciți profe-

— Răspunzînd la această în
trebare vă rog să-mi permiteți să 
mă retrag pe un teren foarte cu
noscut mie : categoria de intelec
tuali ai satului — inginerii agro
nomi și horticoli, medicii veteri
nari etc. Există prejudecatata că

c
cu

O N
acad.

ROB£ NSONADEI
V O R

EUGEN
B I R E
RĂDULESCU

mare finețe a spiritului, n-au fost 
împiedicați în activitatea lor crea
toare de condițiile incomparabil 
de vitrige — față de restul inte
lectualilor din vremea lor și 
față de generațiile de azi — în 
care au trăit. Satul nu i-a izolat 
de viață, nu s-au simțit ostraci
zați și nu numai că n-au cobo- 
rît sub nivelul propriilor aspira
ții, ci au exercitat o influență ho- 
tărîtoare asupra mediului în care 
au activat. Prejudecata Ia care 
m-am referit este pe cît de falsă 
pe atît de dăunătoare. Falsă, pen-

constrîns să-și petreacă o bună 
parte din viață singur, ca un 
Robinson Crusoe, rupt de restul 
oamenilor, în special al celor de 
aceeași specialitate. In actuala 
formă de organizare a produc
ției agricole din țara noastră, uni
tățile formează un sistem înche
gat și există largi posibilități de 
dezvoltare a contactelor între 
indivizi sau între colectivități. De 
asemenea, presa, radioul televi
ziunea, cinematograful, atribute 
ale civilizației de care benefi
ciază astăzi și satul, oferă tot

în profesie să nu constituie sin
gurul mijloc de punere în va
loare a personalității. Un bun 
profesionist care vrea să se afir
me ca intelectual manifestă in
teres pentru un cîmp larg de 
probleme economice, sociale, po
litice, culturale ; viitorul inginer 
agronom sau medic veterinar tre
buie să dobîndească deprinderea 
de a aborda toate problemele pe 
care viața i le pune în față, de 
pe pozițiile omului care caută 
să înțeleagă rostul adînc al feno
menelor din natură și societate. 
Descifrarea legăturilor cauzale, 
implicînd un permanent efort de 
gîndire creatoare, realizînd înțe
legerea, va declanșa dorința de 
a interveni, nevoia de acțiune 
pe un plan larg. Acest dinamism

(ca o continuare a activității ști
ințifice începută în cercul din 
facultate), implică apelul la un 
sistem informațional dezvoltat și 
la mînuirea lui eficientă. Sînt îm
prejurări cînd acest lucru se poa
te face și de unul singur, însă, 
sînt și cazuri cînd este nevoie de 
un efort colectiv, ceea ce presu
pune un larg proces de coope
rare cu alți specialiști.

In mod asemănător se pune 
problema și în ceea ce privește 
abordarea fenomenelor culturale, 
artistice. Dacă te deprinzi ca stu
dent cu viața de cenaclu literar, 
sau de cerc artistic, dacă a de
venit o nevoie lăuntrică să vezi 
spectacole, să intri într-un muzeu 
ori o expoziție, să citești și să 
înțelegi fenomenul cultural con-

temporan, nu te vei putea priva 
nici cînd vei fi în producție de 
această hrană spirituală. Dar vei 
fi și un propagator de cultură 
în colectivul în care vei munci.

•— Conturînd condiția de 
intelectual a inginerului agro
nom, ați pledat de fapt îm
potriva mediocrității...

— Da, pentru că o trăire in
tens intelectuală este incompati
bilă cu starea de mediocritate, 
deoarece prima implică efortul 
împins la maximum, în timp ce 
cea de a doua se mulțumește cu 
inerția. Prima presupune autode- 
pășirea căutată cu înfrigurare, 
cealaltă mulțumirea cu puțin și 
autoliniștirea.

Mediocritatea înflorește atunci 
cînd lipsește pasiunea, dăruirea 
și, din păcate, mai sînt unele ca
zuri cînd cei care se pregăteso 
pentru profesiunea de agronom 
nu o fac din convingere și cu 
tot elanul. în asemenea cazuri, 
situațiile de alternativă se pot 
cuprinde în două formulări bo
gate în sensuri și cu valoare de 
proverbe : „Dacă stai în dubiu, 
mai bine renunță", căreia i se 
opune : „Dacă un lucru merită 
să fie făcut, atunci el trebuie să 
fie bine făcut".

Interviu realizat de 
MARIETA VIDRAȘCU

LINIA
DREAPTĂ

După primele momente ale 
cunoștinței, mi-a enumerat, 
drept răspuns la o întrebare, 
ce funcții și răspunderi are în 
comuna sa. Intre ele se afla și 
uceea de secretar al comitetului 
comunal U.T.C. M m interesat 
dacă nu sînt cumva prea multe. 
Era un interes formal, rostit mai 
mult pentru că e oarecum la 
modă acum să arunci în gol cite 
o săgeată in legătură cu prea 
multele sarcini ale unui singur 
om. Așteptam și din partea sa o 
reacție, pe măsura interesului 
meu, adică un gest de o modes
tie neconvingătoare, o ridicare 
din umeri mai mult sau mai pu
țin vizibilă, și răspunsul formu
lat sau, eventual, subînțeles : „Ce 
să facem ? I Le ducem și noi 
cum putem pe toate I". El însă 
n-a reacționat astfel. Dimpotrivă :

— Nu, deloc. Mie nu mi se 
oar prea multe. Și, după alte 
cîteva momente: ceea ce îmi 
ridică intr-adevăr unele greutăți 
este specificul muncii cu tinerii 
de la țară. La oraș, într-o între
prindere, e altceva. Spiritul de 
disciplină și capacitatea organi
zatorică sînt mai accentuate. Este, 
orice s-ar spune, o deosebire...

Și așa am aflat întîmplările 
care au marcat drumul unei vieți, 
atît cît poate fi trăită o viață 
pînă la vîrsta de 25 de ani. Am 
aflat că Nicolae Vișovan, profe
sorul de astăzi, a absolvit în 
1959 o școală profesională meta
lurgică că între 1959—1961 a 
lucrat la Întreprinderea „lza“ din 
Vișeu, apoi a trecut la flotația 
Exploatării miniere Borșa. Și că 
in ambele locuri a fost secreta
rul U.T.C. al întreprinderii iar in 
același timp își dădea și liceul la 
seral. Mai tîrziu, după efectua
rea stagiului militar, a revenit la 
Rozavlea, comuna natală. A intrat 
în învățămînt și s-a înscris la 
Institutul pedagogic din Baia 
Mare. De aproape doi ani este și v
Dintre toate artele cu care 

lucrează studioul nostru, cea 
literară mi se pare supusă u- 
nui regim inacceptabil — 
amestec de neinspirație, nesi
guranță și neglijență. Pictura 
are un „drum" al ei, urmărit 
cu competență și seriozitate. 
Teatrul are o „istorie" sub
stanțială, o cronică în actua
litate afirmînd dacă nu o po
ziție cel puțin o prezență, 
plus un telerecording pe care 
se imprimă piese mareînd o 
evoluție salutară în gîndirea 
dramatică și regizorală („Noul 
locatar", săptămîna trecută : 
„Om de treabă" a lui Vul- 
pescu. un act care în ciuda 
cîtorva ermetisme spunea 
„ceva" foarte interesant). Ci
nematograful a început „să 
miște", în ultimele săptămîni 
am scăpat de filmele vechi cu 
totul stupide, am văzut „As
censor pentru eșafod" cu care 
cinemateca televiziunii s-a 
reabilitat surprinzător și ar 
fi păcat ca acest succes să 
se facă uitat prin promovarea 
unei tendințe dulcege — lă
crimoase cum ne lasă să în
trevedem cu oarecare spaimă 
ultimele filme („Peter Ibbet
son" și „Jungla pariată"). Mu
zica, dansul de artă au o ți
nută — chiar dacă, uneori 
calitatea e fluctuantă — po
pularizarea lor • regulată,

aici secretar U.T.C. Așadar, a în
deplinit o muncă în condiții di
ferite, în perioade calitativ deo
sebite, a condus organizații 
U.T.C. și în mediul muncitoresc 
(Întreprinderea „lza", flotația ex
ploatării miniere), și — acum — 
în mediul sătesc. Fără îndoială 
că anii prin care a trecut și ex
periențele acelor ani îi dau 
dreptul să spună acum : „este, 
orice s-ar zice, o deosebire...".

tl ascult și îi dau, desigur, 
dreptate. Fără să fiu, totuși, în- 
trutotul de acord cu el. Pentru 
că, dincolo de deosebirile, evi
dente și de necontestat, care 
există între un loc și altul, între o 
etapă și cealaltă, ceva comun 
amîndorura le aproprie indiscu
tabil. El însuși recunoaște că 
unele din întîmplările pe care le 
trăiește în prezent i se par in
finite și altă dată, sau au citeva 
trăsături asemănătoare cu altele, 
ceea ce îl face să se orienteze 
mai ușor, ca într-un teren cu
noscut.

Cele citeva întâmplări, adu
nate pe nesimțite undeva în a- 
dineul ființei, și care nici n-ar 
putea fi denumite cu exactitate 
lingvistic, îmbogățesc sufletește 
omul; îi dau certitudinea că nu 
o ia de fiecare dată de la capăt, o 
dată cu mutarea într-un loc nou, 
ci că de fapt continuă ceva în
ceput mai de mult.

Puse una lingă alta, situațiile 
dezvăluie, fiecare -n felul ei, răb
darea, priceperea și profunzimea 
cu care a învățat să acționeze 
un tânăr într-un domeniu atât de 
dificil și plin de surprize, pe care 
îl numim de obicei „munca cu 
omul" Calitățile acestea, rostite 
sumar și oarecum schematic 
chiar, nu se cîștigă însă decît în 
timp. Cele două perioade ale vie
ții sale sînt, intr-adevăr, două 
etape deosebite. Dar între ele 
există o linie dreaptă. Care le 
unește.
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Complexul ae faianță și porțelan din Sighișoara are o secție specială de decorație. Aici pe for
ma utilă industrială a obiectivului sînt adăugate cu gust și mă' strie ornamentele

BIROCRAȚIA ADEVERINȚELOR
Așa cum am făgăduit, vom 

continua să răsfoim scrisorile 
corespondenților noștri vo
luntari care ne-au ajutat la 
realizarea unui raid în legă
tură cu locurile (de ce nu 
le-am spune pe nume : insti
tuții și întreprinderi) unde, 
fără voia lor, cetățenii tre
buie să piardă timp prețios.

în multe din scrisori am 
întîlnit foarte frecvent un cu- 
vînt ■■ adeverință. De fapt ce 
e o adeverință ? Un petec de 
hîrtie care începe de obicei 
așa : „se adeverește de noi 
că“... sau „prin prezenta ade
verință se confirmă"... (sau se 
infirmă) etc. etc. o adeverință, 
cum știe toată lumea, are ne
voie neapărat de un număr, 
o semnătură (de multe ori 
semnăturile sînt ca număr de 
cuvinte mai mari decît tex
tul) și mai ales trebuie obli
gatoriu să aibă ștampilă. E 
drept că uneori se obțin cu 
ușurință alte ori însă...

Dar să continuăm lectura 
scrisorilor.

Un caz : un student de la 
Facultatea de electronică din 
București umblă trei zile pen
tru o adeverință că e student, 
alte trei pentru o mutație, încă 
trei pentru că o oarecare în
treprindere, nu știa pe baza 
cărui HCM să-i elibereze o 
adeverință.

Sînt într-adevăr și cazuri 
cînd eliberarea unei adeverin
țe solicită niște verificări și 
deci timp. Ce verificări nece
sită însă o adeverință de la 
Sfatul popular al comunei Tu- 
tana, raionul Curtea de Ar

geș din care să reiasă că 
mama elevei Ana Dragomir 
e casnică ? Niciuna 1 Dar se
cretarul sfatului popular co
munal a găsit el soluția ca să 
poarte oamenii pe drumuri.

Adeverința cu pricina era 
necesară elevei pentru > bursă, 
deoarece reușise la examenul 
de admitere la Liceul agricol 
cu medie mare. Mai înfîi a 
mers tatăl fetei cale de 8 ki
lometri pînă la sfat să ceară 
adeverința despre care vor
beam. Secretarul a refuzat 
eliberarea adeverinței, adică 
mai bine zis ștampilarea ei 
(era făcută deja) pentru că 
era „ocupat" A fost nevoie să 
se învoiască eleva și să vină 
pe jos, timp de 3 ore, la se
cretarul sfatului. Dar l-au lă
sat rece și lacrimile fetei 1 
Abia la insistentele cetățeni
lor aflați la sfat s-a înduple
cat să aplice ștampila și să-și 
aștearnă semnătura. Adică 
pentru semnătura unui oare
care secretar comod doi oa
meni au pierdut cîte o zi fie
care. Tovarășul secretar a ui
tat, poate, că a fost pus acolo 
la sfat să rezolve cererile oa
menilor și ntl să-i poarte pe 
drumuri. I-o amintim noi.

Vom relata un caz mult 
mai grav în oare e vorba de 
viața unui om. In ziua de 
1 august 1967 a venit la po
liclinica orașului Sibiu ingine
rul Mircea M. de la Fabrica 
„Steaua roșie". Trebuia ope
rat la stomac dar, nefiind 
locuri la chirurgie, este in
ternat la secția neurologie a 
spitalului neuro-psihiatric.

Pe 25 august secția chirur
gie trimite după el (erau 
locuri de-acum). Este adus cu 
salvarea. Spre surprinderea 
celor de față nu este internat, 
cu toate că secția chirurgie îl 
chemase, pe motiv că nu po
seda o adeverință că lucrează 
în cîmpul muncii. A fost lă
sat în curtea spitalului pînă 
soția i-a adus adeverința sal
vatoare. Medicii poate vor că
uta și vor găsi mii de scu
ze și vinovat va fi... bol
navul. Credem însă că la agra
varea bolii a contribuit direct 
complicatul mecanism al bi
rocrației.

Acestea au fost doar cîteva 
cazuri, în care oamenii, pen
tru niște adeverințe, uneori 
de loc necesare, își pierd 
timp, își consumă nervii, își 
pierd uneori sănătatea.

O adeverință ? Nimic mai 
simplu, atunci cînd cei care 
le emit nu se complică în for
malități inutile, cînd sînt con- 
știenți că oamenii nu au timp 
să aștepte și mai ales, că nu 
acceptă să li se fure o se
cundă din timpul lor prețios.

GH. NEAGU
(După scrisorile cores

pondenților voluntari : 
ION CHIRIAC, ANA 

DRAGOMIR, C. CORNEL, 
I. IONESCU.

N.R. în măsura în oare co
respondenții noștri voluntari 
ne vor furniza și alte fapte, 
alte locuri unde timpul este 
pierdut inutil, vom continua 
discuția noastră.

Scurt dialog
cu o tînără actrită
Intre două reprezentații, 

după rolul Ziței din „O noap
te furtunoasă" și pregătindu- 
se pentru Pattie O’Neill, din 
„Cînd luna e albastră" tână
ra actriță Melania Cirje ne-a 
făcut cîteva „confidențe" :

— Cînd ați debutat 1
— Prima oară am apărut 

pe scenă fiind elevă la Li
ceul Lazăr, unde am jucat 
rolul Zoiei Kosmodemianska
ia în „Poveste pentru drep
tate" de Mărgărit Aligher. 
Adevăratul meu debut a fost 
lotuși pe scena Teatrului „C. 
I. Nottara" în piesa „Au fost 
odată două orfeline".

— Ce repetați acum T
— Lucrez cu George Rafa

el un rol din piesa lui T. 
Anderson, „Ioana din Lore
na". Rolul meu solicită 
mod special pentru că 
aflu aproape tot timpul 
scenă, deși rostesc puține 
replici.

— Ce rol ați dori să inter
pretați ?

— Personaje din Moliere, 
sau roluri din comedia mo
dernă. M-am bucurat mult 
cînd mi s-a încredințat rolul 
lui Pattie, care, cred eu, mi 
se potrivește excelent.

— Aveți un ideal de 
ină ?

— Păcatul unui actor 
că se lasă impresionat 
cea mai recentă lectură, 
niciun caz nu mă gîndesc la 
o Antigonă..

— Ce vă doriți în mod ex
pres ?

— împlinirea în profesia de

actor. Pentru noi bătrînețea 
e ca un drum lung care se 
oprește brusc într-un zid. 
Eu îmi doresc să pot trece 
acest zid, jucînd totdeauna 
roluri potrivite cu vîrsta mea 
ca astfel 
mos.

să îmbătrînesc fru-

acum 
ușura- 

cu-

In fața mea se afla 
Pattie O’Neill, tînara ■ 
tică și nepăsătoare. In 
rînd o va chema gongul, cel 
care desparte, sau unește cele 
două vieți ale actorului.

C. D.

ASTĂ
...LA CASA DE CULTURA 

A STUDENȚILOR

Iubitorii de pictură și mai 
ales ai artei lui Monet, Ce
zanne, Manet, Pissaro, Sisley 
pot audia astă seară la ora 
19,30 conferința muzeografu
lui Alexandru Badea intitu
lată „Curente In dezvoltarea 
artelor plastice : „impresio
nismul".

In aceeași seară, cu o oră 
mal tîrziu, Teatrul Mic oferă 
iubitorilor Thaliel spectacolul

SEAR Ă...
„Amooor" de Shisgal, inter
pretat de Tatiana Iekel, Oc
tavian Cotescu, Florin Vasi- 
liu.

..LA ATENEUL ROMÂN

Dirijorul polonez Stefan 
Marczyk prezintă în primă 
audiție lucrarea compatriotu
lui său Lutoslavski intitulată 
„Trei postludii". Programul 
mai cuprinde Simfonia spa
niolă de Lalo — solist, Ște
fan Ruha — și Simfonia nr. 
40 in sol minor, de Mozart.

corawo»i
PREGĂTEȘTE:V

Studioul Conservatorului 
bucureștean, conceput ca un 
laborator de practică în pro
ducție al studenților Facultă
ții de canto și instrumente, 
a pregătit pentru noua sta
giune o agendă bogată, plină 
de interes pentru oricare iu
bitor de muzică. Printre mo
mentele mai deosebite ale 
programelor propuse pentru 
primul semestru, amintim 
înainte de toate două con
certe în prime audiții de mu
zică românească, în cadrul 
cărora vor figura : Uvertura 
festivă de A. Velehorski, 
Concertul pentru pian și or
chestră de Carmen Petra — 
Basacopol, Viziunea Cosmică 
de D. Milcoveanu, Concertul 
pentru orchestră de Costin 
Miereanu, Simfonia brevis 
de Dinu Petrescu, Simfonia 
a IlI-a de Doru Popovici, 
Poemul pentru violoncel și 
orchestră de Mihail Andricu, 
Suita pe vechi teme româ
nești de G. Onciul.

Alături de Operele intrate 
în repertoriul curent al Stu
dioului chiar din primele 
luni ale anului universitar, 
două noi lucrări lirice se vor 
adăuga agendei permanente 
a studenților bucureșteni : 
„Traviata" și „Dido și Enea". 
Aniversarea marelui repre
zentant al creației clasice 
germane Georg Teleman va 
prilejui studenților Conser
vatorului un concert special 
în care poate fi consemnată 
printre altele și prima audi
ție a lucrării „Siegende Geo
graphy".

în sfîrșit, din programul 
lunii noiembrie amintim 
Concertul simfonic de la Ate
neu al Orchestrei de stu- 
denți dirijate de Al. Șumski 
avînd în program niese de 
Haendel și Stravinski, un nou 
„concert de concerte" la care 
își vor da concursul pianista 
Gabriela Popescu, violonce
listul Erwin Czuczu și violo
nistul Cristian Badea, o seară 
de muzică instrumentală de 
cameră și un spectacol cu 
fragmente de opere prezen
tate de studenții anului V.

I. S.

ARTA
prezența lor în programe e 
distinctă și deseori distinsă.

Dar literatura ? Să lăsăm 
deoparte revista literară pen
tru tineretul școlar (care nu e 
deloc rea), să nu discutăm 
despre emisiunea lingvistică
— aflată, ce-i drept, în progres
— să nu discutăm despre emi
siunile de poezie la televizi
une. Să ne gîndim la ceea ce 
li s-a spus oamenilor mari și 
„simpli", numiți telespectatori, 
despre viața noastră literară 
în ultimele luni, ca să nu 
zicem ani. Cu ani în urmă, 
exista o „vitrină" literară — 
trei fraze despre o carte nou 
apărută urmate de o drama
tizare stîngace și fără folos a 
unui fragment din cartea res
pectivă. S-a renunțat. După o 
lungă pauză, la începutul a- 
cestui an — dacă memoria e 
bună — s-a lansat un „maga
zin literar", la o oră imposibi
lă. deajuns de variat dar nu 
în sensul actualității, din care 
mai stăruie pe retină un in
terviu despre Labiș. Acest 
„magazin literar" — ca revis
tele efemere de pe vremea un
chilor noștri — a murit după 
2—3 emișiuni, mai precis —

LITERARA
și nu-i de rîs ! — după o e- 
misiune consacrată umorului. 
Intr-adevăr, rîsul uneori u- 
cide 1 După o lungă pauză — 
săptămîna trecută se lansează 
din nou un „Ecran literar" : 
o discuție îndelungă, cu multe

CRONICA

de Radu Cosașu
locuri frumoase între trei pri
eteni ai lui Sahia : Eugen Je- 
beleanu, George Macovescu 
și Gh. Dinu ; un interviu cu 
Zaharia Stancu despre începu
turile prodigioasei sale cariere

literare, subiect întotdeauna 
fascinant ; în sfîrșit, un inter
viu cu Ion Bănuță, în dubla 
calitate de poet și director de 
editură. Reporterul întreabă : 
care au fost cărțile care au 
marcat anul literar 1967 ? în
țeleg de ce directorul evită 
răspunsul descriind pe larg 
colecțiile de clasici, e de ne
înțeles însă de ce reporterul 
nu insistă. Și așa — singura 
referire la anul 1967, dis
pare fără ecou și „ecranul 
literar" ajunge la „The end". 
E inutil să divagăm cît de 
mult interesează, azi. aminti
rile despre valorile certe de 
altădată. Aș spune mai mult: 
e o asemenea foame de con
fesiune îneît n-ar fi deloc i- 
nutil ca studioul nostru să 
aibă o emisiune consacrată 
suvenirurilor literare. Forțe 
prestigioase — există, după 
cum se vede. Dar între timp, 
tot azi, apar cărți, se nasc au
tori, mor idei, se dezvoltă —• 
cum se zice — controverse li
terare. Ce face televiziunea cu 
ele, cu fenomenul literar care

aparține vieții noastre în a- 
ceeași măsură ca... ? Dacă 
admitem că televiziunea nu 
se poate reduce la debutul 
lui Ciutac în divizia A și la 
foamea duminicală după 
goluri și clasamente — o logică 
deajuns de strînsă ne cere 
să admitem că de pildă, sînt 
la fel de importante — chiar 
dacă audienta e mai re- 
strînsă — debutul unui cri
tic în proză, al unui poet în 
proză, al unui prozator în 
eseistică sau continuarea u- 
nui roman de valoarea „Mo- 
romeților". Dar televiziunea 
nu are criticii ei literari, nu 
angajează discuții literare vii, 
acute și nici un telespectator 
nu știe ce gîndește eferves
cent critica noastră, ce creea
ză nou și degajat poeții și 
prozatorii noștri. De ce ? 
Teamă de spirit critic ? Tea
mă de celebra susceptibilitate 
scriitoricească ? Plăcere de a 
se mișca în ape confortabile ?

întrebări cărora le-am dori 
nu un răspuns afirmativ 
ci unul care să ateste că e- 
misiunea amintită va deveni 
o permanență activă în pro
gramele televiziunii.

de veste că șoarecilor le place 
chewing-gum-ul, ei lasă întot
deauna lîngă ranița cu ali
mente un pachet cu chewing- 
gum, salvîndu-și astfel rezer
vele de mîncare.

PIRAMIDA
LUI KEOPS

PE LOCUL DOI...
Piramida lui Keops, 

din cele șapte minuni 
lumii antice, a fost 
derată pînă nu de mult 
mai mare piramidă din 
me. Iată însă că recent, 
cîteva sute de kilometri 
Mexico City o expediție 
heologică maxicană 
dusă de prof. Miguel 
smachev a descoperit 
Cholula — străveche așezare 
locuită de mai bine de 3000 
de ani — o piramidă de di
mensiuni impresionante. Du
pă primele măsurători ale 
arheologilor, construcția mă
soară nu mai puțin de 300 
de metri de la vîrf la bază.

una 
ale 

consi- 
cea 
lu- 
la 
de 

ar- 
con- 
Mes- 

la

Ea este înconjurată de încă 
patru piramide mai mici și 
de numeroase alte edificii. 
Arheologii presupun că 
această zonă ar fi fost în 
timpul înfloririi civilizației 
aztece un vast spațiu de ce
remonii religioase.

Guvernul mexican a anun
țat că intenționează să trans
forme această regiune într- 
un important obiectiv turis
tic.

MOBILA
DIN... OȚEL

p. j.

PREFERINȚE
în insula scoțiană Saint- 

Kilda, se dă o luptă susținu
tă împotriva unei varietăți de 
șoareci, foarte numeroasă și 
vorace. Soldații se pare că au 
găsit, cel puțin temporar : un 
excelent remediu : prinzînd

Oțelul nu este implacabil, 
dur, rece, utilizabil numai 
în uzine, materie corporală a 
mașinilor și marilor agrega
te. în mîinile artiștilor și 
artizanilor, încălzit sub ra
zele fanteziei omenești, oțe
lul a căpătat noi forme și 
noi utilizări. în Franța, s-a 
construit din plăci subțiri de 
oțel... mobilă : scaune, cana
pele, paturi. Comod, practic 
și modern Lama subțire și 
foarte rezistentă de metal 
dă mobilei un profil fin, 
o trăsătură de creion 
scrisă în spațiul camerei 
locuit. Lustruit, metalul
flectă lumina cu un efect 
excelent pentru mobila stră
lucitoare. Va deveni oțelul, 
marmora anilor 2 000 ?

ca 
în
de 

re-



Solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez

Mitingurile studenților din București
și Craiova —*

CONTINUĂRI M • CONTINUĂRI

ACOLO, UNDE APELE JIULUI...
La Casa de cultură a studenți

lor din Capitală a avut loc, joi 
după-amiază, un miting de soli
daritate cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez.

La miting au participat nu
meroși tineri, studenți români și 
străini, care învață în Capitală, 
precum și reprezentanți ai am
basadei R. D. Vietnam la Bucu
rești.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Mihail Stoica, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.R. care a spus : 
împreună cu toate forțele iubi
toare de pace, studenții români 
protestează și condamnă cu tărie 
acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez, cer 
cu fermitate să se pună capăt 
imediat, definitiv și necondițio
nat bombardamentelor împotriva 
R. D. Vietnam, să înceteze agre
siunea din Vietnamul de sud.

Au luat cuvîntul, de asemenea, 
Ilie Purcaru, redactor șef al zia
rului „înainte" și al revistei „Ra
muri", Aurora 
dentă anul II la Facultatea 
de drept, și 
student anul V la Institutul poli
tehnic din București. Ei și-au ex
primat adeziunea deplină la lupta 
dreaptă dusă de poporul vietna
mez împotriva agresorilor și con
vingerea de nezdruncinat că în 
această luptă plină de sacrificii, 
victoria va fi de partea sa.

în numele studenților vietna
mezi, care învață în București, 
a luat cuvîntul Tran Ngoc Toan, 
doctorand la Institutul de petrol 
și gaze. Mulțumind pentru spriji
nul material și moral pe care îl 
primește poporul vietnamez din 
partea poporului român, el a su
bliniat că acest sprijin contribuie 
la victoriile obținute de eroicii 
luptători ai Vietnamului împo
triva agresorilor americani.

Participanții la miting au a-

Sofîlcă, stu-

Dorin Roșu,

SPORT • SPORT « SPORT « SPORT • SPORT

HANDBAL: „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
Joi seara, în sala sporturilor de la Floreasca, au continuat întîl- 

niriie din cadrul competiției internaționale masculine de handbal 
pentru „Cupa orașului București*'. Echipa Capitalei noastre a în
vins cu scorul de 27—18 (14—11), echipa orașului Varșovia. Echipele 
București (tineret) și Iugoslaviei au terminat la egalitate 18—18 
(9—6). U.R.S.S. a invins cu scorul de 24—19 (15—8) echipa orașului 
Budapesta. Astăzi este zi de odihnă.

FOTBAL: ÎNTILNIRI INTER
NAȚIONALE

• Ieri a plecat la Berlin re
prezentativa de fotbal a țării 
noastre, care mîine va întîlni 
echipa R. D. Germane în cadrul 
preliminariilor olimpice.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Coman, Adamache 
(portari), Sătrhăreanu, Ivânces- 
cu, D, Nicolae, C. Dan, Barbu, 
Mocanu (fundași), Ghergheli, 
Kozska, Libardi (mijlocași), Năs- 
turescu, Constantin, Dobrin, Soo, 
Ion Ionescu, Lucescu (atacanți).

• în cadrul competițiilor euro
pene de fotbal s-au disputat noi 
întâlniri. La Copenhaga, în pre
zența ă 40 000 de spectatori, s-au 
întîlnit în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
formațiile Hvidovre Copenhaga 
și Real Madrid. După un meci 
echilibrat, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 2-2 (1-1).

Tot în optimile de finală ale 
C.C.E. la Viena, Rapid Viena a 
învins cu scorul de 1-0 (0-0) for
mația vest-germană Eintracht 
Braunschweig.

în „Cupa Cupelor" s-a dispu
tat partida dintre formațiile N. 
A. C. Breda și Cardiff City. Deși 
au jucat pe teren propriu (la 
Eindhoven), fotbaliștii olandezi 
nu au reușit decît un 
egal : 1-1 (1-0). Pe 
Municipal din Bologna, într-un 
meci contînd pentru ..Cupa ora
șelor tîrguri". F C. Bologna a 
terminat la egalitate 0-0 cu de
ținătoarea trofeului Dinamo Za
greb. Returul acestui meci va

rezultat 
stadionul

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera Română : DON JUAN, 
premieră, ora 19,30 ; Teatrul de 
stat de operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" sala 
Comedia : CASTILIANA, ora
19,30 ; Teatrul de Comedie : 
TROILUS ȘI CRESIDA, ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturza Bulandra" 
Sala Schitu Măgureanu : OPE
RA DE TREI PARALE, ora 20 ; 
Sala studio : CANDIDA, ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" : LUNA 
DEZMOȘTENIȚILOR ora 19,30, 
Sala Stiudio : SPECTACOL
„LUCI4 N BLAGA" ora 20 ; Tea
trul „Barbu Delavrancea": MIO
RIȚA ora 19,30 ; Studioul In
stitutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale": 
ULCIORUL SFARIMAT ; CÎN- 
TĂREAȚA CHEALĂ, ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : CEI 
TREI MUȘCHETARI, ora 16, 
Teatrul „Țăndărică" : ILEANA 
S NZIANA ora 17.

O FATA FERICITA
—cinemascop—

rulează la Patria (orele 9;

doptat o moțiune prin care se 
cere să se pună capăt agresiunii 
împotriva poporului vietnamez și 
ca acesta să fie lăsat să-și rezolve 
singur problemele fără nici un 
amestec din afară.

în încheiere, au fost prezentate 
filme documentare cuprinzînd 
aspecte din viața și lupta poporu
lui vietnamez.

Un alt miting de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez a 
avut loc la Craiova.

Luînd cuvîntul Nicolae Papuc, 
secretarul Uniunii Asociațiilor stu
denților din centrul universitar 
Craiova, a spus: Noi, tineretul stu
dios, ca și întregul popor român, 
condamnăm agresiunea ameri
cană în Vietnam și cerem să se 
pună capăt fărădelegilor săvîrșite 
de agresori în această țară. Ne 
alăturăm cu fermitate celor care 
se pronunță împotriva bombar
dării R. D. Vietnam și salutăm 
lupta plină de curaj a eroicului 
popor vietnamez.

în cuvîntul lor studenții Chi- 
riachița Constantinescu, Ma
riana Stratan și Aurel Popa și-au 
exprimat solidaritatea frățească 
cu poporul vietnamez. Cerem în
cetarea bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnam, retrage
rea trupelor americane și a uni
tăților satelite acestora din Viet
namul de sud, respectarea cu 
strictețe a independenței, suve
ranității, unității și integrității 
teritoriale a Vietnamului, dreptul 
sacru al poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta — au 
spus vorbitorii.

Participanții la miting au a- 
doptat o moțiune de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez.

(Agerpres)

avea loc la 22 noiembrie la 
Zagreb.
• în meci retur desfășurat la 

Budapesta, echipa Ferencvaros 
a învins cu 3—0 (0—0) formația 
spaniolă Real Saragosa, califi- 
cîndu-se pentru turul următor 
al „Cupei orașelor tîrguri" la 
fotbal.

• în primul tur al competiției 
internaționale de fotbal „Cupa 
Europei centrale", echipa „Stea
ua Roșie“-Belgrad, jucînd pe 
teren propriu, a învins cu sco
rul de 3—0 (1—0) formația ma
ghiară Dyosgyor. Toate cele 3 
goluri ale învingătorilor au fost 
înscrise de Djaici.

în cadrul aceleiași competiții, 
Atalanta Bergamo a dispus în 
deplasare cu 2—1 (0—1) de F.C. 
Austria, Jednota Trencin a ter
minat la egalitate 0—0 cu Zelez- 
niciar Sarajevo, iar Ujpest Dozsa 
Budapesta a surclasat cu 6—1 
(4—1) echipa austriacă Wiener 
Sport Klub.

• La Pleven s-a disputat me
ciul de fotbal între echipele de 
tineret ale Bulgariei și Ceho
slovaciei. Au cîstigat fotbaliștii 
bulgari cu scorul de 2-1 (0-1).

BOX : „CUPA EUROPEI"

• în viitoarea ediție a „Cupei 
Europei" la box (echipe alcătu
ite din pugiliști sub 21 de ani), 
selecționata României va evolua 
într-o grupă alături de echi
pele Franței și Italiei. S-a sta
bilit ca meciurile cu echipa

11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18.30; 20,45) București 
(orele 9; 11,15; 13.15; 16,30;
18.45; 21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 16,45; 19; 21,15).
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16.15; 18,30; 20.45). Modern
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 
21).

OPRAȚIUNEA CROSSBOW
—cinemascop—

rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 8; 10,30; 14; 16,30: 
18; 20,30), Melodia (orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16,15 18,45; 21,15), 
Flamura (orele 9: 11.30; 15,30; 
18; 20,30).

OAMENI ÎN RULETA
rulează la Victoria (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,25),
Excelsior (orele 9 45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21)

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fes
tival (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21).

PE CER TRECE 
CARUL MARE

rulează la Lumina (orele 8,45 
—16/ în continuare ; 18,30;
21).

CANALIILE
rulează la Doina (orele 11,15; 
13,45; 16; 18.30; 21).

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU 7

rulează la Union (orele 15,30;
20,30),  Desene animate (ora 18) 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

Peste vastul ținut al Deltei, cu nesfîrșite întinderi de stuf și sălcii, umbrele serii încep să 
Coboare. E ora Ia care pescarul pune mîna pe vîsle, iese din ghiolul obscur și ajuns la apa 

Dunării vechi își adaugă lotca șirului remorcat de șalupă în drumul spre casă.
Foto : O. PLECAN

INFORMAȚII
V

V

O mină nouă — Bărbătenf — 
va înscrie numele pe harta

Văii Jiului. Constructorii subte
rani au început săparea galeriei 
principale de transport, prin care 
se va face și legătura cu exploa
tarea minieră Lupeni. în noua 
arteră subterană, din care vor 
pomi alte „drumuri" în adîncuri 
spre zonele și straturile de ză- 
cămînt, va fi montată o linie elec
trică de înaltă tensiune pentru 
electrificarea galeriei și mecani
zarea transportului de cărbune. 
Aceasta se execută în așa fel încît 
să constituie și un sistem efici
ent de aerisire naturală a minei. 
Folosirea procedeului amintit 
contribuie la micșorarea cheltuie
lilor de investiții și la scurtarea 
duratei de dare în exploatare a 
noii unități miniere.

(Agerpres)

Franței să se desfășoare la 21 
decembrie la București și res
pectiv 17 martie la Paris. Nu 
au fost definitivate încă datele 
meciurilor cu selecționata Ita
liei.

în vederea acestei competiții, 
tinerii pugiliști români și-au 
început pregătirile sub îndruma
rea antrenorilor T. Niculescu și 
C. Dumitrescu. Din lot fac 
parte : C. Lumezeanu, Mihai 
Aurel, I. Nicolau, P. Nedelcea, 
G. Pometcu, Gh. Ene, C. Cuțov. 
V. Silberman, I. Sănătescu și 
alții.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE ȘAH
Runda a 12-a a campionatului 

republican de șah a programat 
aseară partidele dintre Buza și 
Florin Gheorghiu. La capătul 
unei lupte încordate, arbitrii au 
consemnat un rezultat de re
miză. Iată celelalte rezultate în
registrate : Ciocîltea-Fischer
1—0 ; Radovici-Drimer 1—0 ; 
Zara-Ungureanu 1—0 ; Neamțu- 
Segal remiză ; Pavlov-Soos re
miză ; Reicher-Partosch remiză.

In clasament conduce Buza cu 
8.5 (1) puncte, urmat de Ghior- 
ghiu cu 8,5 puncte, Radovici și 
Ungureanu cu cîte 8 puncte, Cio- 
cîltea 7,5 puncte etc. Astăzi este 
zi de odihnă.

HOCHEI: SKODA PLSEN — 
BUCUREȘTI (TINERET) 11—5 $

Aseară pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August" e- 
chipa cehoslovacă de hochei pe A 
gheață Skoda Plsen a jucat în 
compania echipei de tineret a 
Capitalei. Hocheiștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de “ 
11—5 (6—1, 4—3, 1—I).

• Echipa de rugbi a Noli Zee- ® 
lande, neînvinsă în peste 10 me
ciuri susținute în Canada și An- 
glia, a cîștigat și primul său Q 
meci în Franța, dispunînd cu 
16—3 de o selecționată a regiu
nilor din sud-est. A

(Agerpres)

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2, 
U.R.S.S.. LABORATORUL VIE
ȚII, VECINII ; DESPRE FU
MAT. ORAȘUL FĂRĂ STRĂZI 

rulează la Timpuri Noi (orele
9— 21 în continuare).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD 
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30), Colen- 
tina (orele 14,15; 16,15; 18,15;
20.30) .

RĂZBUNĂTORII
rulează la Miorița (orele 9,30; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

PASĂREA PHONIX
rulează la Dacia (orele 7,30—
20,30 — în continuare).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Buzești (orele 14,15: 
16.30: 18,45; 21). Arta (orele
10— 14 în continuare 16,30; 
18,30; 20,30).

RECOMPENSA
rulează la Crîngași (orele 
15.30; 17,45; 20,15).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Grivița (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18,15; 20,45).

SUBTERANUL
—cinemascop—

rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare ; 16; 18,15 ;
20.30) , Popular (orele 14; 16; 
18,15; 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Unirea
(orele 18,15; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Vitan (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

Joi seara a plecat la Vlena 
o delegație a țării noastre, con
dusă de acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, pentru a 
participa la Conferința miniștri
lor educației din statele euro
pene membre ale UNESCO or
ganizată în capitala Austriei în 
tre 20 și 25 noiembrie. Confe
rința va avea ca temă „Accesul 
în învățămîntul superior".

Din delegație fac parte prof, 
dr. docent Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
prof. Ion Ursu, prorector al 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj și conf. Valentin Lipatti, 
delegatul permanent al Republi
cii Socialiste ~ 
UNESCO.

România pe lingă

★
a Ministerului In- 

condusă de
O delegație 

dustriei Chimice, 
ministrul Constantin Scarlat, a 
plecat joi dimineața la Praga, 
unde, la invitația ministrului in
dustriei chimice al Cehoslova
ciei, Vaclav Vales, va vizita o-

LA BUCUREȘTI, SE VA CONSTRUI

U N NOU
în urma tratativelor purtate 

între Oficiul Național de Turism 
și Intercontinental Hotel Corpo
ration (subsidiară a companiei a- 
mericane de transporturi aeriene 
I’an-Americane), au fost semnate 
la New York, contractele pentru 
construirea prin cooperare Ia 
București a unui hotel de 400 de 
camere care va face parte din 
rețeaua de hoteluri Intercontinen
tal.

Contractele au fost semnate 
din partea română de către Ni- 
colae Bozdog, președintele Cole
giului Oficiului Național de Tu
rism, și din partea americană de 
către John B. Gates, președin- (Agerpres)

Ce bucurie poate aduce microscopul in primul an de studenție in 
medicină...

Foto : AGERPRES

SINBAD MARINARUL
rulează la Aurora (orele 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).
Floreasca (orele 9; 11.30; 15,30; 
18; 20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE 7

rulează la Munca (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30).

SPARTACUS —cinemascop— 
(ambele serii)

rulează la Moșilor (orele 
15,30; 19,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Viitorul (orele 14;
16,15; 18,30, 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 15;
18; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Progresul (orele
10,30; 15,30; 18: 20,30).

SUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Lira (orele 16; 18:
20).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN
—cinemascop—

rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30).
FARAONUL — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Cotroceni (orele
15,30; 19). 

blectiv* industriale de speciali
tate și va purta discuții cu pri
vire la extinderea colaborării 
dintre cele două țări în dome
niul respectiv.

★
Joi s-a deschis la Librăria 

Academiei din București „De
cada cărții științifice și teh
nice", manifestare culturală-tra
dițională, 
trul de 
cărții.

organizată de Cen- 
librării și difuzarea

★
Sub auspiciile Institutului ro

mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a avut loc joi, o 
seară culturală japoneză la care 
au luat parte membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de cultură 
și artă. Au fost prezenți Akira 
Shigemitsu, ambasadorul Japo
niei la București și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

HOTEL
tele Consiliului de adiminstrație 
al lui Intercontinental Hotel Cor
poration.

Hotelul urmează a fi dat în 
funcție în 1970 și va fi proprie
tate românească, fiind adminis
trat de către Oficiul Național de 
Turism.

Cu ocazia semnării contracte
lor, Intercontinental Hotel Cor
poration a oferit un cocteil Ia 
Hotelul Waldorf Astoria la care 
au participat membrii delegației 
române, membri ai conducerii 
companiei aeriene Pan-American 
și ai unor societăți și agenții de 
turism, ziariști.

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Ferentari (orele 
10; 15,30; 18; 20,30)

UN MINUT DE ADEVĂR — 
Cinematecă

(de la 13—18 noiembrie a.c.) 
dimineața.

OCOLUL
rulează la Central (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MOMENTUL ADEVĂRULUI
(orele 11.15; 16).

CLIMATE
rulează la Flacăra (orele
13—18 și 20,30).

17 NOIEMBRIE 1967
18.00 — Drumuri și popasuri 

(Emisiune turistică) ; 18,20 —
Buletinul circulației rutiere ;
18,30 — Pentru copii : A.B.C. — 
De ce ? 18,50 — Pentru tinere
tul școlar : „Albatros" — re
vistă literară nr. 10 ; 19,30 — 
Telejurnalul de seară ; — A- 
genda dumneavoastră ; 19,50 — 
Buletinul meteorologic ; 20,00 — 
Studioul muzical : Arta orches
trației ; 20,30 — Reportaj ’67 : 
Noroc bun ! 21,00 — Reflector ; 
21,15 — Film artistic : „Un șoa
rece printre bărbați" ; 22,45 — 
Telejurnalul de noapte. 

cu Gheorghe, nu spune prea 
multe despre el.

— Gică, mă corectează el, 
tn privința numelui, și atit. 
Aflu totuși că are 4 luni 
de meserie. A dat deja exa
men de ridicare a categoriei, 
l-a luat. Abia cînd vorbește 
despre alții, sprîncenele îm
preunate schițează un zîmhet 
larg și puștiul brunet devine 
volubil. Iți vorbește despre 
instalație, despre gradul ei 
înalt de tehnicitate și ce ofe
ră ea electricianului îndră
gostit de meserie.

La al doilea escavator, de 
cărbune, șansa ne surîde. 
Stăm de vorbă cu șeful de 
schimb, Nicolae Vulpe. Este 
primul escavatorist venit la 
Rovinari. O mică insignă pe 
reverul hainei ne indică că șt 
dînsul a făcut parte din gru
pul specializat anul trecut în 
R. D. Germană.

— Ce aveți de menționat f
— Obiectivul nostru e să 

nu stea vagoanele în gară. în 
funcție de numărul de va
goane disponibil, pentru 
transportul cărbunelui, ne 
planificăm noi munca aici. în 
al doilea rînd, grija față de 
utilaje, supravegherea lor 
atentă. Din martie, de cînd 
lucrăm continuu, n-am avut 
nici o defecțiune provocată 
de neglijența echipajului.

Scurt, cuprinzător, coordo
natele pe care aleargă ener
gia fizică și capacitatea orga
nizatorică a acestui grup de 
oameni cărora noțiunea de 
„echipaj" le dimensionează 
unitatea.

Sîntem în căutarea „repor- 
terului-sinteză": inginerul
Anghel, șeful exploatării Ci
cani. Zărim de departe o cas
chetă albă, dar nu este a sa. 
11 găsim alături într-o mică

TUTELA
SI PIEDICILE

„cumulardul" funcțiilor de 
conducere, cel care hotărăște 
uneori fără a ține seama de 
părerile altora — să poată fi 
la curent cu tot ceea ce 
apare nou în domeniul 
științific de care se ocupă. 
Sistemul de a nu crea con
diții normale de evoluție ti
nerilor cercetători — din ale 
căror rînduri apar cei mai 
frecvent inițiative și propu
neri novatoare — duce obli
gator Ia coborîrea nivelului 
cercetării științifice. Ea pla
fonează pe cercetători, pre
zentând un pericol egal atât 
pentru cei ce muncesc în 
institute, cît și pentru cei ale 
căror preocupări se axează 
în cadrul laboratoarelor uzi
nale — pe soluționarea pro
blemelor nemijlocite ale 
producției.

Există, fără îndoială, și 
forme monstruoase de exer
citare a tutelei, care se ma
nifestă pur și simplu prin 
furt de inteligență. Cunosc 
cazuri de tineri cercetători 
care — deși singuri autori ai 
unor lucrări — și-au așternut 
pe coperta acestora semnă
tura după cea a șefului loc. 
a cărui contribuție la întoc
mirea lor ar fi greu de des
coperit. Atunci cînd în cele 
din urmă, au încercat să se 
emancipeze și au prezentat 
editurii propriile lor lucrări 
valoroase, pentru a fi publi
cate, au eșuat. Ce s-a întâm
plat 7 Editura a înaintat lu
crarea „șefului" respectiv 
care, pentru a zădărnici pu
blicarea ei, a făcut aprecieri 
negative asupra conținutului 
ei. „Cumințiți" prin acest 
procedeu, tinerii au revenit 
la remorca unei tutele frau
duloase, dar „sigure". Și 
poate mai grav decît acest 
sistem în sine este faptul că 
el creează „tradiții", „educă" 
în spiritul lipsei de corecti
tudine.

Este greu să prezinți so
luții complexe care să pună 
capăt unei asemenea situații 
— acolo unde ea există. 
Poate că, pentru început, 
schimbarea periodică a con
ducătorilor institutelor de 
cercetare științifică — să zi
cem Ia o perioadă de 4—5 
ani — nu ar oferi posibili
tatea creării unui astfel de 
climat, ar aduce după sine 
o înviorare, o schimbare de 
metodică. Și nu este vorba 
aici despre o propunere ori
ginală, ci de aplicarea Ia noi 
a unei experiențe valoroase 
ce se practică pe scară mon
dială".

Doctor docent 
RADU GRIGOROVICI 

gheretă urmărind rubricile 
unor grafice. Cîteva cuvinte 
de introducere și „bombele" 
sînt emise una după alta :

— Cariera Cicani era pla
nificată să lucreze la întrea
ga capacitate în anul 1969, 
în acest trimestru noi am 
produs deja 351 000 t cărbu
ne operativ, devansînd planul 
cu un an și un trimestru. Pro
ductivitatea prevăzută pen
tru anul 1969 — de 15 tone 
pe post — a fost întrecută 
deja în luna octombrie cînd 
am realizat 15,2 tone. De 
fapt, cea mai mare producti
vitate planificată pentru ba
zinul Rovinari este cea atinsă 
aici la Cicani.

Salba de rezultate bune pe 
care toamna acestui an le-a 
înscris pe cartea de vizită a 
minerilor din Rovinari impre
sionează, dar nu surprinde. 
Ele nu fac decît să materia
lizeze speranțele puse în pri
ceperea și destoinicia oame
nilor care lucrează aci.

Așa cum un edificiu își 
sprijină trăinicia pe solidita
tea coloanelor sale, rezulta
tele în munca minerilor gor- 
jeni promit repetabilitatea în 
timp; căci coloanele prezen
te sînt asigurate să dăinuie 
în perspectivă.

La comitetul de partid al 
întreprinderii ni s-a vorbit pe 
larg despre una din ele — 
calificarea oamenilor. Tovară
șul Ion Nimară, secretar și 

„CHEM IN JUDECATĂ
SOTIA...“

dat în judecată reciproc. For
mula citită într-un act de tri
bunal : „chem în judecată pe 
soția (pe soțul) meu"... vor
bește de un fapt ridicol, gîn- 
dindu-ne că cei doi oameni 
care trăiesc de ani de zile 
împreună și au copii, ajung 
la un moment dat să se soco
tească „părți" (și nu o singu-

EA: L-am cunoscut într-o 
zi din iarna anului 1960, pe 
stradă, înspre Piața Națiunii 
După două săptămîni ne-am 
căsătorit. Mătușa și unchiul 
meu n-au fost de acord fiind
că între noi este o diferență 
de vîrstă de 12 ani.

EA : Acum trei ani am dat EL : Am lăsat să treacă 
divorț. La cea de-a treia în- multe de la mine...
fățișare ne-am împăcat : plin- 
gea și mă ruga să-l iert.

EA: Un timp foarte scurt 
am dus-o bine, dar după ce 
a început facultatea și mai 
ales după ce a terminat-o s-a 
schimbat cu totul. Îmi spu
nea tot mai des că sînt prea 
p oastă pentru el, că un om 
cu diplomă merită o soție in
telectuală...

EL : Am depus multe efor
turi să-mi termin o facultate, 
ea nu' vedea cu ochi buni a- 
cest lucru. O concepție înve
chită. Pe ea o interesa luxul, 
distracția, că de, era mai tî
nără ca mine, visa să trăiască 
pe picior mare..

EA: In viața noastră s-au 
amestecat părinții lui. L-au 
izolat de mine . îl chemau să 
mănînce cu ei, să stea și să 
doarmă la ei.

EL : Deși nu mai mîncam 
acasă, eu aveam grijă de tot 
ce trebuia familiei mele, adi
că ei și copiilor li dădeam 
chiar și bani am și cîteva
chitanțe în valoare de 650 lei 
semnate de ea.

EA i A ajuns să mă bată. 
Prima dată a făcut-o cînd 
eram însărcinată in 7 luni. 
Era furios că am lăsat copi
lul și vreau să-l leg de mîini.

EL: A încercat să mă 
otrăvească. Avea in bucătărie 
un borcan cu sare de lămîie 
iar eu sînt bolnav de stomac. 
Mă ura...

EA : De un an și ceva 
n-am mai primit de la el 
nici măcar alocația de stat 
pentru copii. Atunci m-am a- 
dresat tribunalului...

EL : Am fost pus să plă
tesc 600 lei lunar. Cum 600 
pentru copiii mei ?! Eu nu 
mă pot despărți de ei. Am 
chemat-o în judecată pentru 
a căpăta eu copiii!

EA : Am luat copiii și am 
fugit de acasă. M-au ajutai 
niște oameni de pe stradă...

EL : A venit, domnule, cu 
un bărbat în negru și încă 
alții 5 găsiți în circiumă! A 
încărcat tot și a plecat. Nu 
știu unde. Poate la amantul 
ei...

EA : La el nu mă întorc șt 
nici nu-mi mai trebuie all 
bărbat...

EL : Nu știu ce să fac, aș 
primi-o acasă, dar m-a făcut 
de rîs. Dar vreau copiii.

Șirul declarațiilor poate 
continua. Se pot adăuga cu
vinte pe care nu le primește 
hîrtia : invective, injurii, unul 
împotriva altuia. Fiecare 
mocnește de ură și totuși, un
deva ființa lor se curtemură 
a regret Totodată, D.V. plîn- 
ge amintindu-și de viața grea 
avută „la ușa lui", iar soțul 
se frămîntă din pricina co
piilor. Curînd va avea loc 
procesul pentru copii. Unul 
dintre soți probabil, va cîști- 
ga. Cel mai mult însă vor 
pierde copiii, cele două fetițe, 
care vor rămîne astfel fără 
unul dintre părinți, lipsite de 
dragostea și ocrotirea comu
nă a familiei. Cînd scriam 
aceste rînduri, am primit un 
telefon din partea iui D.D. 
cu rugămintea de a interveni 
pe lingă D.V., la fabrică, 
pentru a putea să vadă pe 
fetița cea mare. L-am aju
tat... Aceasta însă nu m-a în
depărtat de la cutremurătorul 
gînd că un om poate ajunge 
în situația de a-și îndepărta 
proprii copii prin modul de 

inginerul Dumitru Tîștea, 
locțiitor, ne-au înfățișat în 
amănunt ce s-a făcut, dar 
mai ales ce se va face în vii
tor ca oamenii, actualii sau 
viitorii mineri la Rovinari, să 
smulgă pămîntului cit mai 
repede și cit mai mult cărbu
ne. Noțiunile le cunoaștem i 
calificare, ridicarea califică
rii, specializare. Planul de 
măsuri al comitetului de par
tid le ordonează semnificații
le dirijîndu-le pe canalele efi
cienței către etajele superioa
re ale valorificării.

— La carierele din bazinul 
Rovinari — adaugă tovarășul 
ing. șef Ionel Bozdoc, sarci
nile în perspectivă sînt deo
sebite. De aceea și acordăm 
specializării cadrelor maximă 
atenție. încă de pe acum, oa
menii asistă la lucrările de 
montaj ale utilajelor ce le vor 
mînui în viitor.

Îmi sînt prezentate cifrele 
ce indică nivelul capacităților 
de producție în următorii ani. 
Din 5 în 5 ani, se dublează. 
Dovadă că Jiul va continua 
mai departe să-și strivească 
trupul de pietrele cu iz din 
depărtate ere, iar reporterul, 
nici-o grijă, va avea posibili
tatea să-și urmărească eroii 
parcurgînd eșichierul așezat 
de timp tn drumul bătăliei 
lor cu somnul numărat tl 
cărbunelui.

N. UDROIU

ră parte !) să se privească ca 
doi dușmani. Cum au ajuns 
aici ? In bună măsură, decla
rațiile celor doi explică me
canismul acestei alunecări de 
la rațiune și sentimente ge
neroase. Voi cita cîteva din
tre ele așezîndu-le față în 
față :

EL : „Am cunoscut-o pe 
un șantier, făcea de toate... 
De fapt era fără căpătîi. Am 
luat-o fiindcă — de ce să nu 
recunosc — era tînără și fru
moasă. M-am gîndit că va fi 
o bună gospodină. Diferența 
de vîrstă nu mă deranja și 
este și firesc ca un bărbat să 
fie mai mare ca ani...

comportare în familie. Fiind
că dincolo de contradicțiile 
între declarațiile celor doi 
soți și ale altor oameni care 
cunosc drama, un fapt rămi- 
ne de necontestat . chiar dacă 
are o parte de vină, D.V. n-a 
plecat de acasă din plăcere...

Poate că la tribunal jude
cătorul nu va pronunța o 
sentință pînă nu-i va convin
ge pe cei doi la un efort de 
rațiune profundă și dacă a- 
ceasta va învinge, înseamnă 
că nu va mai fi nevoie de 
fapt de nici o decizie. Speră 
în aceasta, în primul rînd 
copiii care, chiar dacă nu 
înțeleg întru totul ce se în
tâmplă, vor să nu-și mai vadă 
mama cu ochii plînși și pe 
tatăl lor strecurîndu-se obo
sit pe lîngă porțile fabricii. 
Și poate și opiniile celor ce, 
cunoscînd o parte din datele 
cazului, li se vor adresa celor 
doi prin intermediul ziarului 
nostru.

VICTOR
CONSTANTINESCU



Delegația 
parlamentară

IN COMITETUL CELOR I8
română

primită de 
Șahinșahul 

Iranului
TEHERAN 16. — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite : Delegația Marii Adu
nări Naționale, condusă de Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, care se află în 
vizită în Iran la invitația Sena
tului acestei țări, a fost primită 
miercuri de Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr. La primire, care a avut loc 
la palatul imperial, a participat și 
ambasadorul României în Iran, 
Favel Silard. Șahinșahul Iranu
lui s-a întreținut cordial cu pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

în continuare, delegația M.A.N. 
a vizitat expoziția economiei na
ționale a Iranului, alcătuită din 
153 pavilioane, unde este expu
să o gamă largă de produse ale 
industriei iraniene, printre care 
și mașini construite în ultimii 
ani în această țară.

Miercuri seara, ambasadorul 
României la Teheran a oferit în 
saloanele hotelului „Hilton" o re
cepție în onoarea președintelui 
Marii Adunări Naționale și a 
membrilor delegației parlamenta
re române. Au participat primul 
ministru iranian, Amir Abbas 
Hoveida, președintele Senatului, 
Șarif Emami. președintele Medj- 
lisului, Abdulah Riazi, senatori 
și deputați alte personalități po
litice, oameni de afaceri.

în cursul zilei de joi, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
plecat cu avionul într-o călăto
rie în sudul Iranului.

Convorbirile
președintelui

Adunării Generale
a 0J.II.

Președintele Adunării Genera
le a O.N.U., Corneliu Mănescu, 
a primt joi în cabinetul său de 
la sediul Națiunilor Unite pe 
primul ministru al Japoniei, Eisa- 
ku Sato, care, după cum se știe, 
întreprinde o vizită în S.U.A. Cu 
acest prilej au fost abordate u- 
nele probleme ale actualei sesi
uni a O.N.U.

Miercuri, Corneliu Mănescu a 
primit un grup de redactori ai 
unor ziare din S.U.A. și Canada.

în seara aceleiași zile el a luat 
parte la un dineu oferit în cins
tea sa de conducerea grupului de 
publicații „Time-Life“. Cu acest 
prilej președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U. a răspuns la o se
rie de întrebări puse de cei pre- 
zenți în legătură cu un cerc larg 
de probleme aflate în atenția 
O.N.U., precum și cu privire la 
politica externă a României.

Orientul Apropiat
• Un demers al Izraelului • Comandament unificat

irakiano
• STATELE 

să aștepte pînă 
tei săptămîni și în cazul în care 
dezbaterile din Consiliul de 
Securitate nu se vor concretiza 
prin nici un rezultat, vor cere 
ca problema Orientului Apro
piat să fie dezbătută în Adu
narea Generală — relatează co
respondentul la New York al 
ziarului „Al Ahram".

arabe au hotărît 
la sfîrșitul aces-

• CERCURILE autorizate din 
Tel Aviv, citate de agenția 
France Presse, au declarat că, 
cu prilejul dezbaterilor Consi
liului de Securitate al O.N.U. 
asupra situației din Orientul A- 
propiat, delegațiile Braziliei și 
Argentinei au amînat depunerea 
proiectului de rezoluție pe care 
îl pregătiseră, datorită unui me
saj trimis de șeful statului izra- 
elian, Zalman Shazar, președin
ților celor două țări. Președin
tele Izraelului și-a exprimat în

sirian 9 Procesul de
mesajul său dorința ca cele 
două țări să renunțe, sau cel 
puțin să amine prezentarea 
proiectului lor de rezoluție, pe 
care el îl consideră contrar in
tereselor Izraelului.

9 1N CURSUL recentelor în
trevederi dintre președintele 
Libanului, Charles Helou, și 
președintele Irakului, Abdel 
Rahman Aref, a fost examinată 
posibilitatea convocării unei noi 
conferințe arabe la nivel înalt, 
anunță agenția France Presse, 
citind pe corespondentul agen
ției MEN la Beirut. Cei doi 
șefi de stat, scrie agenția, au ar
gumentat necesitatea convocării 
unei asemenea conferințe prin 
actuala conjunctură politică din 
Orientul Apropiat.

• POTRIVIT ziarului irakian
..Al Thawra al Arabia". între-

Consiliul de Securitate a

la Cairo
vederile si convorbirile purtate 
în prezent de ministrul apără
rii al Irakului, Shaker Mah
moud Shukry, în Siria „sînt de 
cea mai mare importantă". 
Scopul lor, relevă ziarul, îl 
constituie crearea unui coman
dament unificat al celor două 
țări.

• ÎN CAPITALA R.A.U. con
tinuă procesul celor patru ge
nerali ai aviației egiptene, acu
zați de a fi principalii răspun
zători pentru înfrîngerea din 

agenția 
cotidia- 
ședința 
audlați 

se

luna iunie, relatează 
France Presse. Potrivit 
nului „Al Ahram", în 
de miercuri au fost 
martorii acuzării, fără a 
menționa însă conținutul decla
rațiilor acestora. Lucrările pro
cesului se desfășoară cu 
închise.

ușile
ț

condamnat
amestecul in afacerile interne ale Congoului
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Intervenfia reprezentantului
României

GENEVA 16. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de joi a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a luat cuvîntul reprezentantul Republicii Socialiste 
România, ambasadorul Nicolae Ecobescu. El a arătat că in
tervenția sa este consacrată prezentării propunerilor româ
nești care vizează ameliorarea prevederilor referitoare la pro
cesul de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nu
cleare aflat în dezbaterea Comitetului.

De la Dak To
la Washington

Un ziarist și-a transmis reportajul său chiar de la Dak To 
în ceasurile de groază. Vorbea la telefon cînd bombele ex
plodau în jur și cuvîntul care i s-a părut ce) mai nimerit 
pentru a exprima situația din fortăreața americană asaltată 
de patrioți era „infern*. într-o jumătate de oră mortierele 
partizanilor — amplasate în pădurea din apropiere — au 
transformat tabăra „forțelor speciale" într-o mare de 
flăcări. Martorii oculari povestesc despre mormane de ruine, 
despre depozitele în care muniția făcea explozie ca și des
pre cvadrimotoarele C-130 devenite fler ars.

Bunker, ambasadorul american la Saigon, s-a declarat to
tuși. „satisfăcut" de situația din Vietnamul de sud cu toate 
că informațiile oficiale publicate în capitala sutl-vietnameză 
indică cu o frecvență crescîndă „pierderi grele" pentru in- 
tervenționiști. Opinia publică din S.U.A. judecă evoluția 
vietnameză după alte criterii decît cele ale ambasadorului 
de la Saigon. O influentă personalitate, generalul James 
Gavin, califica conflictul vietnamez drept „o tragedie" și se 
declara partizanul ..negocierilor prin toate mijloacele". Un 
nume care mulți ani s-a lăfăit în paginile ziarelor din lumea 
întreagă și-a făcut reapariția după o îndelungată absență : 
este numele generalului Norstad. Pentru cei care cunosc pe 
fostul comandant suprem al forțelor N.A.T.O., declarațiile 
lui recente au putut părea surprinzătoare : „Statele Unite 
ar trebui să facă totul pentru ca războiul din Vietnam să în
ceteze cît mai repede cu putință. Pentru a se ajunge Ia tra
tative este necesară încetarea necondiționată a bombarda
mentelor". îndemnul rezonabil al lui Norstad nu trebuie pus 
numai în legătură cu faptul că generalul din anii „războiu
lui rece" a devenit președintele unei corporații care se ocu
pă de producerea fibrelor de sticlă. Opiniile iui Norstad re
flectă un curent de opinie publică care cîștigă teren în Sta
tele Unite. Ziarul marii finanțe americane, celebrul WALL 
STREET JOURNAL a publicat un articol care și-a propus 
să sintetizeze observațiile celor 20 de reporteri ai redacției 
din Washington ai ziarului. Să reproducem tabloul atmosfe
rei din aparatul guvernamental pe care-i zugrăvește acest 
ziar : „Dezamăgirea, epuizarea, resentimentele, neliniștea, 
teroarea, dezorientarea, suspiciunea, atmosfera sumbră, ura, 
sentimentul neînțelegerii din partea populației, al persecu
ției din partea Congresului, al trădării din partea colegilor, 
mai rău dccît orice, pierderea încrederii în sine". Firește, 
afirmațiilor le urma o înșiruire de fapte menită să Ie justi
fice, să explice ce anume a dus la „pierderea încrederii în 
sine". Nemuițumirea al cărei ecou s-a făcut articolul din 
WALL STREET JOURNAL este simptomatică. Politica Casei 
Albe provoacă critici nu numai în cercuri prin tradiție cre
dincioase spiritului liberal, ci și în sectoare importante din 
lumea oamenilor de afaceri pentru care povara războiului 
din Vietnam devine neliniștitoare. Norstad spunea ; „înceta
rea războiului ar avea rezultate favorabile pentru economia 
americană. în schimb, continuarea Iui face imposibile orice 
pronosticuri serioase în această privință".

Factorii de guvernămînt nu vădesc intenția de a proceda 
la o revizuire a politicii vietnameze a Washingtonului. De
clarația președintelui Johnson că ar fi gata să se întîlnească 
cu conducătorii R. D. Vietnam, „la bordul unei nave neutre, 
in ape neutre" nu înseamnă, practic, o renunțare la politica 
escaladării războiului. Comentatorii politici sînt de părere 
că frazele — în fond o reeditare a unor declarații mai vechi, 
la fel de inconsistente — au fost destinate mai ales opiniei 
publice americane pentru a domoli valul criticilor la adresa 
Administrației. LE FIGARO scria într-un comentariu că „în 
cercurile cele mai apropiate Casei Albe se remarcă faptul 
că cele spuse de domnul Johnson inspirate, fără indoială, 
de locul și împrejurările speciale în care se găsea, nu oglin
desc nici o intenție sau inițiativă nouă din partea sa". Coti
dianul parizian a ținut, de altfel, să sublinieze într-un sub
titlu : „Anturajul președintelui Johnson se grăbește să spu
nă că nu este nimic nou în declarațiile președintelui". Opi
niei publice i-a devenit limpede că pentru soluționarea com
plicatei probleme vietnameze trebuie să se aibă ca punct de 
pornire încetarea bombardamentelor americane împotriva
R. D. Vietnam. Deocamdată, oficialitățile americane nu iau 
în considerare o asemenea eventualitate. Dimpotrivă, „consi
liul de război" de la Washington consacrat problemelor viet
nameze ar putea să ducă la o nouă extindere a războiului 
din peninsula indochineză. Membrii comitetului mixt al șe
filor de stat major sc opun oricărei opriri a bombardamen
telor, iar generalul Westmoreland prezintă Casei Albe noi 
cereri de trupe. Crearea unui comitet interministerial însăr
cinat cu studierea multilaterală a situației din Vietnam (co
mitet dirijat de un funcționar superior al... serviciilor de 
informații) ar fi destinată pregătirii unui bilanț al acțiunilor
S. U.A. în această parte a lumii. După unii comentatori, 
Casa Albă încearcă să obțină — prin acest bilanț — 
o armă împotriva adversarilor ei din lumea politică ame
ricană.

Purtătorii de cuvînt ai Administrației se străduiesc să asi
gure pe americanii care in 1968 vor fi chemați la urne că 
războiul din Vietnam „merge bine" Sondajele de opinie pu
blică dovedesc că într-o măsură crescîndă americanul sim
plu înțelege ce se întîmplă in Vietnam. Infernul de la Dak 
To are ecouri la mii de kilometri distanță, peste ocean...

M. RAMURA

NEW YORK 16. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Consiliului de Securitate a adoptat în ședința sa de 
miercuri după-amiază o rezoluție care condamnă orice amestec 
în treburile interne ale Republicii Democratice Congo, cu re
ferire specială Ia Portugalia. Această țară, încâlcind rezoluțiile 
anterioare ale Consiliului, nu a luat măsuri pentru a împie
dica unitățile de mercenari străini să utilizeze Angola ca bază 
de operații împotriva statului congolez.

tul joi reprezentantul țării noa
stre, Gheorghe Secarin, care a 
subliniat importanța principiilor 
ce guvernează relațiile dintre 
state ca norme postulînd res
pectul față de independența și 
suveranitatea acestora, egalita
tea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne.

Rezoluția cere Portugaliei „să 
pună imediat capăt oricărui aju
tor acordat mercenarilor", iar 
țările unde s-au adăpostit mer
cenarii care au participat la 
incursiunile armate împotriva 
Congoului să adopte măsuri 
pentru a împiedica- reluarea ac
tivității lor. Secretarul general 
al O.N.U. este însărcinat cu ur
mărirea modului în care este a- 
dusă +a îndeplinire rezoluția.

Textul rezoluției, stabilit în 
urma unor consultări la care au 
participat toți membrii Consiliu
lui de Securitate, a fost citit de 
președintele în exercițiu, Ma- 
madou Kante (Mali), după care, 
neexistînd obiecții, a fost con
siderat aprobat fără a se trece 
la vot.

Mulțumind membrilor Consi
liului pentru rezoluția adopta-

tă, reprezentantul congolez a 
arătat că pericolul unor noi in
cursiuni ale mercenarilor per
sistă și că, de aceea, se cere 
din partea tuturor statelor res
pectarea strictă a prevederilor 
acestui document. Reprezentan
tul Portugaliei s-a situat pe o 
jpoziție de respingere a rezolu
ției. Au mai luat cuvîntul re
prezentanții U.R.S.S. și Brazi
liei.

« COMITETUL pentru pro
blemele juridice al Adunării 
Generale a O.N.U. examinează 
în prezent problema principii
lor de drept internațional re
feritoare la relațiile de priete
nie și colaborare între state, în 
conformitate cu Carta Națiuni
lor Unite. în cadrul dezbateri
lor la acest punct, a luat cuvîn-

Perspectivele relațiilor

O MIRCEA MALIȚA, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, șeful delegației române la 
actuala sesiune a O.N.U. și Ma
ria Groza, vicepreședinte al 
M.A.N., reprezentanta României 
în Comitetul O.N.U. pentru pro
blemele sociale și umanitare, 
s-au întîlnit joi cu Henri La- 
bouisse, directorul general al 
programului Națiunilor Unite 
pentru ajutorarea copilului (Uni- 
cef).

Miercuri, Mircea Malița și
Costin Murgescu, ambasador, 
reprezentantul României în
Consiliul Economic și Social al • 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) au avut o e 
întrevedere cu George Woods, 
directorul general al băncii pen
tru reconstrucție și dezvoltare 
(B.I.R.D.).

economice
franco - române

PARIS 16. — Corespon
dentul Agerpres, Georges 
Dascal, transmite : Ziarul 
„Les Echos" a organizat 
joi un dejun cu prilejul 
căruia au avut loc dezba
teri asupra relațiilor eco
nomice franco-române.

Au participat peste 100 de oa
meni de afaceri, conducători și 
președinți — directori generali 
ai unor importante întreprinderi 
și grupări industriale, ai unor 
bănci, înalți funcționari din mi
nisterele industriei, economiei și 
finanțelor, reprezentanți a mai 
multor firme franceze de import 
și export, precum și ziariști de 
la principalele publicații econo
mice și financiare. Dezbaterile 
au avut ca temă : „Perspectivele

dezvoltării schimburilor comer
ciale și cooperarea tehnică și in
dustrială dintre Franța și 
nia". Directorul ziarului 
Echos", Jacques Rozner a 
rat în cuvîntarea sa că 
dezbaterii este încurajarea 
adevărat dialog între oamenii de 
afaceri și tehnicieni din cele 
două țări. A luat apoi cuvîntul 
Tudor Matea, șeful Agenției eco
nomice a Republicii Socialiste 
România, care a înfățișat tabloul 
situației actuale a economiei 
românești în plină dezvoltare. El 
a relevat că există largi posibili
tăți de dezvoltare și îm
bunătățire a schimburilor re- 
ciproc-avantajoase între Franța 
și România și a menționat în le
gătură cu aceasta acordul sem
nat în martie 1967.

Marc Colonna, directorul in-

Româ- 
„Les 

decla- 
scopul 

unui

• LUNI, CONVOR
BIRI PRIVIND
ADENUL

• MAREA BRITANIE este 
gata să înceapă luni la Geneva 
convorbiri cu reprezentanți ai 
Frontului național de eliberare 
în problema transferării puterii 
în Arabia de sud, au anuntat 
surse autorizate britanice.

• EVACUAREA jandarmilor 
katanghezi, refugiați în Ruanda 
a început joi — anunță agenția 
France Presse. Sute de jandarmi 
au sosit în capitala Ruandeî, 
Kigali, pentru a anunța că ac
ceptă propunerile de 
ale președintelui 
așteaptă ca ei să se întoarcă în 
Congo cu primul avion care va 
decola. Alte grupuri de jan
darmi care nesocotesc apelul 
guvernului congolez așteaptă, 
împreună cu grupul de merce
nari albi al lui Schramme, la 
Shangugu, localitate în apro
piere de Bukavu, pentru a ii 
evacuați în alte țări africane.

amnistie 
Mobutu. Se

•
e
e
•

dustriilor constructoare de ma- • 
șini electrice și electronice din « 
Ministerul industriei, a împărtășit * 
impresiile asupra unei vizite re
cente în România. El a subli- * 
niat că există perspective favora- • 
bile privind cooperarea franco- • 
română. Unul din obiectivele • 
cooperării, a adăugat el, trebuie e 
să fie efortul comun pentru a 
vinde împreună unele produse * 
în teițe țări.

Luările de cuvînt au scos în * 
relief interesul manifestat de o • 
parte și de alta pentru dezvolta- • 
rea relațiilor economice și tehni- • 
Ce franco-române. Ambasadorul • 
României, dr. Victor Dimitriu, • 
care a luat cuvîntul în încheie- • 
rea dezbaterilor, a relevat căile * 
noi care se deschid cooperării și * 
Schimburilor în diferite domenii * 
dintre Franța și România. *

• AMBASADORUL Româ
niei în Suedia, Eduard Me- 
zincescu, a predat Bibliotecii 
Regale din Stockholm, un nu
măr de peste o sută de cărți 
în limba română.

Mulțumind pentru darul 
primit, directorul general al 
bibliotecii, dr. Uno Willers, 
a subliniat că aceste cărți vor 
vor fi de un real folos ac
tivității de cercetare științifi
că a instituției de cultură pe 
care o conduce.

• A FOST ARESTAT 
MULLER?

o UN REDACTOR al ziaru
lui panamez „Expresso", Luis 
Pinto Arosemena, a declarat că 
poliția secretă panameză (Deni) 
a reținut o persoană pentru a 
stabili dacă este vorba despre 
Heinrich Miiller, ultimul șef al 
Gestapoului. în aceeași zi, de
partamentul justiției din Berli
nul occidental a anunțat că o 
persoană „suspectă" de a fi Miil-

Dacă vrem să avem certitu
dinea că fiecare parte se va achita 
de îndatoririle ce-i incumbă, dacă 
dorim cu toții evitarea surselor 
de controversă, confuzii și chiar 
dezacorduri viitoare trebuie ela
borat un instrument internațional 
care să lege toate statele partici
pante — deținătoare sau nedeți
nătoare de arme atomice — prin 
stipulațiuni de o egală forță le
gală și de o egală preciziune. în 
acest scop, a adăugat el, chiar 
de la începutul existenței trata
tului ar exista premise identice 
și criterii sigure pentru a aprecia 
conduita diferitelor state partici
pante, conformitatea acțiunilor 
și activităților pe care Ie desfă
șoară cu dispozițiile acordului de 
nediseminare. Arătînd că toți 
partenerii sînt interesați ca tra
tatul să-și producă din plin efec
tele, reprezentantul român a de
clarat : „Este necesar ca tratatul 
să prevadă un mecanism cores
punzător care să permită o veri
ficare colectivă a modului în 
care sînt îndeplinite obligațiile 
pe care părțile și le-au asumat. 
Din acest punct de vedere, so
luția cea mai potrivită ni se pare 
a fi convocarea unor conferințe 
periodice la intervale regulate, 
cu participarea tuturor statelor 
care au acceptat acordul. Ase
menea conferințe, a căror im
portanță politică nu poate scăpa 
nimănui, prilejuiesc părților, o 
examinare aprofundată a stadiu
lui în care se află executarea tra
tatului, confruntare pe bază de 
fapte a programului prestabilit 
cu realizările concrete.

Vorbitorul a arătat că în cazul 
constatării unor defecțiuni, a elu
dării sau încălcării prevederilor 
tratatului, statele semnatare vor 
putea lua, de comun acord, mă
surile pe care le vor considera 
necesare pentru îndreptarea situa
ției sau, dacă aceasta nu va fi 
posibil, fiecare va avea deplina 
latitudine să acționeze în direcția 
salvgardării propriilor sale inte
rese.

Reprezentantul român a arătat 
că fiind în joc interese funda
mentale ale statelor, ale comuni
tății internaționale și întrucît tra
tatul de neproliferare este con
ceput pe o durată nelimitată, nu 
este suficient să se organizeze 
doar o conferință la cinci ani de 
la intrarea în vigoare a tratatu
lui.

De aceea, delegația română 
preconizează convocarea unor a- 
semenea conferințe periodice, la 
fiecare cinci ani, pentru a exa
mina modul în care se îndepli
nesc obligațiile asumate de toate 
părțile la tratat.

Reprezentantul român s-a o- 
prit asupra modificărilor even
tuale ale tratatului, arătînd că 
inserarea unor clauze privind a- 
mendarea acordurilor internațio
nale este o practică curentă. A-

ceasta pentru că oricît de per
fecte ar fi tratatele internaționale, 
ele nu pot furniza răspunsuri 
exhaustive multitudinii de ele
mente noi pe care viața, în con
tinua ei dezvoltare, le generează, 
cu atît mai mult într-un dome
niu atît de dinamic cum este a- 
cela al energiei nucleare.

Șeful delegației române a sub
liniat în continuare, că pornind 
de la respectarea principiilor su
veranității și egalității statelor, 
orice obligație convențională tre
buie să se bizuie pe voința fie
cărei părți, pe acordul liber con
simțit al statelor. „Această regulă 
constituie temelia pe care tre
buie să se clădească eșafodajul 
oricărui tratat sau acord interna
țional". în ce privește problema 
amendamentelor — a arătat vor
bitorul — se propune în proiect 
o procedură ce nu concordă cu 
regula de bază amintită, deoarece 
ar permite unui grup restrîns de 
state să aibă cuvîntul hotărîtor și 
să impună modificări în tratat 
și statelor care, dintr-un motiv 
sau altul, nu ar fi de acord cu 
acestea. Modificări operate pe a- 
ceastă cale, indiferent de natura 
intențiilor, ar putea antrena ne
dreptăți față de una sau de mai 
multe părți la tratat, ceea ce 
nu trebuie admis.

Vorbitorul a relevat că repre
zentantul Nigeriei a avut drep
tate cînd a declarat că este ne
democratic ca statelor suverane, 
care aderă de bună voie la un 
tratat, să li se impună amenda
mente de către o minoritate a 
țărilor semnatare.

Acestea sînt rațiunile care mo
tivează propunerea delegației ro
mâne potrivit căreia orice amen
dament ce s-ar aduce tratatului 
să intre în vigoare numai pentru 
acele părți care depun instrumen
tele de ratificare a amendamentu
lui respectiv. Pentru părțile care 
nu ar găsi posibil să accepte a- 
mendamentul, acesta nu ar avea 
nici o valoare legală. Raporturile 
dintre statele participante ce n-ar 
aproba amendamentul și cele 
care și l-au însușit ar continua 
să fie guvernate 
bilite inițial.

Referindu-se 
română privind 
cazul retragerii 
tratat, vorbitorul 
părerea noastră, 
țele cînd un stat 
strîns să ia o asemenea decizie, 
notificarea retragerii din tratat 
către celelalte părți și către 
Consiliul de Securitate al Na
țiunilor Unite ar fi suficientă. 
Conținutul notificării ține, se în
țelege, de competența exclusivă 
a guvernului statului care s-ar 
afla într-o astfel de situație".

în încheiere, Nicolae Eco
bescu a declarat că „propunerile 
delegației române sînt expresia 
unei atitudini de participare

de normele sta-

la propunerea 
notificarea în 
unui stat din 
a spus : „După 
în circumstan- 
s-ar vedea con-

constructivă la dezbaterea im
portantei probleme a neprolife- 
rării armelor nucleare, ele dau 
relief dorinței României de a-și 
aduce întreaga contribuție la e- 
fortul de alcătuire a unui tratat 
corespunzător aspirațiilor de 
pace, securitate și progres ale 
fiecărui popor, intereselor co
munității mondiale de națiuni.

El și-a exprimat convingerea 
că în rezolvarea spinoasei ches
tiuni a nediseminării, ca de alt
fel în soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale majore, 
fiecare națiune poate participa 
într-un mod util și sănătos, con
știentă fiind că în acest chip ser
vește atît interesele sale vitale, 
cît și năzuințele generale ale 
umanității. în acest spirit, Ro
mânia — împreună cu celelalte 
țări doritoare de pace, cu toate 
forțele progresului — a subliniat 
el — militează pentru promova
rea, în viața internațională, a 
unui curs pașnic, pentru folosi
rea tuturor mijloacelor politice, 
economice, culturale, diplomati
ce de care dispun țările lumii 
în vederea dezvoltării lor de sine 
stătătoare, corespunzător ce
rințelor istoriei, a apărării bunu
lui lor comun — pacea.

★
După intervenția delegatului 

român, ședința oficială a luat 
sfîrșit. A urmat o reuniune neofi
cială, în cadrul căreia delegații 
au procedat la un schimb de ve
deri în legătură cu programul vii
tor al Comitetului, ținînd seama 
și de necesitatea de a asigura 
condiții corespunzătoare pentru 
abordarea problemei neprolife- 
rării de către Comitetul politic al 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite în actuala sesiune. Repre
zentantul Suediei, sprijinit și de 
delegații altor țări neutre, a suge
rat întreruperea lucrărilor Corni-' 
tetului spre sfîrșitul lunii noiem
brie și adoptarea unui eventual 
raport interimar care să fie exa
minat la Adunarea Generală. El 
a mai propus, totodată, ca după 
încheierea dezbaterilor Adunării 
Generale, Comitetul să-și reia ac
tivitatea, m scopul continuării 
negocierilor, ținîndu-se seamă și 
de pozițiile exprimate și de alte 
state membre ale O.N.U.

Cei doi copreședinți — re
prezentanții U.R.S.S. și S.U.A. — 
și-au manifestat dezacordul cu 
această sugestie. Ei au declarat 
că duc actualmente tratative cu 
privire la articolul III (referitor la 
problema controlului) și că speră 
ca în curind să-l poată supune 
Comitetului, oferind astfel o 
imagine mai completă a proiectu
lui de tratat. De aceea, au subli
niat ei, consideră inoportună sta
bilirea unei date precise pentru 
redactarea unui asemenea ra
port.

In această situație, s-a căzut de 
acord, ca delegațiile să aibă un 
nou schimb de păreri, neoficial, 
eventual către sfîrșitul lunii no
iembrie.

Agravarea situației

Un comunicat al guvernului cipriot anunță că schimburile 
de focuri au încetat miercuri seara la ora 21,00 (ora locală) în 
regiunea Ayios Theodoros, unde, începînd de la ora 15,00, 
s-au desfășurat grave ciocniri.

Agravarea situației din Cipru 
ca urmare a ultimelor ciocniri 
are repercusiuni pe plan inter
național. La Ankara s-a întrunit 
miercuri seara în ședință extraor
dinară Consiliul de Miniștri al 
Turciei. Aproape simultan s-a a- 
nunțat punerea în stare de alar
mă a forțelor armate turcești. A- 
genția Anatolia relatează că uni
tăți navale turce de la bazele 
Iskanderun și Mersin, de pe coa
sta Mediteranei, au plecat joi di
mineața spre o destinație necu
noscută.

Regele Constantin al Greciei 
a prezidat miercuri noaptea la

sediul statului major grec o re
uniune a șefilor armatei, infor
mează surse autorizate, citate de 
agenția France Presse. Reuniunea 
a fost convocată în legătură cu 
situația creată ca urmare a schim
burilor de focuri ce s-au produs 
miercuri în Cipru între unități 
ale gărzii naționale și ciprioți 
turci.

Observatorii politici consideră 
că în orice caz, momentul critic 
al crizei a fost depășit. In cursul 
zilei de joi au fost evacuate uni
tăți ale gărzii naționale cipriote 
din două localități ale ciprioților 
turci.

Ier a fost arestată în Panama 
City, la cererea unui tribunal 
districtual din Berlinul occiden
tal. De asemenea, s-au inițiat 
măsuri pentru extrădarea aces
tei persoane în Germania occi
dentală. Miiller a fost locțiitorul 
șefului S.S. Heinrich Himmler 
și superiorul imediat al lui A- 
dolf Eichmann.

• ÎN CAPITALA Austriei a 
avut loc o adunare festivă consa
crată aniversării a 150 de ani de 
la nașterea lui Mihail Kogălni- 
ceanu. Prof. univ. dr. Hans Leo 
Mikoletzky a conferențiat în fața 
unui numeros public despre viața 
și opera marelui om de stat 
renumit istoric român.

• CELE 21 DE ȚARI latino- 
americane care au elaborat tra
tatul de denuclearizare a Ame
rica Latine au prezentat Comi
tetului Politic al O.N.U. o nouă 
versiune a proiectului de rezo
luție care cere ratificarea „cît 
mai rapid cu putință" a celui 
de-al doilea protocol anexă Ia 
tratat. Versiunea inițială invita 
„stăruitor" statele membre ale 
O.N.U. să „semneze fără întîr- 
ziere" tratatul și „să-l ratifice 
cît mai rapid cu putință".

Potrivit agenției France 
Presse, prin modificarea adusă, 
țările latino-americane speră să 
poată obține un vot afirmativ 
mai ales din partea delegației 
S.U.A.

• M. REIMANN
DESPRE LEGALI
ZAREA P.C DIN
GERMANIA

Corespondentul Agerpres. Șt. 
Deju, transmite : Nu trebuie 
creat în R. F. a Germaniei un 
nou partid care să se numească 
comunist, ci trebuie legalizată 
activitatea partidului comunist 
existent, a declarat Max Rei
mann, — prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania. Referindu-se 
la afirmațiile făcute de Willy 
Brandt, ministrul afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei în 
cadrul unei conferințe de presă 
privitor la înființarea unui nou 
partid comunist vest-german, 
Max Reimann a declarat că în 
conformitate cu principiile cons
tituției R. F. a Germaniei, P. C. 
din Germania luptă pentru de
mocrație, libertate și dreptate so
cială.

Opinii 
japoneze 
in proble
ma nepro- 
liferării

Ziarul „Mainiți Daily 
News", referindu-se la o dez
batere largă care se desfă- 
șoară în presa japoneză în 
legătură cu perspectivele 
dezvoltării energiei nucleare, 
arată că Japonia se află din 
toate punctele de vedere „in 
cea mai bună poziție" în ceea 
ce privește folosirea energiei 
nucleare. Fostul adjunct al 
ministrului de externe, 
Shimoda, în prezent amba
sador în S.U.A., arată : 
„chiar dacă proiectul Trata
tului de neproliferare va fi 
semnat trebuie să se admită 
că este numai o chestiune de 
timp pînă cînd energia nu
cleară va fi utilizată larg în 
scopuri pașnice, cum ar fi 
de pildă în construcții. Mem
brii conferinței pentru dezar
mare, adăuga el, trebuie să 
ia în considerare faptul că și 
națiunile nenucleare au drep
tul să experimenteze dispozi
tive nucleare pentru scopuri 
pașnice. Japonia ar putea 
efectua asemenea experiențe 
pentru a contribui în acest 
fel la o înțelegere internațio
nală în domeniul cercetărilor 
atomice. Japonia nu va re
nunța niciodată la drepturi
le sale în această problemă 
pentru a consimți să 
semneze tratatul de ne
proliferare. Ar fi, de a- 
semenea, neloial dacă Japo
nia, cu întregul său avans 
tehnologic necesar pentru a 
produce energie nucleară, ar 
fi exclusă pentru totdeauna 
din clubul atomic. „Respon
sabilitățile care decurg din 
tratatul de neproliferare tre
buie să revină în mod egal 
atît națiunilor nucleare cît și 
celor nenucleare, fără ca ul
timele să fie dezavantajate".

Această declarație a stîrnit 
atenția cercurilor ziaristice 
japoneze, precum și a parti
delor politice, care o co
mentează în lumina faptului 
că opinia publică japoneză 
se pronunță în mod constant 
pentru dezvoltarea energiei 
atomice exclusiv în scopuri 
pașnice.

FLOREA ȚUIU 
corespondentul Agerpres la 
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