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rimul grup de 23 megawați al termocentralei va 
produce curent încă din acest an, la sfîrșitul lunii 
noiembrie. Eforturile colectivului Întreprinderii de 
montaje electrice București, ce execută această lu
crare, sînt îndreptate acum tocmai în direcția înche
ierii la termenul stabilit a acestei prime etape a lu
crărilor. Intrarea în probe hidraulice a cazanului 
nr. 1 marchează un prim succes al montorilor. La 
cazanul nr. 2, carcasa este ridicată complet, tirajul II

montat, instalațiile auxiliare ale cazanului sînt terminate. Se lu
crează la montarea blocurilor ecrane din camera focară. Turbina 
nr. 1 a fost închisă — se lucrează la betonarea ei. Intr-un stadiu 
avansat sînt și lucrările legate de transportul și prelucrarea căr
bunelui.

Montarea în diferite subansamble a cazanului nr. 1, a 50 km 
de țeavă a ridicat în fața constructorilor probleme grele, uneori 
complicate. De felul în care erau rezolvate acestea depindea în 
mare măsură bunul mers < ’
Petre Ivanov, șeful sectorului cazane, arăta tocmai faptul că adop
tarea în sector a unor tehnologii noi de montare a permis redu
cerea timpului de execuție.

— Adoptîndu-se o nouă tehnologie de lucru la alimentarea cu 
apă a ecranelor (montarea țevilor s-a făcut paralel cu asamblarea 
ecranelor) s-a redus termenul de execuție ctt 15 zile față de pro
iect. Aș putea spune, continuă inginerul Ivanov — că inițiativele 
de la montaj aparțin organizației U.T.C., așa de mult s-au bătut 
tinerii pentru a le cunoaște și a l , ' —
montori care au executat cea mai mare parte din suhansamblele 
cazonelor sînt formate în mare majoritate și conduse de tineri. 
De numele lui Cornel Bătrîn, care este {
U.T.C., al lui Gheorghe Becher și Atanase Gălușcă, toți șefi de 
echipă, sînt legate unele recorduri realizate pe șantierul nostru. 
Echipa lui Cornel Bătrîn, a terminat cea mai recentă lucrare: re-
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circulația laterală a cazanului nr. 1, cu 3 zile mai devreme, fără 
a exista, după părerea sa, secrete deosebite.

Realizările de pînă acum ale echipei — ne spune Cornel Bătrîn, 
nu sînt atît rodul inițiativelor individuale ci al coeziunii cu care 
facem din ele punct de plecare și punct final pentru întregul co
lectiv.

Tot secretul este, că folosim în pregătirea pretențioasă a lu
crărilor, experiența căpătată pe celelalte șantiere. La montaj, lu
crul bine pregătit încă de la cota zero este aproape ca și isprăvit.

Noi am încetățenit cîteva practici ce le socotesc ca foarte im
portante : studierea anănunțită și cu întreaga echipă a lucrării, 
respectarea cu strictețe a detaliilor de execuție, folosirea la maxim 
a timpului de lucru, aprovizionarea din timp cu material, delimi
tarea locului și atribuțiilor fiecărui membru al echipei. La acestea 
aș mai adăuga crearea frontului de lucru pentru zilele următoare.

Echipa pe care o conduc făcea parte, cu cttva timp înainte, din 
brigada lui Gheorghe Becher. Atunci am învățat foarte multe lu
cruri de la acest vechi „șantierist“ sau din experiența îndelungată 
a lui Anastase Gălușcă.

Aceleași gînduri optimiste și elan sînt exprimate și de tinerii 
din brigada lui Pop Ion sau Dreptate Petru.

In urma montorilor, sudorii leagă întreaga osatură de țevi, cRn- 
du-i continuitate.

In luna august, anul trecut, inginerul Dumitru Timotin venea 
la întreprinderea de montaje chiar de la beneficiarul lucrării. 
Primul contact cu șantierul, prima soluție care se cerea urgent re
zolvată : sudarea oțelurilor aliate din care erau confecționate unele 
subansamble. Împreună cu cei 11 băieți ai săi, opt sudori oxi-ace- 
tilenici și trei de înaltă calificare, aveau de executat ÎOOOQ de 
suduri de înaltă presiune. Unii dintre ei executaseră suduri de 
înaltă presiune și pe alte șantiere, alții însă, Constantin Nică și 
Alexandru Vlad aici au primit botezul sudurii oțelurile aliate. Dar 
lucrările executate de ei n-au fost cu nimic mai prejos decît ale 
veteranilor.

La un moment dat, se părea că lucrurile s-au încurcat, avan
sul față de grafic al echipei era în pericol. Despre ce este vorba ? 
Trebuiau executate suduri la supraîncălzitoarele cazanului, con
fecționate din oțel aliat cu crom. Procesul de sudură era special,

BEJAN CRĂCIUN 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Crișana
(Continuare In pag. a lll-a)

!
I

Combinaltil chimic Craiova. Fabrica de uree se află în plină 
construcție.

Foto: ION CUCU
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Consfătuire a cadrelor didactice 
din învățămîntul superior

Cadrele de conducere ale in
stituțiilor de învățămînt superior 
din cele 15 centre universitare ale 
țării au participat vineri și sîm- 
bătă Ia Casa Universitarilor din 
București, la o consfătuire orga
nizată de Ministerul Învățămîn- 
tului.

Prof. univ. Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, a expus un referat cu privire 
la principalele sarcini ce revin 
instituțiilor de învățămînt supe
rior în următorul an universitar, 
în lumina hotărîrilor celui de 
al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Președintele U.A.S.R., Ștefan 
Bîrlea, a vorbit apoi despre unele 
probleme ale educației politico- 
ideologice a studenților și spri
jinul pe care organizațiile U.T.C. 
și U.A.S.R. îl vor acorda în con
tinuare cadrelor didactice în pre
gătirea și formarea viitorilor spe
cialiști.

Participanții la discuții au scos 
în evidență atenția acordată de 
partid și guvern învățămîntului 
superior, grija pentru continua 
dezvoltare a acestuia.

în încheierea lucrărilor, acad, 
Ștefan Bălan, ministrul învăță-

mîntului, a vorbit despre necesi
tatea luării măsurilor pentru îm
bunătățirea continuă a metodelor 
de muncă colectivă în conducerea 
instituțiilor de învățămînt supe
rior, modernizarea permanentă 
a planurilor și programelor de 
studiu în raport cu ultimele nou
tăți ale științei și tehnicii mon
diale, dezvoltarea activității știin
țifice a cadrelor didactice univer
sitare, ridicarea pe un plan su
perior a activității educative în 
rîndul studenților.

(Agerpres)
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Prima Expoziție tîrg international de apicultura

SA DISCUTAMI DESPRE 
TINERETE, EDUCATE, 
RĂSPUNDERI

La ancheta noastră ne răspund

Inginerii Dan Apostolescu, Mihai Arhip, Liivlu 

Beghegeanu, Adrian Davidovici, Mario Duma, San
da Felea, Nlca Lucian.

___ eri, s-a deschis la 
București prima 

® Expoziție-tîrg in- 
, H ternațional de a- 

picultură, o mani- 
■ festare adiacentă ■H Congresului Api- 

mondiei care-și 
desfășoară lucră

rile în aceste zile în Capitala 
patriei noastre.

Expoziția a fost inaugurată 
de Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Noile construcții ale Combi
natului apicol de la Băneasa, 
care găzduiește expoziția-tîrg 
încîntă prin linia lor arhitec
turală suplă, concepută inge
nios, în forme specifice. O i- 
mensă floare de măr își des
face în soare petalele de be
ton, adăpostind sub ele expo
natele care vorbesc despre 
realizările apiculturii româ
nești. Sînt aici ilustrații, gra
fice și machete executate în- 
tr-o manieră decorativă atră
gătoare, care sugerează vizita
torului, prin desen și culoare, 
că se află în imperiul aurului 
dulce.

In pavilionul vecin, construit 
în forma unei celule de fagu
re, mărită la dimensiuni uriașe, 
întîlnim apicultura româneas
că reprezentată concret prin 
stupi activi, mașini și unelte 
moderne, dar mai ales prin 
produse: miere, lăptișor de 
matcă, ceară, polen, venin. 
Aici apicultura românească 
este pusă în contextul apicul
turii mondiale, într-o confrun
tare cu standurile a numeroa-

Expoziția s-a deschis pentru vizitatori Foto : O. PLEC AN

se asociații de apicultură, în
treprinderi industriale și co
merciale din 17 țări.

Citiți în pagina a IH-a, 
sub titlul „Avem și noi 
miere acasă, dar aici am 
găsit altă miere — calda 
ospitalitate a românilor“, 
impresiile unui oaspete 

de peste hotare. Muntele iți dă.

ț-VĂ SOCOTIT! UN OM MODERN ? -, dar claie nu-ți face

Scurt portret colectiv 
fi o propunere... 
unanim acceptata

— Cei șapte participanți la discuția 
noastră sînt ingineri prin vocație. Dacă 
n-ar fi existat un institut specializat în pro
blemele automaticii... l-ar fi creat. Ceea 
ce, în afara butadei, definește, de regulă, 
incidența dintre profesie și adevărata pa
siune.

— Nici unul dintre ei n-a căutat „să 
facă impresie“. In spatele fiecărei inter
venții am simțit mereu: „de ce ne-ați ales 
tocmai pe noi ? In institutul nostru sînt 
foarte mulți ingineri...“ Modestia aceasta, 
neafirmată direct, a făcut, firește, impre
sie. Drept pentru care o consemnăm.

— Toți șapte sînt căsătoriți, toți șapte 
țin să amintească mereu că „nu mai sînt 
foarte tineri“, o parte dintre ei ne-au și 
vorbit despre copiii lor (ce note au, cum 
reacționează la televizor etc)... Dar îm
preună, toți șapte, nu au mult peste... 200

de ani. Pe scurt, sînt suficient de tineri 
pentru a vorbi degajat despre vîrstă.

— Ca exprimare: refuză grandilocvența 
(chiar dacă se mai lasă furați), au tonul 
competent al celor care discută din lăun- 
trul problemei și, în dorința de a fi ultra- 
laconici (poate o deformație profesională) 
sistematizează continuu.

— Nu vor să trăiască izolați pe o insu
lă, nu suferă de nici un fel ae „angoase“, 
pentru dreptatea lor merg „pînă în pin
gele albe“, se afirmă, prin fiecare reacție, 
pentru bunul simț natural (cumulat prin 
generații), refuză „teribilismele“, nu ac
ceptă și nu resping nimic înainte de a se 
gîndi.

— Nu seamănă între ei... chiar dacă au 
puncte de vedere comune, nu au „poziții 
de neîmpăcat“... chiar dacă se înfruntă.

— In ceea ce privește ancheta în sine, 
confidența inginerei Sanda Felea, deve
nită ulterior și propunere, s-a bucurat, de 
la bun început, de un asentiment colectiv.

Sanda Felea: Trebuie să vă mărturi
sesc că nu m-am gîndit niciodată dacă 
sînt sau nu sînt modernă... Poate unde

a fi modern, după mine, presupune un 
mod de viață (și de a înțelege viața) 
bine format și definit... chiar dacă nu 
ți-ai pus întrebarea cuprinsă în titlul 
anchetei. Cu alte cuvinte... ești sau nu 
ești modern. Așa cum ești sau nu ești 
cinstit, îndrăzneț, capabil de dăruire. 
Sînt trăsături ale tale, e un comporta
ment firesc, implicit. Și nu poți lua ho- 
tărîrea: pînă azi nu am fost... dar de 
mîine voi fi. Firește, te analizezi me
reu, iei hotărîri, te străduiești să nu fii 
anacronic, ridicol, dar nu te întrebi la 
fiece pas: „mă pot considera, oare, 
modern ?“

Dorei Dorian: Dacă am înțeles bine, 
vă interesează și acceptați problema 
pusă în discuție dar vă deranjează, su
biectiv, formularea.

S. F.: Exact. Problema nu e cum ne 
considerăm noi, ci dacă sîntem într-a- 
devăr moderni. Nu în afirmații și nici în 
definirea noțiunii. Concret și practic : 
în felul în care ne facem meseria, în 
felul în care trăim.

D. D.: Mărturisesc și eu că ne-ați în
țeles întrebarea chiar în spiritul ei.

„Cum îți faci meseria șl cum trăiești' 
sînt într-adevăr coordonatele esențiale 
ale anchetei noastre. Presimt... un acord 
unanim și, vă asigur, cu permisiunea 
generală, o respectare strictă a sugestii
lor.

de muncă modern ? Există
Considerați că există un stil

profesii învechite și profesii
moderne ? Ce înseamnă să fii
modern în activitatea ta zii-
nică ?

Beghegeanu Liviu. în fiecare profesie 
și în fiecare specialitate există direcții 
de dezvoltare moderne. Poate și un sens 
modern comun tuturor activităților. în 
fond, revoluția tehnico-industrială soli
cită peste tot înnoiri. E suficient să ne 
gîndim Ia chimizarea agriculturii, la

DOREL DORIAN

(Continuare In pag. a Il-a)

La Sinaia — consfătuirea pe țară 
a cenaclurilor literare studențești

La Sinaia, ieri după-amia- 
ză s-au deschis lucrările 
primei consfătuiri pe tară a 
cenaclurilor literare stu
dențești. Orqanizată de 
C.C. al U.T.C., Comitetul 
executiv al U.A.S.R. și Mi
nisterul învătămîntului, 
consfătuirea are scopul de 
a dezbate principalele as
pecte ale activității cena
clurilor literare studentesti, 
fiind în același timp menită 
să evidențieze experiența 
bună acumulată, mijloacele 
prin care aceste cenacluri 
s-au făcut cunoscute și se

bucură de prestigiu în viata 
universitară.

în ultimul timp mulți 
studenți publică frecvent 
creații originale în reviste 
și ziare, unii sînt deja au
tori de volume de versuri 
și proză, alții sînt în pregă
tirea debutului editorial. La 
afirmarea unor astfel de 
tinere talente o contribuție 
meritorie și-au adus-o, fi
rește, și cenaclurile literare. 
Ele înmănunchează astăzi 
peste 600 de tineri pasio
nați prieteni ai artei cuvîn- 
tului, studenți care, îndepli-

nindu-și principala lor <1. 
torie, aceea de a învăța 
și-au descoperit și vocația 
comunicării artistice.

La lucrările consfătuirii 
participă 180 de studenți, 
reprezentanți ai centrelor 
universitare, scriitori de 
prestigiu șl cadre didactice 
universitare. După audierea 
unor referate, participanții 
la consfătuire își vor con
tinua activitatea pe secții 
de proză și poezie pînă tn 
ziua de 3 septembrie după- 
amiâză.

Z. AUREL
Din noul peisaj al orașului Brăila

Foto: AGERPRES

e strîng fînu- 
rile. Asigura
rea bazei fura
jere pentru pe
rioada de iar
nă constituie 
una din princi
palele preocu
pări actuale ale

țăranilor cooperatori. Pe a- 
ceastă temă, am avut o con
vorbire cu tovarășul inginer 
Ion Filip, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional Si- 
ghetu-Marmației. care ne-a 
relatat :

— La noi, baza nutrețurilor 
o constituie fînurile. Coopera
tivele agricole de producție 
din raion dețin peste 8 000 
hectare de finețe, care pot a- 
sigura pentru iarnă aproxima
tiv 10 000 tone de fin. în zo
nele de șes au fost cultivate 
aproape 400 de hectare cu 
borceag și lucernă. în condi
țiile dezvoltării șeptelului, 
proprietate obștească, aceste 
surse nu pot asigura, totuși, 
necesarul de furaje pentru 
perioada de stabulație. La în
trebarea : Cum să asigurăm, 
în aceste condiții, o bază fu
rajeră îndestulătoare, specia
liștii din unitățile raionului mi 
dat cîteva răspunsuri concre
te, valoroase.

Cooperativele agricole din 
raion folosesc 3 168 hectare de 
pășune naturală, în zona mon
tană. în primavără, pe mari 
suprafețe, în locurile cele mai 
productive, s-au efectuat lu
crări de întreținere: de
frișări, fertilizări, reînsămîn- 
țări cu ierburi de mare pro
ductivitate. Așa s-a reușit ca 
de pe unele parcele să se ob
țină și cîte 10 000 kg de iarbă 
la hectar. Fînurile din aceste 
zone au fost cosite și depozi
tate. Balanța furajeră va fi 
completată și cu frunzarele și 
grosierele care vor fi tocate și 
saramurate în amestec cu lu
cernă sau trifoi.

Experiența cîtorva unități 
este convingătoare.

La cooperativa agricolă din

Săpînța, de exemplu, efecti
vul de animale a ajuns la 714 
taurine și 1 500 oi. Suprafețe
le destinate culturii furajelor 
sînt însă restrînse : 19 hecta
re cu ovăz, 20 cu trifoi și lu
cernă. Firește, acestea nu pot 
asigura cantități îndestulătoa
re de furaje. Atunci ? Buni 
gospodari, țăranii cooperatori 
de aici și-au îndreptat privi
rea spre cele 1 900 de hectare 
cu pășune naturală. încă în 
anul trecut, ei au introdus 
tîrlitul și pășunatul rațional. 
Pentru pășunat au reținut 
doar o suprafață de 800 hec
tare. Terenul a fost împărțit 
în tarlale egale, pe care vite
le pasc, pe vreme bună, patru 
zile, și trei zile pe timp plo
ios, pentru a nu degrada pa* 
jiștea. Rotația a asigurat o 
bună regenerare a ierbii, în 
trei luni ajungîndu-se la cir
ca 5 000 de tone de masă ver
de. Restul suprafeței, parcele
le cu cea mai mare producti
vitate, de la poalele muntelui, 
au fost reținute pentru fin. 
Pe aceste suprafețe, tinerii au 
efectuat numeroase lucrări 
care au dus la creșterea pro
ducției de iarbă. Au trans
portat 700 tone de gunoi de 
grajd, au defrișat 60 hecta
re de arborete. iar unele par
cele le-au reînsămînțat cu 
ierburi din flora spontană. în 
timpul verii, însă, în iulie și 
august, pășunea rezervată 
pentru fîn era amenințată de 
secetă. Sus, în tabere, se aflau 
28 de îngrijitori, printre care 
și uteciștii Toader Eudean, 
Teodosie Eudean, Turda 
Gheorghe și alții. Din munte 
curgeau foarte multe izvoare 
prin pășune. Unele erau folo
site la adăpat, dar cele mai 
multe, unindu-se, făceau o 
narte din parcele inpractica- 
bile, în vreme ce pe altele se 
usca iarba de secetă. Tinerii 
îngrijitori au luat inițiativa

ION MARCOVICI
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RESPECTUL PENTRU ARTĂ—,
Actul de creație implică de 

la bun început și un mare res
pect pentru artă. Stau mărtu
rie pentru aceasta toți marii 
înaintași ai cuvîntului, ai poe
ziei prezente atît de firesc în 
mișcarea și viața intensă a 
poporului nostru ; stau mărtu
rie cîntecele și obiceiurile sale. 
A pus mîna pe strune omul și 
a scos sunete clare din ele, 
și-a apropiat gura de frunză 
și fluiere omul, au cîntat apa 
și codrii alături, piatra s-a ră
sucit pe cuvinte, frumoase, 
pînă în statui. Și cînd bea apă 
de la izvor, cînd ia apa în 
pumni, omul cîntă. Cînd strîn- 
ge în mîini o unealtă, cînd 
privește în timp cu o visare a 
frunții, înaripată, cînd sea- 
mănă-n cîmp și culege, cînd 
ridică baraje, cînd constru
iește, mereu. Totul e ca atunci 
poeții tineri să-l asculte și ei, 
să-l cunoască, să-l înțeleagă. 
Dealtfel, nu-mi închipui nicio
dată un tînăr care, descope- 
rindu-și energia și virtuțile 
sale artistice, să nu încerce 
farmecul acela sublim al cu
noașterii, călătoria aceea fan
tastică spre lucruri, acolo unde 
semenii săi mărturisesc practic 
un respect covîrșitor pentru 
muncă. Altfel nu se poate a- 
junge la emoția autentică a 
poeziei, altfel creația însăși e- 
șuează în banalitate sau cel 
mult în intenții de artă. în
țelegerea și practica acestui 
respect depind, firește, de po
sibilitățile artistice ale fiecă
ruia, de talentul său și, mai 
ales, de cultura acestui talent. 
Despre aceasta însă, într-o 
poștă a redacției, viitoare. A- 
cum rămînem la acest capitol 
al respectului față de muncă, 
respectul ca o datorie intimă, 
necesară, a fiecărui tînăr ce 
încearcă porțile versului.

Florin Manea, din Brașov ; 
scrie asiduu de mult, poezia 
începe să-i devină familiară, 
se concretizează uneori în ver
suri și imagini izbutite, origi
nale. Undeva însă plătește tri
but unei grabe exagerate, for-

țîndu-și sensibilitatea artistică 
pe cîteva variante ale unor 
poezii deja discutate la această 
rubrică. Repetiția ca atare a 
unor versuri și imagini, ex
clude de fapt posibilitatea de 
mișcare a ideilor, înțelegerea 
și reliefarea lor profundă. 
Versuri ca acestea: „Zborul e 
o înaltă întindere / Pînă la ul
tima stea / Armonizat de a- 
ceastă desprindere / De aripi, 
din inima ta“, se repetă cu o 
exactitate de ceasornic și în 
poezia „Cantată omului sim
plu", și în „Poem pentru

secință a gîndirii grăbite, iată, 
versuri din „Rănitul cer":

„Cînd păsări roșii-n mine zbor 
E-n mine-un drum ce vine

și se duce 
Și fug pe el ca pe-un ecuator".

Dacă intenția e aceea de a 
defini puterea lăuntrică a e- 
roului liric, atunci, categoric, 
versul de început trebuia să 
se exprime cu claritate. Era 
astfel necesară prezența de 
fapt a eroului, realizată sim
plu, printr-un pronume: eu.

Dialog cu cei mai tineri poefi

partid" și în altele. De fapt 
nu există aproape nici o poe
zie care să nu „fure" un vers 
sau o imagine întocmai, din 
altele, scrise, bineînțeles, de 
același autor. Elaborarea a- 
ceasta a versurilor ca zborul 
în sus, de rachetă, treaptă din 
treaptă smulgîndu-se, nu poate 
oferi altceva, ca metodă, decît 
practica de la sine a repetiției. 
Un tînăr poet, conștient de 
menirea și virtuțile sale ar
tistice, are în același timp da
toria de a-și cultiva cu tena
citate talentul, în ipostazele 
sale cele mai apropiate de a- 
devăr. A te repeta pe tine în
suți, ca și pe alții de altfel, nu. 
înseamnă altceva decît inutile 
eforturi de epigonlsm. Mai 
grav e atunci cînd începi să 
te pastișezi pe tine însuți și 
nu-ți dai seama. ■

Ileana Roman, studentă. 
„Metamorfozele unui gînd“, 
poezie frumoasă ca intenție, 
argheziană însă, ca realizare. 
Intervine, deci, și aici în discu
ție, necesitatea aceluiași covîr
șitor respect pentru muncă, în
țelegerea lui ca practică și 
datorie intimă. In aceeași or
dine de idei, cu aceeași con

Dacă alta este intenția, atunci 
greșala gramaticală e gravă. 
Păsări roșii... zboară ! — și nu 
„zbor“, numai de dragul ri
mei pentru ecuator.

Sînt prezente apoi, în unele 
versuri, prea multe abstracții, 
contorsiuni de metaforă, cli
șee comune, apoetice. „Arșița, 
îmbrăcată în sîrmă ghimpată" 
este, cu un vers mai jos, „ca o 
umbrelă“. Și această umbrelă 
iubește (?) pămîntul... „din 
punctul ei de vedere (?)

Ion Durac, Ploiești, Ștefan 
Bădiță, Nicolae Iordache, Hu
nedoara : Versurile sînt corect 
scrise, anume parcă după toa-

te regulile teoriei literare, 
însă comune prin lipsa emo
ției artistice, se adresează ci
titorului ca dintr-un turn.

Nuanțarea emoției ține aici 
de cunoașterea activă a reali
tății, descoperirea și transfigu
rarea ei artistică. Eroul liric 
se autodefinește prin această 
realitate, în ipostazele ei evi
dente, iar nu în afara lor, de 
la distanță. Altfel, versurile 
scrise vor fi întotdeauna „co
recte", (acest lucru se reali
zează și prin exerciții poetice) 
dar neinteresante, fiindcă nu 
comunică afectiv cu cititorul.

Ion Scoarță, Cluj, Mariana 
Ionescu, Argeș, Gh. Chirțu, 
Dan Cojocaru, Mihai Toma, 
București, Paul Barudan, Bra
șov, Ion Andriță, Oltenia, Ni
colae Marica, Galați, Victor 
Crețu Răducanu, Dobrogea : 
din cîte o singură poezie tri
misă redacției, nu se poate for
mula decît o opinie comună, 
comune fiind și versurile res
pective. Seamănă între ele, 
prin generalități și abstracții 
evidente, prin influențele de 
început ale unor pasiuni ti
mide de lectură pe care se 
vede că o practicați. Așteptăm 
de aceea mai multe creații în
mănuncheate în ciclu, poezii 
care să vă recomande cu au
tenticitate și să formeze, prin 
ele însele (și nu prin influen
țe !) obiectul discuției noastre 
la această rubrică.

A. I. ZĂINESCU

Constantin Petrescu de la Uzina de utila/ chimic Ploiești este 
unul din tinerii fruntași in lupta pentru calitate 

Foto: O. PLEC AN

ÎN EXCURSIE
In gara Dorohoi — animație 

specifică plecărilor în mari 
călătorii. Un grup de 72 de 
elevi de la Școala medie nr. 2 
își ia rămas bun de la colegii 
și părinții care i-au condus. 
Unii dintre ei, Strungarii, 
Narta, Țopa Constantin, To- 
tolici Maria, de pildă, știu de 
pe acum destule amănunte în 
legătură cu Brașovul, Făgăra
șul, Sibiul — viitoarele popa
suri turistice.

...La școală, tovarășa direc
toare Veronica Ariton ne dă 
informații mai amănunțite în 
legătură cu adresele de vară 
ale elevilor. Ele sînt numeroa
se, pentru că excursiile, dru
mețiile și vizitele au devenit 
aici o tradiție. Astfel, un grup 
de elevi a plecat să admire

frumusețile litoralului, în timp 
ce alți 23 vor fi, pentru 5 zile, 
oaspeții colegilor lor din Ca
pitală. Pentru cei din clasele 
V—VIII s-a organizat o ex
cursie de cunoaștere a regiunii 
natale. Cu acest prilej elevii 
vor vizita orașele Suceava, 
Fălticeni, Cîmpulung Moldove
nesc, obiectivele economice de 
aici, vor urca pe Rarău.

Nu au fost neglijați nici e- 
levii mici. Aproximativ 50 de 
copii au făcut o excursie în 
cadrul raionului Dorohoi, po
posind în satul natal al mare
lui muzician George Enescu, 
printre muncitorii Fabricii 
„Granitul“ și ai gospodăriei a- 
gricole de stat „Progresul".

RADU PĂDURARU

Centrul Brașovului. Drumul 
spre Schei. O placă cu litere aurii 
atrage atenția vizitatorului. „Casa 
memorială „Gheorghe Dima" (ore 
de vizită : sîmbătă 16—19, dumi
nică : 10—14 , 16—19). Îmi amin
tesc eforturile făcute în ultimii ani 
de o serie de îndrăgostiți ai ope
rei lui Dima pentru a culege și a 
aduna in vechea casă brașoveană 
documente despre viata și crea
ția muzicianului, care a militat 
timp de aproape 6 decenii ca e- 
minent compozitor, dirijor, profe
sor, pentru ridicarea vieții artis
tice transilvănene.

Au fost găsite zeci de docu
mente (printre care Diploma ob
ținută la Conservatorul din Leip- 
zig, baghetele dirijorului, cronici 
ale ziarelor vremii despre con
certele susținute în diverse cen-
tre muzicale europene, o serie 
de scrisori care demonstrează le
găturile lui Dima cu alli muzicieni 
ai vremii — Muzicescu, Porum- 
bescu, Kiriac, Vidu, Folescu, pia
nul la care a cîntat în ultimii ani 
de viată, manuscrise originale) 
care pot contura, aici în vechea 
casă în care a locuit compozito
rul brașovean, cîteva imagini ale 
vieții și creației unuia din cei mai 
de seamă reprezentanți ai școlii 
naționale muzicale romănești.

Am așteptat însă zadarnic, a- 
cum, în vara anului 1965, deschi
derea casei memoriale In orele 
de program. „Vecinii' mi-au vor
bit despre un lacăt care nu prea 
a fost „deschis' la program în 
ultimii doi ani.

La Muzeul regional (de care de
pind toate muzeele și casele me
moriale brașovene), prof. Teodo- 
rescu ne dă cîteva amănunte des
pre această situație. „Scuzele' în
cep cu Invocarea lipsei de inie-

res a brașovenilor și a turiștilor 
Iată de acest lăcaș cultural, ca, 
pînă la urmă, să pedaleze doar 
pe lipsurile schemei muzeului, 
care nu prevede un ghid special 
pentru această casă memorială. 
Intr-adevăr, cei cîfiva ghizi mu
zeografi brașoveni satisfac cu 
greu cerințele de cercetare și de 
îndrumare ale muzeului. Comite
tul regional pentru cultură și ar
tă ar trebui să studieze, desigur, 
și posibilitatea angajării unul

unei școli din apropiere ar putea 
lua și ea, desigur, să se ocupe cu 
mult interes de, casa memoria
lă). Inexplicabil este doar faptul 
că luni și ani în șir, activiștii 
sfatului popular, activiștii comite
tului orășenesc U.T.C., profesorii 
de muzică din localitate, trec prin 
fata casei memoriale și nu în
treabă cum pot ii lipsiți brașove
nii, miile de turiști care vizitează 
săptămînal orașul de la poalele 
Tîmpei de un asemenea lăcaș de

Valori munitale 
neraloriîicate

specialist muzical, care să se ocu
pe special de documentele Casei 
memoriale „Gh. Dima“.

Pînă la rezolvarea unei aseme
nea probleme, cheile ar putea ii 
predate oricărui om de serviciu; 
exponatele sînt organizate în așa 
fel incit vizitatorul poate căpăta 
fără nici un iei de îndrumare da
tele necesare înțelegerii rolului 
lui Dima în viata muzicală bra
șoveană. S-ar mai putea găsi, de
sigur, și alte modalități de rezol
vare. (In Brașov, s-ar găsi nu unul 
cl mai mulfi profesori de muzică, 
care ar accepta să se ocupe în 
mod voluntar de această casă me
morială. Organizația de pionieri a

cultură, car» ar putea constitui 
una din mîndriile orașului.

Este inexplicabil, apoi, cum 
nu s-au luat pînă în prezent mă
suri pentru a deschide pe B-dul 
Ana Ipătescu, în imobilul în cate 
a trăit Dinu Lipatti, o casă memo
riali în care să poată fi văzute 
documentele ce amintesc momente 
din viata unuia din marii pianiști 
ai contemporaneității.

Există, de asemenea, toate con
dițiile pentru a pune bazele unor 
case memoriale (și, prin asta, pen
tru a da reale rezonante educati
ve operei unor strălucii! maeștri 
ai creației muzicale românești) în
chinate lui iacob Mureșanu (Bra-

șov), Ion Vidu, Traian Grozăves- 
cu (Lugoj), E. Caudella, G. Muși- 
cescu, T. Burada (Iași), D. Po- 
povici-Bayreuth (Cluj), C. Porum- 
bescu (Stupea), E. Teodorini și 
C. Gabrielescu (Craiova), George 
Stephănescu, D. Kiriac, Al. Flech- 
tenmacher, C. Dimitrescu, familia 
muzicienilor Dinicu (la București), 
Timotei Popovici (Sibiu).

In (ara noastră, au concertat în
că în urmă cu veacuri muzicieni 
al căror nume este înscris cu lite
re de aur în istoria artei univer
sale. Să amintim numai de con
certele lui Prânz Liszt (Ia Lugoj, 
Arad, Sibiu, Cluj, București, Iași), 
concertele lui Johannes Brahm3 
(Ia Sibiu și Brașov).

O placă memorială pe clădirile 
acestor săli de concerte n-ar avea 
numai un sens informativ pentru 
sutele de mii de turiști români și 
străini care vizitează an de an a- 
ceste orașe, ci ar trezi, desigur, 
interesul oricărui vizitator pentru 
aflarea unor noi date despre tra
dițiile artei muzicale românești.

Există peste tot condiții pentru 
valorificarea unor documente ce 
pot compune muzeistic istoria vie 
a artei muzicale românești. Casele 
menționate, bineînțeles că nu pol 
fi deschise dintr-o dată. Esențial, 
în momentul de iată, este ca mu
zeele regionale să-și procure (cu 
ajutorul iamiliilor muzicienilor, 
Conservatoarelor, școlilor de muzi
că, Filarmonicilor), suita de do
cumente necesare inaugurării unor 
case memoriale închinate înainta
șilor muzicii romănești, monumente 
de cultură ce pot deveni reale 
școli de educație muzicală a tine
rilor.

IOSIF SAVA

săptâminol

LECTURA
„Să nu vă ducefi cu 

sacul la pomul lău
dat...'. lată că prover
bul, expresie a maxi
mei cumpătări șl a mi
nimei neîncrederi, se 
verifică și în lumea 
complicată a difuzării 
cărților. Iei în mină 
ziarul, revista, gazeta 
și urmărești respecti
va rubrică de informa
re: în librării se gă
sesc... Te duci întins 
Ia librărie și... ia-le 
de unde nu-s I S-au 
vîndut ? Aș, n-au so
sit I Bine, dar ziarul, 
revista, gazeta... Ei, 
mai bine mai repede 
decît prea tîrziu. Desi
gur, mai repede dar 
nu prea repede. A- 
nuntul inexact îfi face 
zile fripte, te gîndești 
mereu că dintr-o clipă 
în alta s-ar putea să 
intre cartea anunțată 
în librărie și tu să n-o 
mai găsești după cl le
va ore. Pentru că vo
lumele bune se cum
pără ca plinea caldă. 
Și respectivele anun
țuri care sună chiar

' așa: tn librării...
ș.a.m.d. I De ce e ne
voie de această for
mulare derutantă cînd 
există bunul obicei de 
a se anunța viitoare 
apariții î Nu mai de 
mult decît săptămîna 
aceasta orice publica
ție ai fi deschis ti se 
anunța prezența în li
brării a unor volume 
precum „Somnul pă- 
mîntului' de D. R. 
Popescu, monografia 
„I. Slavici' de Pom- 
piliu Mareea, o carte 
de versuri de Fundoia- 
nu. In librării nu sînt,
așa că din nou ■— 
pentru că procedeul e 
vechi I — zile fripte, 
cîteva curse pe zi spre 
librării ca să te tre
zești, la urmă, că tot 
le-ai scăpat I

Totuși...
Dintre aparițiile re

lativ noi recomandăm 
„Povestirile eroice" 
ale regretatului Euse- 
biu Camilar, a cărui 
moarte a răpit literatu
rii noastre pe unul

dintre valoroșii ei scri
itori. Izvorîte dintr-o 
fierbinte dragoste pen
tru istoria noastră, po
vestirile eroice ale lui 
E. Camilar evocă în- 
tr-un stil de o mare 
forfă sugestivă întlm- 
plări vechi petrecute 
pe aceste meleaguri. 
Deseori adevărate 
poeme în proză, în 
aceste pagini pulsează 
un înalt patriotism al 
scriitorului conștient 
de misiunea sa.

Cunoscutul gazetar 
Horia Liman semnea
ză volumul intitulat 
„Patetica“ din colecția 
„In jurul lumii“ a Edi
turii tineretului. In 
sflrșit, un volum care 
poate stîrni oarecare 
interes, apărut în cea 
mai tînără colecție a 
Editurii pentru litera
tură: „Lișita' de Iosii 
Petran (colecția „Lu
ceafărul"). Tinărul 
prozator e prezentat 
cititorilor de criticul și 
profesorul Silvian Io- 
slfescu. c. s.

EXPOZIȚII

• La Galeriile fondului plastic din Calea Victoriei nr. 132 s-a deschi» 
recent EXPOZIȚIA DE PICTURĂ a artistei GETA COST1N CRĂCIUN. 
In această expoziție, amatorii de artă plastică au posibilitatea de a cu
noaște ultimele creații ale pictoriței, al cărei stil se dovedește destul da 
bine conturat. Cîteva titluri din expoziție: „Sintaxa siderurgică", „La
borator", „Primăvară dobrogeană", „Orfeu", „Meditație".

• în lunile august — septembrie ale acestui an, Galeriile fondului 
plastic din B-dul Magheru, vor găzdui EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ȘI GRA
FICĂ A CENACLULUI U.A.P. DIN PETROȘANI. Expoziția cuprinde lu
crări recente ale membrilor cenaclului (Bianu Elena, Fodor Coloman, 
Mătyâs Iosif, Nagy Ervin, Szylveszter Ecaterma, Szylveszter Victor, 
Szilâgyi Adalbert, Szilăgyi Geza, Szlomkâ Adalbert, Tellmann Iosif), 
care se află la prima confruntare de acest fel cu publicul bucureștean. 
Mai pot fi vizionate în expoziție proiectele marelui mozaic care va 
decora stația, de captare a apei potabile de la Izvarna, realizate de Szi
lâgyi Adalbert, Szilâgyi Geza, Fodor Coloman, în colaborare cu un grup 
de artiști plastici ai cenaclului din Craiova. Subliniem exigența artistică 
care a stat la baza selecționării și prezentării lucrărilor din expoziție.

• Sălile Muzeului de artă (colecția Simu) din strada Biserica Amzel 
nr. 5—7, găzduiesc din inițiativa Comitetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, o EXPOZIȚIE DE MINIATURI INDIENE.

ECRANUL

„Ritmuri de toamnă Foto: ION CU CU

Banda. O reușită povestire cine* 
matograiică a studiourilor poloneze 
pe tema recuperării delicvenfilor 
minori. Filmul realizează o vastă 
prospecfle în mediul familiilor mi
cilor delicventl, încereînd să ex
plice și să corecteze drumul peri
culos al celor ce calcă legitatea 
socialistă. Dacă evoluția pozitivă 
din final a eroilor ar fi fost lu
crată mai convingător, aplauzele 
noastre n-ar mai ii avut nici o 
umbră de refinere. Totuși, vl-1 
recomandăm.

Carambol. Soții Măriăsy pe care 
îl cunoaștem ca realizatori (Judith 
— scenaristă, Felix — regizor) ai 
mai multor filme printre care ci
tăm: „Contrabandiștii', „Concertul 
mult visat', „Anii de zbucium", 
„E lung drumul pînă acasă', 
„Drum de încercare' sînt din nou 
prezent! pe ecranele noastre. Cu
noscut! prin preferințele lor pen
tru temele actualității, cei doi ci
neaști maghiari nu se dezic nici 
de această dată. Deși aparent se 
referă la moravuri și năravuri 
sportive, filmul îndeamnă Ia adinei 
reflecții pe temele tinereții, edu
cației, răspunderii. Deci, vi-I re
comandăm.

Samba. Din nou cap de afiș Sara 
Mantiei. Ținînd seama de marea 
ei popularitate, prevedem o fireas
că afluență spre sălile de specta
col. Dig păcate însă, din nou sem

nalăm o peltea cinematografică, 
la fel de penibilă ca „Regina cîn- 
tecelor". Singurul element de reti- 
nut deci, frumusețea actriței.

Pe scurt despre reluări

Gaudeamus Igitur pe care îl re
comandăm călduros tuturor candi- 
dafilor Ia examenul de admitere în 
învătămîntul superior 1

Unora le place jazzul pe care 
vi-1 recomandăm numai dacă 
jazzul vă e indiferent (pentru că 
nu se cîntă aproape de loc) și doar 
dacă vrefi să rîdefi cu ajutorul lui 
Jak Lemmon, Tony Curtis șl 
Marilyn Monroe.

Cum se reușește în dragoste. 
Puteti să-l vedeți (dacă ave/i timp), 
puteti să rîde/i (dacă puteti) nu
mai, tine/i seama de un sfat prie
tenesc: nu-i luafi în seamă pe au
tori. Ei știu orice vrefi afară doar 
de ceea ce exprimă titlul filmu
lui I

Nu pierdeți aceste filme: „Aport, 
Muhtar', „Marșul asupra Romei', 
„Evadatul", „Căpitanul din Ten- 
kes“, „Decorații pentru «copiii mi
nune*', „Cîntlnd despre Arizona', 
„America, America'.

A. T.

(Urmare din pag. I)

progresele zootehniei, la intervenția 
electronicii In metalurgie... Noțiunea de 
modern este legată în toate aceste ca
zuri de introducerea tehnicii avansate. 
Dar a fi modern în profesie nu înseamnă 
doar să-ți aduci contribuția, oricum, la 
introducerea tehnicii noi. Problema e 
cum contribui (și cît de eficient) ? Ca- 
re-i participarea ta personală ? Mai 
exact, dacă ai ajuns sau nu Ia o înțele
gere de perspectivă a profesiei (să simți 
încotro se dezvoltă și ritmul)) ,• dacă ești 
sau nu receptiv la nou. receptivitatea 
însumînd simțul de a discerne, capaci
tatea și obligația intuitivă a înnoirii.

D. D.: Intuitivă ?
B. L.: Da, să nu reacționezi doar la 

noul foarte pregnant evident; să reac
ționezi la fel de prompt și la noul aflat 
în germene. Să-l intuiești I Să grăbești 
apariția luii

D. D.: Gu alte cuvinte : un al șaselea 
simț, al noului î un simț de orie^fere 
derivînd din însăși competența specia
listului.

B. L.: Nu numai din competență, deși 
competența este hotărîtoare. Un simț al 
noului derivînd dintr-un mare simț de 
răspundere, dintr-o conștiinciozitate li
ber consimțită, poate chiar afectivă...

D. D.: Atunci și conștiinciozitatea im
plică... o înțelegere modernă.

B. L. Evident. Implică autoexigență, o 
calificare continuă, neliniște creatoare, 
spirit activ, întreprid...

Arhip Mihai: Eu aș adăuga, dacă-mi 
permiteți, o mare pasiune pentru pro
fesie ; indiferent că ești bucătar sau 
doctor în științe... Pentru că a profesa 
cu pasiune, conștient de importanța si 
frumusețile profesiei tale (frumusețile 
Sînt cel mai adesea dificultățile depă
șite), cu sentimentul că ești util, mai 
mult decît necesar și apreciat pe merit, 
constituie un element hotărîtor în desă- 
vîrșirCă profesională și chiar în forma
rea profilului moral al omului modern. 
Aceasta, repet, indiferent de profesie. în 

toate domeniile de activitate este loc 
de mai bine. Totul depinde de om.

D. D.: Considerați, deci, că nu există 
meserii învechite decît acolo unde exis
tă meseriași rutinieri, insensibili la nou... 
Există și alte păreri î

Davidovici Adrian: Toate profesiile 
au cunoscut în ultmele două decenii în
noiri spectaculoase, unele chiar —« cele 
care necesitau un volum mare de mun
că — transformîndu-se radical, solicitînd 
adesea recalificarea forței de muncă. 
Ceea ce mi se pare, de altfel, foarte mo
dern. Eu acord noțiunii de modern sen
sul de „calitativ superior“. Și nu văd de 
ce am plînge, bunăoară, că sudura au
tomată a obligat nituitorii de acum 15 
ani să devină sudori.

D. D.: împărtășiți și dv. punctul de ve
dere că în toate profesiile există o soli
citare continuă spre perfecționare ?

D. A.: E demonstrat... științific. Și toc
mai prin aceasta e interesantă și pasio
nantă, ■ privită din lăuntrul ei, oricare 
profesie.

D. D.: Chiar dacă nu se numește, nea
părat, „automatică"...

D. A.: Automatica a apărut relativ de 
curînd. E considerată — și este — o 
profesie nouă, modernă. O profesie care 
intervine aproape în toate profesiile. 
Dar automatica dacă n-o abordezi crea
tor, pasionat, devine o profesie banală 
și absolut nemodernă.

Sanda Felea: Specialistul modern, 
completînd ideea exprimată de colegii 
mei, trebuie să fie atent (informat și re
ceptiv) la tot ce se întîmplă în specia
litățile... vecine. Interdependența specia
lităților, paradoxal, a sporit odată ru 
specializarea. Și, nu o dată, rezolvarea 
pe care o cauți cu înverșunare „acasă", 
o găsești, prin analogie, în cu totul alte 
zone științifice. Specialistul modern tre
buie să fie, în cel mai înalt sens, in
format.

Mario Duma : Eu aș mai adăuga : cu 
o pregătire fundamentală (teoretică) în 
stare să-i îngăduie o mai largă mobili
tate profesională și o maximă disponi

bilitate față de înnoirile inerente fiecă
rei profesii. Personal, deși am avut o 
bună pregătire din facultate, pot spune 
că 75 la sută din cunoștințele de care 
mă folosesc curent le-am dobîndit după 
terminarea facultății. Nu insist asupra 
procentului în sine diferind de la o pro
fesie la alta, ci asupra necesității de 
adaptare (chiar și a învățămîntului su
perior) la condițiile actuale de creștere, 
în avalanșă; a cunoștințelor. Trebuie pus 
accentul, mi se pare, pe orientarea ge
nerală, de bază, și pe realizarea unei 
mari mobilități profesionale.

D. D.: Din nou, deci, acord unanim: o 
pregătire modernă —- adică o pregătire 
continuă, exigentă, adaptată nevoilor 
economiei — dublată de un stil de mun
că modern. Atunci:

A fi modern este o obligație 
morală ? Poate fi oricine mo
dern f

Arhip Mihai: Un om modern, în ac
cepția mea, e un om în pas cu progre
sul social. Dar nu teoretic și „în gene
ral"... A fi modern înseamnă să fii cit 
mai util societății în care trăiești. Aș 
adăuga chiar : util Ia posibilitățile tale 
maxime. Sporindu-ți continuu potenția
lul activ, creator. Or, pentru aceasta 
trebuie să fii un om multilateral pregă
tit, cu o cultură atocuprinzătoare. Da, 
după mine, a fi modern este o obligație 
morală.

Mario Duma: Punctul meu de vedere 
este foarte apropiat de cel al tovarășu
lui Arhip. Socialismul l-a eliberat pe om 
de exploatare, a descătușat energia crea
toare a milioane de oameni, scutiți de 
sărăcia agresivă, de șomajul paralizant. 
Cunoaștem foarte bine, cu toții, noile 
condiții de dezvoltare, în masă, posibili
tatea largă de afirmare. Avem datoria de 
a răspunde acestor condiții. Și numai de 
la îndeplinirea acestei îndatoriri începe, 
de fapt, discuția despre omul modern. 

în acest sens devine o obligație mo
rală.

Nica Lucian: Pentru un om modern 
mi se pare esențială concepția sa despre 
lume, modul în care înțelege mersul 
istoriei, capacitatea de a-și prefigura vii
torul. Forța de discernere și asimilare a 
noului mi se pare trăsătura cea mai evi
dentă a unui om modern. în dinamica 
foarte rapidă a vieții plusul de anticipa
ție conferă și un plus de obiectivitate. 
Omul modern trebuie să rezoneze la 
toate problemele majore ale timpului 
său. Modern înseamnă, după mine, a fi 
un om al timpului tău, pasionat de pro
blemele contemporanilor tăi. într-o mă
sură sau alta, în funcție de datele per
sonale — și de unitățile de măsură — 
fiecare om poate fi modern. Vor fi și co- 
rigenți, vor fi și unii moderni... la ni
velul unei note de trecere... Majorita
tea, însă, pot lua cu ușurință note de la 
7 în sus.

D. D.: Pornind de la intervențiile dv. 
pledînd pentru o atitudine activă, pa
sionată, comunistă, față de viață și socie
tate, ar fi interesant dacă ati putea pre
figura, fără anticipări științifico-fantasti- 
ce, cîteva din trăsăturile omului de 
mîine.

Apostolescu Dan: Profesional cred că 
a fost definit. Va fi un specialist cu o 
largă zonă de cuprindere (potențială) in 
pofida unei specializări extreme (ime
diate). în esență, un creator. Un om cu 
foarte multă inițiativă. Un om cu o ca
pacitate de lucru sporită exponențial

VA SOCOTIT!
prin forța șl capacitatea Colectivului în 
care lucrează.

Beghegeanu Liviu: Așa cum spuneam, 
un om cu un foarte acut simț al noului... 
Cibernetica îi va spori, poate, condiția 
de realizare, îi va amplifica aptitudinile.

Mario Duma : Un om conștient de în
datoriri, cu un mare simț al răspunderii, 
cu o largă zonă de activitate... în afara 
oricăror „crize de timp“.

Nica Lucian: Dinamic, echilibrat, ste
nic, polivalent, modern, cît să justifice 
nota maximă : „10",

Arhip Mihai: Multilateral dezvoltat, 
cult, cu cele mai variate preocupări ex- 
traprofesionale, bogat sufletește... căsă
torit, cu copii... Cred că omul modern 
de azi cuprinde în germene trăsăturile 
omului de mîine. Un om util societății 
la nivel maxim.

D. D.: Anticipările dv. sînt mai mult 
decît interesante pentru ancheta noas
tră. Ați amintit aici de polivalența omu
lui modern, de nivelul Iui cultural, de 
viața sufletească neapărat bogată, de o 
anumită „criză de timp“ care va trebui 
depășită. Să concretizăm :

Ce vă pasionează în afara 
profesiei ? Vă rămîne suficient 
timp pentru alte activități ? Ce 
înțelegeți prin polivalența o- 
mului modern ?

Apostolescu Dan: La nivelul solicită
rilor și exigențelor profesionale, amin
tite aici, timpul liber devine într-adevăr 

o problemă. în general, însă, cunoscîn- 
du-mi colegii, pot afirma că tocmai cei 
foarte ocupați, cei pasionați real de pro
fesia lor sînt și cei care n-ar renunța 
peiitru nici un motiv la o viață cultu
rală interesantă. Repet, nu e ușor... Nu 
te poți menține la curent cu tot ce apa
re, nu vezi chiar toate spectacolele dar, 
învățînd să alegi, știind la ce să renunți, 
problema... oarecum se rezolvă.

D. D.: Cu alte cuvinte cei moderni în 
profesie sînt moderni... și în afara celor 
opt ore.

Apostolescu Dan : Tind să devină. Se 
străduiesc. Și atîta timp cît nu ne ra
portăm la ce-am dori să facem... sîntem 
moderni.

Mario Duma : De obicei însă ne ra
portăm...

D. D.: De unde probabil și dorința de 
a face mai mult, implicit și criza de 
timp.

Mario Duma: Nu știu, ar putea Să fie 
o problemă de organizare a timpului 
(subiectivă), să difere de la o profesie 
la alta... Personal însă nu mă pot declara 
mulțumit cu viața, hai s-o numesc, cul
turală, pe care o duc. Eu, bunăoară, mă 
consider mai apropiat de muzică. Dar 
nici pentru muzică nu-mi rămîne timp 
suficient. Soluția evident nu o constituie 
renunțările, ci, o mai bună organizare.

Davidovici Adrian: Trebuie pornit de 
la ideea că un spectacol, o carte, un 
edneert, 6 expoziție reprezintă, în afara 
satisfacțiilor estetice, o deconectare pro-
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Joi și noi miere acasă,
dar aici am găsit altă miere

ION BUCHERU

asupra pu- 
primul Ioc 
baschet a 
trebuia să 
examen al

„sonore" ale Univer- 
Din păcate, timpul nefavo- 
împiedicat pe cei mai mulț.i 
atleți să dea randamentul 

și să modifice tabelele de

mult așteptatului reviri- 
sînt suficiente, 

cît lotul se 
„primenire" 

au justificat 
avînd un a-

Astăzi, ultimele întreceri ale Universiadei

calificat 
patru for- 
dé aseme- 

astăzi. (Bloțiu și 
1 500

— a
„capete de afiș" și 
atracție irezistibile...

Dacă s-ar întocmi un clasament 
după impresia produsă 
bliculul cred că pe 
s-ar situa formația de 
S.U.A. în meciul care 
însemne cel mai serios 
lor — acela cu echipa U.R.S.S. — 
baschetbaliștii americani ne-au 
dezvăluit întreaga frumusețe a jo
cului de baschet, fără să uite to
tuși nici o clipă, ceea ce băieții 
noștri nită de fiecare dată: că

Scintela 
tineretului

Ștrandul tineretului găzduiește 
în aceste zile Finalele campionate
lor republicane de sărituri. Aici își 
dispută întîietatea adevărați gim- 
naști, maeștri ai săriturilor în apă.

Alături de săritori consacrați am 
întîlnit foarte mulți copii, dintre 
care am ales un singur nume: Da
cia Schiieru. Și nu la voia întîm- 
plării. La cei 13 ani ai săi, Dacia 
posedă o promițătoare carte de vi- 

în acest sport l-a 
an și jumătate iar 
Sibiu a consemnat 
locul I la categoria

zită. Debutul 
făcut acum un 
în iarnă, la 
prima victorie: 
a IlI-a în campionatul de copii. 
Citeva luni mai tîrziu a cucerit 
locul III în competiția juniorilor. 
Ieri s-a clasat pe locul III în se
ria I la sărituri libere rezervată 
seniorilor.

La întrecerea de ieri Dacia avea 
și invitați: surioara Ines și frățiorul 
Traian, care ne-au declarat că 
s-au hotărît s-o ajungă și chiar s-o 
întreacă pe Dacia...

Foto text: VASILE RANGA
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(Urmare din pag. I)
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să abată o parte din izvoare 
spre locurile uscate. Conduce
rea unității a apreciat acțiunea 
la care organizația U.T.C. i-a 
antrenat, apoi pe toți tinerii 
țărani cooperatori. A ieșit o 
treabă bună. Izvoarele dirija
te au creat în zona semialpi- 
nă o pășune irigată, care a dat 
o producție medie de peste 
10 000 kg iarbă la hectar. 
După coasă, fînurile de pe a- 
proape 600 de hectare au fost 
făcute clăi și apoi aduse la 
baza furajeră.

S-a creat astfel, în afara ne
cesarului de nutrețuri, și un 
stoc de rezervă.

însemnate cantități de fu
raje au fost strînse de pe pă
șune și la cooperativa 
Cîmpulung, la Tisa. Pînă 
cum, țăranii cooperatori 
aici dispun de 800 tone 
nuri. împreună cu cele 
tone trifoliene, 1500 tone 
loz și 70 tone concentrate, 
cestea vor asigura hrană
destulătoare pentru animale.

Cu totul altă situație am 
întîlnit la cele două coopera
tive agricole vecine — Cor
nești și Călinești — unde de 
pe acum există temerea că 
Ia iarnă nu va fi hrană sufi
cientă pentru animale. Resur
sele lor sînt, oare, mai săra
ce ? La Călinești, sînt 1596 
hectare de finețe. Săracă este 
însă aici producția de iarbă. 
Țăranii cooperatori de aici 
nu au urmat exemplul vecini
lor și nu au executat lucrări 
pentru sporirea producției de 
iarbă. Dar nici puțina iarbă 
a acestor finețe nu poate fi 
strînsă ca lumea. Cauza ? Fî- 
neața e năpădită de mărăcini 
și nu poate fi cosită. în pri
măvară, s-au transportat doar 
100 tone de gunoi de grajd, 
deși rezervele unității erau cu 
mult mai mari. Dar coopera
tiva agricolă din Călinești mai 
are și 346 hectare de izlaz. Pă- 
șunatul acestei pajiști s-a fă
cut însă la întîmplare, nera
țional. Nici noaptea vacile nu 
stau la un loc. Așa se face că 
în loc ca izlazul să producă 
un supliment de nutrețuri, așa 

acum se întîmplă la Săpînța,

trebuit să se pășuneze 150 
hectare de finețe. E drept că 
dacă stai cu mîinile în sîn 
și aștepți ca totul să-ți vină 
de-a gata, 346 hectare de pă
șune nu pot hrăni, într-o va
ră, 338 de Vite. Pășunea o fi 
ea naturală, dar dacă nu o 
îngrijești, iarbă grasă nu va 
crește.

Aceeași situație am întîlni- 
t-o și la Cornești. 70 din cele 
200 hectare de fîneață au ajuns 
aici aproape complet nepro
ductive.

La întrebarea noastră, de 
ce nu se întreprind acțiuni 
pentru sporirea producției de 
iarbă, am primit un răspuns 
surprinzător.

— Nu am efectuat lucrări 
de întreținere, întrucît este 
posibil ca în anul viitor să 
ni se dea o altă pășune.

Nefiresc ni se pare și faptul 
că în aceste unități organiza
țiile U.T.C. n-au întreprins 
nici o acțiune în vederea an
trenării tinerilor la unele lu
crări de pășune. Roadele ini
țiativelor tinerilor din Săpîn
ța sînt evidente. Această bu
nă experiență nu este însă ge
neralizată. Comitetul raional 
Sighetu-Marmației al U.T.C., 
cunoscînd aceste inițiative, nu 
a luat măsuri pentru trans
miterea lor în organizațiile 
U.T.C. din toate cooperative
le agricole.

Zilele acestea, de la sfîrși- 
tul verii. însă hotărîtoare pen
tru a asigura animalelor pe 
timpul iernii rații echilibrate 
de hrană, nu mai sînt multe. 
Comitetul raional U.T.C. tre
buie să 
de bază 
gricole 
acțiuni
strîngcea tuturor nutrețuri
lor. O contribuție prețioasă o 
pot aduce tinerii acum la co- 
sirea otavei și la însilozări. 
Apoi, în golurile montane mai 
sînt suprafețe necosite.

Cei mai buni tineri cosași să 
fie recomandați conducerilor 
unităților pentru a executa a- 
ceastă lucrare. Și acestea sînt 
doar cîteva acțiuni la care ti
nerii pot și trebuie să fie pre
zenți în aceste zile.

Din cei peste 2 000 de vizi
tatori prezenți în primele ore 
după deschiderea expoziției-tîrg 
i-anr solicitat un scurt interviu 
domnului dr. JOUBERT JU- 
LIEN, apicultor din S.U.A. Dom
nia sa a avut amabilitatea să ne 
vorbească, mai întîi despre ac
tivitatea sa de crescător de al
bine pe care o desfășoară, la 64 
de ani, cu pasiunea tinereții. A- 
vînd. acasă, vila și stupina si
tuate în mijlocul unor păduri pi
torești, bine cunoscute în Ame
rica își desface produsele la do
miciliu, vînzîndu-le turiștilor.

Vorbindu-ne despre pasiunea 
sa pentru albinărit (n.n. termenul 
englezesc poate fi tradus și prin 
patimă), am avut ilustrarea cea 
mai impresionantă a acestui senti
ment, prin faptul că domnul J. 
Joubert și-a învins (încă o dată!) 
o infirmitate care ar fi trebuit 
să-l robească locurilor sale și a 
făcut o călătorie curajoasă, pe 
cărucior, zburînd cu avionul peste 
Polul Nord.

INFORMAȚIÎ

Momentul
însă, deocamdată, este prematur să 
adunăm punctele și medaliile pen
tru că echipa noastră de sabie se 
află încă angajată în lupta pen
tru un loc fruntaș (s-a 
în turneul primelor 
matii), iar atleții au, 
nea, concurs
Vamoș, la 1 500 metri, Asta-
fei la prăjină, Olimpia Catara
mă Ia disc, Samungi la lungime, 
Suciu la 110 m garduri). Este însă 
timpul să ne oprim puțin asupra 
„vedetelor” marii competiții, 
pentru că Universiada — ca orice 
spectacol da mare succes, 
avut cîteva 
puncte de

fantezia nu face doi bani dacă 
faza de mare spectacol pe care 
publicul o aplaudă în picioare, nu 
se termină cu puncte. Dominînd 
lupta sub panou și apărîndu-se 
excepțional, ei au luat echipei so
vietice orice șansă de victorie, 
mai ales că acesteia din urmă nu 
i-au reușit deloc aruncările de la 
semidistanță.

Ar urma în ordine tenisul. Ce-i 
drept, Țiriac, excelentul nostru Ti
riac nu zîmbește pietonilor buda- 
pestani din vitrina „vedetelor“ — 
care expune într-o piață centrală 
a orașului fotografiile așilor Uni
versiadei. Ieri însă, după finala 
turneului de simplu băieți, foto
grafii se îmbulzeau să imortalizeze 
„surpriza" iar astăzi buletinul de 
presă face loc campionului român 
pe pagina I, utilizind majuscule și 
superlative. în finală Tiriac l-a 
învins cu 3—1 pe sovieticul Leyus.

Am stat de vorbă la sfîrșit cu 
Leyus, adversarul sau: Nu sînt de
loc obosit, am suficiente resurse 
fizice, dar Tiriac nu m-a lăsat 
să-mi fac jocul, și-a impus tacti
ca, alegîndu-și foarte bine drumul 
spre victorie".

La cîteva minute după ultima 
minge a finalei de tenis, voleiba
listele noastre realizau și ele ulti
mul punct care consfințea victoria 
cu 3—1 în fața echipei R. P. Bul
garia și cu aceasta, cucerirea me
daliei de argint. Este cea mai fru
moasă performanță din ultimii ani 
a formației noastre feminine. Tre
buie subliniat că în afară de R. D. 
Germană, au fost prezente aici 
toate țările care înseamnă ceva în 
voieiui feminin și că marea lor 
majoritate au aliniat garnituri 
foarte puternic®. Să sperăm că 
succesul într-o competiție de ase
menea amploare va constitui în
ceputul 
ment; posibilități 
cu atît mai mult cu 
află acum în plină 
iar jucătoarele tinere 
pe deplin încrederea 
port important în comportarea e- 
chipei.

Dar să revenim la numele și per
formanțele -nnr.ro“ 
siadei. 
rabil a 
dintre 
maxim

Pol ca să„Am zburat peste 
văd țara dumneavoastră despre 
care auzisem multe lucruri fru
moase“.

La rugămintea noastră de a ne 
transmite primele impresii pe 
pămîntul României, am primit 
un răspuns metaforic : „Avem și 
noi miere acasă, dar aici am gă
sit altă miere“.

— Putem interpreta aceasta în 
sensul că faptul de a vă afla în 
țara noastră vă dă satisfacție ?

— Este exact ceea ce am vrut 
să spun. Calda ospitalitate a ro
mânilor, pe care am dorit să-i 
cunosc, m-a impresionat în mod 
deosebit. Lunga mea ex
cursie este mai mult decît justi
ficată. Am avut întotdeauna cre
dința că pentru a afla într-ade- 
văr lucruri noi, trebuie să merg 
la aceia care le-au trăit. Am ve
nit. Plec acasă răsplătit pe de
plin.

Văd în București un oraș cu o 
veche tradiție culturală, care e 
prezentă chiar Și în acest tînăr

parc al primei expoziții a Api
mondiei. Pavilioanele din jur im
presionează prin arhitectură și 
colorit și se armonizează cu pro
filul Bucureștiului modern. Ală
turi de Ateneul bătrîn de o sută 
de ani, mă emoționează frumu
sețea unui edificiu nou ca sala 
Palatului care găzduiește Con
gresul nostru.

Aici, iată, am în față o clădire 
în formă de fagure. Aș fi îneîn- 
tat să-l întîlnesc pe cel care a a- 
vut originala idee a folosi acest 
motiv în arhitectură. Construcția 
are formă de fagure; blocurile 
de locuințe din noul București 
sînt ca niște stupi.

— Aveți în vedere hărnicia al
binelor ?

— Da, și a oamenilor. Citesc 
pe chipurile celor pe care îi 
tîlnesc pe stradă, vitalitate, 
credere.

— Vizitînd expoziția, v-ați
cut o imagine despre apicultura 
românească ?

deose- 
impor- 
apicul- 
tocmai

în- 
în-

fă-

— La dv. creșterea albinelor 
se bucură de o atenție 
bită; consumați energii 
tante pentru dezvoltarea 
turii. Expoziția pe care
am vizitat-o o dovedește cu pri
sosință.

— Vă solicităm un cuvînt pen
tru generația tînără de la noi.

— Creșterea albinelor, ca și e- 
ducația tinerei generații, cer răb
dare și pricepere. Urez succes 
tinerei generații a României.

ION MARINA

îndrume organizațiile 
din cooperativele a- 
să organizeze largi 
cu tinerii pentru

Peisaj din munții Piatra
Craiului

Foto : *N. NICOLAESCU

Pregătiri

Viticultorii din re
giunea Galați s-au 
pregătit din vreme 
pentru noua recoltă 
de struguri. La în
surăței, 
gele, 
dești, 
corești,

Bujor, Cîrli- 
Cîndești, Bu- 
Panciu, Ni- 

s-au con-

UN OM MODERN?
fesională absolut necesară, 
pentru profesie. Distțacția nu 
pierdut.

Sanda Felea: E o mare artă, într-ade- 
văr să-ți organizezi timpul liber, distrac
țiile, concediul. Ce înseamnă să fii mo
dern în acest domeniu, e drept, mai pu
țin clar. Dar în orice caz e nemodern 
cu totul să nu te bucuri de viață. După 
mine, trebuie să trăiești din plin în toa
te direcțiile în care vii în contact cu 
viața. E nevoie de un anumit echilibiu 
interior, îmi dau seama, și de o mare 
putere de discernămînt.

D. D.: în ultimă instanță poate că-i 
modern... să fii în criză de 
să spun poate e modern 
mereu mai mult decît faci 
un anumit decalaj care să 
să-ți dorești mereu o viață 
Grav ar fi doar dacă am face 
mai puțin Dar nu aceasta-i situația. Fap
tul că ’aspirăm Ia mai mult și că apar 
astfel de „crize“ ni se pare încurajator 
și modern.

Arhip Mihai: Am citit de curînd în 
„Gazeta Literară“ versurile lui Marcel 
Mihalache, un inginer chimist și, după 
cum am apreciat eu, un poet de certă 
valoare. Spun asta pentru a sublinia că 
în acest domeniu al „timpului liber" ac
ționează > preferințe, pasiuni, aptitudini 
strict individuale și nu există decît so
luții individuale, 
avantajat din acest punct 
Va avea mult mai 
tea de cultură, de 
tează de veacuri, 
în continuare.

Mai ales 
e un timp

timp. Vreau 
să-ți dorești 
și să existe 
te solicite... 
mai bogată.

mereu

Omul de mîine va fi 
de vedere, 

mult timp liber... Se- 
cunoaștere, deși da- 
mi' se pare modernă

Beghegeanu Liviu : Cred că arta de ați 
folosi timpul liber se învață și ea și ar 
trebui învățată la fel de temeinic ca 
matematica ori fizica. Pledez, de fapt, 
pentru o educare a aptitudinilor, a aspi
rațiilor, a capacității de organizare. Ar 
avea un efect salutar și asupra vieții de 
familie care ar deveni mult mai inte
resantă.

Nica Lucian: Omul modern nu poate 
fi decît cult, înțelegînd prin aceasta tot 
ansamblul de predispoziții și virtualități 
definite și dezvoltate în procesul de îm
bogățire spirituală (anumite cunoștințe 
se pierd, exercițiul însă de instruire 
determină virtualități care, cu siguranță 
rămîn). Omul modern, în accepția mea, 
simte nevoia unor satisfacții estetice 
substanțiale, dense. Viața de azi i le 
oferă din plin. Rămîne doar să aleagă. 
Ritmul echilibrat și armonios al întregii 
vieții spirituale mi se pare o trăsătură 
distinctivă a

D. D.: Mă 
săvîrșiți ai 
practicieni.

Nica Lucian: Nu întodeauna și nu su
ficient. Viața de familie, prietenii, căr
țile, excursiile, se întregesc în raporturi 
diferind de la caz la caz în funcție de 
valențele fiecăruia din noi.

D. D.: Problema valențelor libere, pe 
care ați abordat-o mi se pare îndeajuns 
de complexă. Cum se dezvoltă și se de
finesc toate aceste valențe ? $i cum, 
dimpotrivă, se pierd, se tocesc ? N-ați 
întîlnit și dv. tineri de 17—18 ani, care

omului modern.
întreb dacă teoreticienii de- 
modernului sînt și buni

se vor „supermoderni“ — realmente în
zestrați inițial și virînd, mai apoi, spre 
superficialitate și ratare ? Concretizînd :

Unde și cum începe falsa

ne“ ?

modernitate ? Care e antido-
tul maladiilor „Supermoder-

Mario Duma: „Supermodernii", abso
lut nemoderni — de aici și pericolul lor 
— sînt un fel de rentieri... Ei folosesc 
cupoanele detașabile ale unor cecuri în 
alb, Ia purtător (care sînt de fapt avan
tajele și libertățile create de socialism), 
dar nu se consideră obligați să răspun
dă pentru ceea ce au primit Cel mai 
adesea îi recunoști după faptul că au 
uitat să roșească... S-au dezvățat. Tine
rețea lor, pentru că sînt de obicei foarte 
tineri, nu-i scuză, iar r umărul lor re
lativ redus nu micșorează cu nimic pe
ricolul acestei teorii cu care se „justi
fică“ : „totul mi se cuvine".

D. D.: Se pare că problema v-a mai 
preocupat — nu vă întîlniți cu ea prima 
oară — și că, fiind vorba de o maladie 
modernă, ați căutat și un antidot... mo
dern.

Duma Mario: Cred că antidotul ar fi 
crearea unei, largi opinii colective și, pe 
cît se poate, din partea tuturor, mai 
multă severitate.

D. D.: Cînd boala e avansată, firește..; 
în celelalte situații, însă ?

Duma Mario : O acțiune de prevenire 
prin educarea în familie, încă din pri-

mii ani de viață ai copiilor, a răspunde
rii pentru tot ceea ce fac.

Nica Lucian : Ceea ce ar însemna, de 
fapt, ca oamenii maturi să nu uite că au 
datoria să influențeze direct educația 
tinerilor și că sînt răspunzători de oa
menii pe care-i vor avea mîine alături. 
Mai mult ca oriunde forța exemplului 
personal își spune aici cuvîntul. Rolul fa
miliei este hotărîtor.

D. D.: credeți că se poate cere unui tî- 
năr de 16—18 ani să fie un om modern?

Nica Lucian : Nu poate fi un om mo
dern format, dar el trebuie să fie modern 
prin tendințe, prin aspirații.

D. D.: Și care ar fi după dv. căile de 
atragere a unui tînăr spre preocupările 
și, în general, spre accepția modernă a- 
supra înțelegerii vieții ?

Nica Lucian: în primul rînd aș men
ționa atragerea tinerilor spre acele acti
vități pentru care ei pot manifesta o pa
siune. (Radioamatorism, aeromodelism, 
sport, camping, șah, atletism, poezie, 
cineamatorism, muzică, dans etc.) Aceste 
activități ar îngădui și detectarea apti
tudinilor personale.

Sanda Felea : Mie mi se pare esențială 
organizarea unor acțiuni interesante, a- 
tractive la nivelul organizațiilor de bază 
ale U.T.C. De ce nu s-ar discuta și acolo, 
concret cu referire la fiecare în parte, 
ce înseamnă să fii modern în profesie, 
în viață ? Altminteri, așa cum a reieșit 
și din ancheta „Scînteii tineretului", unii 
tineri își pot închipui că modernul se 
referă doar la îmbrăcăminte, coafură, 
dans. De ce nu s-ar discuta — poate ar 
fi fost bine s-o facem și noi •— ce în
seamnă modern și nemodern în dragoste?

Nica Lucian : Continui să cred că omul 
de mîine, spre care tindem, va fi poli
valent. Și că valențele libere, inițiale, se 
pot educa. Chiar și sentimentele. Tenta
țiile ieftine, egoismul, iubirile mărunte 
uzează valența iubirii autentice, re
duc capacitatea afectivă.

Apostolescu Dan : Sînt și eu de părere 
că ar trebui organizate discuții largi pri-

recorduri. Pista moale și temperatu
ra neobișnuit de scăzută nu i-au pu
tut opri totuși pe Iljima (Japonia) 
să ne ofere un excelent 10 sec și 
o zecime pe 100 m plat, pe 
cîștigătorul cununei de lauri în 
Olimpiada de la Roma, Berruti, să 
alerge 200 m plat în 21 sec și o 
zecime, pe Irena Kirszenstein (R. P. 
Polonă), să-și demonstreze 
înaltă (11 sec. și 3 zecimi 
100 m plat), pe Randy Matson 
arunce greutatea la peste 20 
metri. Este firesc deci interesul 
care sînt așteptate astăzi finalele 
la cîteva dintre aceste probe și 
în plus la săritura cu prăjina. Re
prezentanta noastră la săritura în 
lungime, Viorica Viscopoleanu, nu 
a reușit să o învingă pe Tatiana 
Scelkanova, recordmana mondială 
a probei; ea a cîștigat însă o pre
țioasă medalie de argint cu 6,18 in 
la numai 24 cm de prima clasată. 
Sînt performanțe care vorbesc de 
la sine despre valoarea, despre 
nivelul tehnic al competiției de 
atletism care se încheie azi.

Dornici să mai iasă din atmos
fera de concurs care i-a ținut suh 
„presiune" atîtea zile, voleibaliștii, 
baschetbaliștii, majoritatea scrime- 
riior, și ceilalți sportivi se plimbă 
prin Budapesta, se destind, răsfo
iesc ziarele, fac schimb de adrese... 
Unii au început deja să-și pregă
tească toaleta pentru „balul na
țiunilor" care se va desfășura du
minică seara după închiderea festi
vă a Universiadei.

în cursul dimineții de sîmbâtl 
a avut loc o conferință a repre
zentanților presei apicole din di
ferite țări, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de cel 
de-al XX-lea Congres internațio
nal al Apimondiei Participanții 
au făcut un schimb de păreri pen
tru îmbunătățirea propagandei a- 
pioole și lărgirea schimbului de 
publicații de specialitate. S-a pro
pus înființarea la Praga a unui 
centru al Apimondiei pentru 
schimburi internaționale de re
viste și materiale documentare în 
domeniul apiculturii.

★

clasa 
pe 
să 
de 
cu

După-amiază au avut loc 
întîlniri ale membrilor Comi
tetului Asociației internațio
nale de cercetări apicole, ai 
diferitelor asociații 
cultură și de 
cieni, pentru 
probleme de 
participanți
vizitat Stațiunea centrală 
apicultura și sericicultură de 
la Băneasa și gospodării agri
cole de stat din apropierea 
Capitalei.

de api- 
apicultori practi- 
rezolvarea unor 
colaborare. Unii 
la Congres au 

de

★

Seara, participanții la cel 
de-al XX-lea Congres inter
național al Apimondiei au. 
asistat la un spectacol de fol
clor oferit, în cinstea lor, de 
Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciocîrlia“.

(Agerpres)

Autori a 10000 de suduri
(Urmare din pag. I)

și în plus, necesita un regim greu 
și îndelungat de tratare. Pentru 
fiecare sudură erau necesare 8 
ore și 35 de minute și nu erau 
mai puține de 4 200 de executat. 
La toate acestea se adăuga lipsa 
pentru acea perioadă a materia
lului de sudură.

Inimosul inginer căuta, min
tea sa lucra cu înfrigurare, în- 
cercînd soluții variate, abando
nate mai toate după efectuarea 
probelor. Dar, de cedat nu a ce
dat. Căutările au dus, în cele 
din urmă, la rezolvarea proble
mei cu posibilitățile șantierului. 
Folosind un cuptor mufă, încăl
zit prin radiație și prin inducție, 
sau legate în paralel (cuptor e- 
xecutat ușor, cu posibilitățile 
șantierului) timpul de tratare a 
fiecărei suduri s-a redus de la 8 
ore și 23 minute, la numai 16 mi
nute, iar materialul pentru sudură 
a fost înlocuit cu un altul care 
se găsea. Probele de laborator 
au demonstrat rezistența noii 
metode chiar și la cele mai di
ficile încercări. In acest fel, pe 
lingă timpul de execuție consi
derabil scurtat, s-au economisit 
la primul cazan 260 000 lei.

De cîteva zile, cazanul a intrat 
în probe hidraulice la presiuni 
foarte ridicate. Trecînd cu suc
ces probele impuse de diferite 
aparate moderne de control și 
verificare, sudurile și-au trecut 
ultima lor probă.

Nica Constantin, sudor de înal
tă presiune și secretarul comite
tului U.T.C. al șantierului, ține 
să ne amintească despre sectorul 
turbine, unde tinerii au obținut 
cele mai bune rezultate. Maistrul

Teodor, șeful sectorului, are nu
mai cuvinte de laudă pentru ei. 
Echipele lui Panait Nicolae, Ra- 
vasz Laurențiu, Molnar Alexandru 
etc. conduc deocamdată aici în 
clasament. Din cele nouă obiec
tive mari, înscrise în graficele în
trecerii, aici șase s-a- predat pî
nă acum înainte de termen.

De fapt planul de muncă al 
comitetului U.T.C. de pe șantier, 
prin măsurile propuse, arată 
preocuparea susținută în vederea 
antrenării tuturor tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de produc
ție, aducînd astfel o contribuție 
esențială la realizarea acestui im
portant obiectiv: intrarea în ex
ploatare la data de 30 noiembrie 
1965 a primului grup de 25 me- 
gawațți. Comitetul U.T.C. a adus 
la cunoștința organizațiilor pe 
sectoare obiectivele ce trebuie 
date în folosință în cursul aces
tui trimestru, stabilind cu ce pot 
contribui tinerii din fiecare echi
pă. Tinerii au fost ajutați să-și 
ia angajamente concrete în între
cerea socialistă, dar și să le în
deplinească. Comitetul U.T.C. a 
format un colectiv tehnic de ca
litate care urmărește felul în care 
tinerii efectuează lucrările, cali
tatea lor, propunîndu-se măsuri 
pentru remedierea neajunsurilor.

Confruntarea sumară a reali
tăților din sectoarele de produc
ție arată că aceste măsuri propu
se de comitetul U.T.C. n-au ră
mas numai în plan ci au deve
nit preocupări ale organizațiilor 
din secții, ale tinerilor de la ca
zane, turbine sau electrofiltre. ■ 
Angajamentele luate în întrece
rea socialistă, îndeplinite sau de
pășite, arată prezența activă a 
uteciștilor în ritmurile produc
ției și șantierului.

struit anul acesta 
noi centre de vinifi- 
cație. Ele sînt dotate 
cu instalații moderne 
și linii tehnologice de 
mare productivitate, 
în aceste unități ma
joritatea fazelor de 
vinificație se efectu-

de struguri
pentru noua recoltă

ează mecanizat. în a- 
fara acestora, unită
țile agricole și între
prinderile de vinifica
ție au amenajat noi 
capacități de depozi
tare a vinului, au re
parat rezervoarele și 
vasele de transport.

vind înțelegerea regulilor elementare ale 
unei conduite moderne. Problemele vieții 
sexuale ca și problemele complexe ale 
moralei nu trebuie evitate.

Beghegeanu Liviu : Nici eu nu văd de 
ce am aborda problemele dificile ale teh
nicii și am evitat problemele dificile ale 
moralei... Și în acest domeniu, modern 
înseamnă să fii în cunoștință de cauză, 
informat, să ai toate datele pentru a 
discerne. Să-ți rezolve altul problemele 
— mi se pare cu totul nemodern. în plus, 
rămîn partizanul cultivării aspirațiilor.

Arhip Mihai: Fiecare copil e un caz. Pă
rinții trebuie să se ocupe cu mult mai 
multă atenție. Educația nu poate fi lă
sată în seama televizorului și nici măcar 
numai pe a școlii. Părinții trebuie să in
tervină la timp. La temperatura de 37,1 
grade și nu la 39...

Duma Maria: în problemele de edu
cație ca și în problema profesională se 
pune la fel de acut problema calității 
(și a inițiativei pentru ridicarea calității). 
Iar calitatea e în funcție de capacitate, 
de a analiza, de a interpreta. Mi se pare 
că accepția de modern este din 
punct de vedere unitară, angajînd 
aspectele activității noastre.

acest 
toate

In continuarea 
portretului inițial

ca-— Problemele puse în discuție în 
drul anchetei noastre ar justifica fiecare 
în parte o nouă anchetă.

— Rezumînd discuția și căutînd facto
rul comun al tuturor intervențiilor, cei 
șapte participanți la anchetă au ajuns la 
concluzia că atitudinea fată de muncă 
este decisivă în definirea omului modern, 
în formarea profilului său moral. Peste 
tot e necesară și posibilă perfecționarea. 
Peste tot trebuie combătută risipa de 
timp. Peste tot sînt necesare acțiuni și 
activități' colective, antrenante, educa
tive... moderne.

— Modern înseamnă, în orice caz, ca
litativ superior.

I 
I

Aspect de pe șantierul Fabricii de ciment 
din Birsești.

Foto: AGERPRES

ECONOMII
| PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
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BACĂU (ele la corespondentul
A. devenit un fapt obișnuit ca 

sărbătoare, parcul să se umple 
iar scena să vibreze de ropotul 
sîrb.elor, încinse de dansatorii amatori 
căminului cultural. Această imagine familiară 
astăzi fiecărui locuitor al comunei Lelea Ve
che era în primăvară doar un obiectiv în 
planul acțiunilor de muncă patriotică al sfa
tului popular comunal, al comitetului co

munal al U.T.C. ,,Parcul de odihnă și recreere“ 
a fost înfăptuit fără să se cheltuiască un sin
gur leu, rlumai prin munca patriotică a zeci 
și sute de cooperatori, vîrstnici și tineri,

La fel s-a petrecut și în alte localități din 
regiunea Bacău. Nenumărate șantiere ale 
muncii patriotice au împlnzit orașele și ra
ioanele regiunii, adăugind frumuseți noi car
tierelor, străzilor, satelor. Zeci de cetățeni, 
tineri și vîrstnici, au muncit la amenajarea 
a peste 880 000 m p zone verzi, ștranduri și 
solarii pentru copii, construirea a 60 km dru
muri noi, plantarea a 365.000 arbori și ar
buști ornamentali ele. In regiune, valoarea 
totală a lucrărilor executate prin muncă pa
triotică, de la începutul anului și pînă în 
prezent, se ridică la peste 57 milioane iei.

nostru) : 
in zilele de 
de cîntece, 
horelor șl 

al



TELEGRAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Centrai 

al Partidului Comunist Roman

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomAnia

Tovarășului ION GHEORGHE MAU RE R 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România

Noi incidente
rasiale

București
In numele întregului popor coreean și al nostru personal 

vă transmitem dv. și prin dv. poporului român calde felici
tări în legătură cu adoptarea de către Marea Adunare Na
țională a Constituției Republicii Socialiste România și cu 
alegerea tovarășului Chivu Stoica în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat și a tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Constituția Republicii Socialiste România consfințește, pe 
o bază legală, marile victorii obținute, în anii care au trecut, 
de către poporul frate român, sub conducerea justă a Parti
dului Comunist Român. Poporul coreean se bucură de ma
rile victorii ale poporului român ca de propriile sale victorii.

Vă dorim din toată inima, dv. și poporului frate român, 
noi succese în lupta pentru desăvârșirea construirii socialis
mului în țara dv.

în S. U. A

KIM IR SEN
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Coreea 
Președintele 

Cabinetului de Miniștri 
al Republicii 

Populare Democrate Coreene

JOI EN GHEN 
Președintele 

Prezidiului ^Adunării 
Populare Supreme 

a Republicii 
Populare Democrate Coreene

ATENA 28 (Agerpres). —- 
Dezbaterile din parlamentul 
grec asupra investiturii guvernu
lui Tsirimokos 
sîmbătă la ora 
Primul a luat 
vicepreședinte 
Stephanopoulos, 
cu Tsirimokos conduce 
„dizidenților“ sau „noua 
tă“ desprins din cadrul Uniunii 
de centru.

Perspectiva căderii guvernului, 
datorită unui vot de neîncredere, 
a dus la înmulțirea contactelor 
miniștrilor și deputaților grupu
rilor Novas și Stephanopoulos cu 
grupul nehotărîților din Uniunea 
de centru. Astfel, premierul Tsi
rimokos și fostul vicepremier 
Stephanopoulos s-au întâlnit cu 
peste 30 de deputați ai 
Centrului într-un efort de 
ultimă oră pentru a-i determina 

să voteze în favoarea guvernu
lui. De asemenea, personalități 
extraparlamentare s-au întâlnit 
pe culoarele forului legislativ cu 
„nehotărîții" în același scop. Tot
odată, Stephanopoulos a avut o 
întrevedere cu liderul Partidului 
progresist Markezinis, care joi a 
declarat că deputății din partidul 
său nu vor da vot de încredere 
actualului guvern. Pe de altă 
parte, presa de dreapta a conti
nuat atacul împotriva lui Marke
zinis pe care-1 face răspunzător 
pentru crearea actualei situații 
de nesiguranță din parlament și 
pentru eventuala cădere a gu
vernului. Asupra deputaților a- 
cestui partid au fost exercitate 
presiuni pentru a abandona linia 
liderului lor. Ziarul „Elefteria“ 
relevă că 4—5 deputați din cei

au fost reluate 
19 (ora locală), 
cuvîntul fostul 
al Consiliului, 
care împreună 

grupul 
dreap-

7 ai acestui partid ar intenționa 
să calce „disciplina de partid“ 
și să voteze pentru guvern.

în ce privește poziția liderului 
Uniunii de centru, Papandreu, 
agenția France Presse arată că 
acesta a declarat din nou sîm
bătă că linia sa politică constă 
în : opoziție totală și fără con
diții față de guvernul Tsirimo- 
kos, refuzul de a sprijini orice 
guvern de „personalități“, de 
tranziție, de uniune națională

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Noi incidente rasiale s-au 
produs sîmbătă în localitatea 
Bakersfield (statul California) 
între populația de culoare și 
poliție. Un grup de negri care 
manifestau pașnic pe străzile 
orașului, cerînd să se pună 
capăt discriminării la anga
jări și abolirea practicilor ra
siste în localurile publice, a 
fost atacat de polițiști pre- 
textîndu-se că tulbură liniș
tea orașului. Unul dintre de
monstranți a fost grav rănit. 
Poliția a arestat alți 7 de
monstranți. Deși manifestan- 
ții au fost împrăștiați, poliția 
a cerut întăriri pentru a pre
veni noi tulburări care par 
iminente după aceste ciocniri 
în cartierul locuit de negri din 
Bakersfield. Au fost folosiți și 
cîini polițiști.

Bakersfield este un oraș si
tuat la aproximativ 160 km 
nord de Los Angeles, teatrul 
ultimelor evenimente rasiale 
sîngeroase, și are o populație 
de 65 000 de locuitori, dintre 
care 10 000 sînt negri.

Serioase 
s-au mai 
statele din sudul S.U.A. 
Natchez (statul 
unde un grup de negri a ma
nifestat pe străzile orașului 
împotriva practicilor rasiale la 
care se dedau autoritățile lo- 
care, unul din liderii popu
lației de culoare a fost asasi
nat. In cursul incidentelor 
care s-au produs la Hayne- 
ville (statul Alabama) s-au în
registrat un mort și un rănit.

incidente rasiale 
produs vineri în 

La 
Mississippi),

Sesiunea Consiliului
Națiunilor Unite
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dezvoltare. El a precizat că nu-Vietnamul de sud

R. D. GERMANĂ. Imagine

Socialistă România. Conform hotărîrllor 
adoptate anul trecut, Consiliul se reu
nește, in mod normal, de două ori pe an. 

întruni ori de 
care cer o re-

De asemenea, el se poate 
cîte ori se ivesc probleme 
zolvare urgentă.

Incepînd de marți, la Geneva se desfă-1 
șoară lucrările celei de-a doua sesiuni a 1 
Consiliului Națiunilor Unite pentru co- I 
merț și dezvoltare. După cum se știe, a- 1 
cest Consiliu a fost creat in 1964 de I 
Conferința Națiunilor Unite pentru co- I 
merț și dezvoltare, ca organ permanent '
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Succese ale forțelor»

patriotice
Zona strategică ,,D" din regiunea Saigonului a reve

nit în atenția corespondenților de presă din Vietna
mul de sud. în tot cursul nopții de vineri spre sîmbătă 
în capitală a putut ii auzit ecoul bombardamentelor și 
tirul armelor de ioc (France Presse).

La Can Tho (120 km de Sai
gon) a avut loc cea mai puterni
că luptă din ultimele 24 de ore

9

între unități guvernamentale și 
forțe ale Frontului Național de 
Eliberare. O unitate guvernamen
tală a suferit mari pierderi, iar 
un elicopter a fost doborît, ară
tau rapoartele sosite din zona o- 
perațiiîor. La rîndul lor, patrioții 
sud-vietnamezi au pierdut în 
cursul aceleiași lupte 50 de oa
meni.

Intr-un raport al trapelor 
S.U.A. se recunoaște că postul 
guvernamental înaintat de la 
Than Nhut, din imediata apro-z 
piere a Saigonului, a fost ocupat 
temporar de unități ale Frontu
lui Național de Eliberare. Potri
vit unei surse vietnameze, confir
mate și de un purtător de cuvînt 
american, la atacarea postului au 
participat aproximativ 450 de par
tizani care au provocat unităților 
de la Saigon pierderi grele. O 
altă luptă a fost semnalată în 
Delta Mecong, în provincia An 
Xuyen, unde apărătorii unui post 
guvernamental au suferit, de ase
menea, pierderi serioase.

p Mickey poate
VIETNAMUL DE SUD. — Un 
grup de patrioți, la un foc 
de tabără într-o pauză a 

luptelor.

în orașul sud-vietnamez 
Hue au continuat demonstra
țiile studențești, îndreptate în 
primul rând împotriva condu
cătorului juntei militare de la 
Saigon, generalul Ngyen van 
Thieu. Intr-un manifest edi
tat de studenți, generalul 
Thieu este numit „dictator 
ambițios“.

ublicînd o suită de articole care dezvăluiau ororile 
comise în închisorile Republicii Sud-Africane, ziarul 
„RÂND DAILY MAIL“, a provocat unul dintre cele 
mai mari scandaluri politice din această țară. Ime
diat după apariția acestor articole, considerate de 
oficialitățile de la Pretoria ca atacuri îndreptate îm
potriva politicii de apartheid (politica de stat în 
R.S.A.), s-a dezlănțuit o campanie împotriva colabo
ratorilor și redactorilor ziarului. în ultima vreme,

poliția a organizat câteva descinderi la redacția lui „RÂND 
DAILY MAIL“, pentru a obține „documente compromițătoare“ 
cu ajutorul cărora ziarul și colaboratorii săi să poată fi deferiți 
justiției. Dar, spre dezamăgirea agenților poliției, perchezițiile 
s-au soldat cu eșec. Atunci s-a încercat o nouă variantă. A fost 
arestat un grup de foști deținuți politici, care sînt bănuiți că 
au furnizat ziarului informații despre situația din înschisorile 
R.S.A. Folosind diferite mijloace, po,.,ia încearcă să-i determine 
să-și retracteze informațiile furnizate ziarului, ca pe această bază 
să acuze publicația „RÂND DAILY MAIL“ de dezinformare a 
cititorilor. Nu s-a încheiat încă răfuiala cu „RÂND DAILY MAIL", 
cînd și alte ziare sud-africane au început să relateze despre con
dițiile inumane existente în închisori. „SUNDAY TIMES“ din 
Johannesburg a publicat recent o declarație a lui Johannes Andries 
Teheran, paznic 
șef la închisoa
rea Cinderella, 
situată în apro
pierea Johannes- 
burg-ului, care 
citează exemple 
de brutalități și 
persecuții. „Am 
văzut — relata 
„SUNDAY TI
MES“ — cum 
se aplică de- 
ținuților tratamentul cu șoc electric pentru a-i face să vor
bească".

Un fost deținut a declarat că a văzut cum „gardieni albi urmă
reau pe deținuții africani cu jeturi de apă rece ca gheața, pînă 
cînd se prăbușeau la pămînt... Am văzut cum erau loviți cu bicele 
și cu pumnii. Țipetele celor maltratați nu mai conteneau. Șapte
sprezece deținuți au fost înghesuiți într-o singură celulă la Kru- 
gersdorf. Hrana era îngrozitoare“.

Cei care au făcut mărturii diferitelor ziare, au fost arestați și 
condamnați la înschisoare, sub învinuirea de-a fi încălcat „legile 
în vigoare“.

La Capetown, cu câtva timp în urmă, a stârnit o deosebită sen
zație faptul că și ziarul „DIE TRANSVAALER“, care este organ 
al partidului național guvernamental, s-a alăturat campaniei de 
demascare a condițiilor din închisori. Observatorii consideră că 
aceste critici sînt îndreptate direct împotriva ministrului de jus
tiție, Vorster, care se opune ca faptele relatate în presă să facă 
obiectul unei anchete. Problema a ajuns și în discuția parlamen
tului sud-african. Conducătorul opoziției a cerat și el constituirea 
de urgență a unei comisii de anchetare care să cerceteze veridici
tatea mărturiilor apărate în presă ca în felul acesta să se pună 
capăt „scandalului închisorilor“.

Deocamdată nu sînt cunoscute hotărârile guvernului lui Ver- 
woerd, în această privință. Faptul că se intensifică prigoana împo
triva celor care au făcut cunoscute opiniei publice 
grozitoare din închisorile R.S.A., arată că liderii 
Pretoria nu manifestă nici pe departe intenția de 
politica lor de apartheid.

„Scandalul
închisorilor“

Adus din Africa, leul purta 
două denumiri exotice, Giulip 
și Saltan. Îngrijitorii marelui 
circ american ii dăduseră însă 
o poreclă locală: Mickey. în- 
tr-o zi, Mickey a dispărut. Po
vestea dispariției leului Mickey 
a fost scrisă de John Steinbeck 
într-una din schițele sale. Se 
arată acolo că dispariția „rege
lui animalelor'' a Iost special 
regizată de directorul circului 
pentru a iace mai zgomotoasă 
reclama afacerii sale. Sute de 
reporteri au fost aruncați pe 
urmele „cazului" și mituiți ca 
să facă o publicitate ' cît mai 
vie.

Ne-am reamintit istoria cu 
Mickey citind următoarea rela
tare transmisă de coresponden
tul din Washington al agenției 
Reuter:

„Agenți ai diferitelor firme și 
instituții din Washington au 
cheltuit în primele șase luni ale 
acestui an peste patru milioane 
de dolari pentru manevre de 
presă. Aceste cheltuieli cuprind 
subvenții făcute ziarelor, ca
douri și voiaje plătite unor zia
riști... Conform noii legi care 
reglementează oficial asemenea 
activități, trebuie ținută o con
tabilitate exactă a fiecărei chel
tuieli de acest gen".

Mickey poate fi mindru. Presa 
din țara lui 
gresat. Există 
glementează

adoptivă a pro- 
și legi care re- 

mituirea ziariști-

IOAN

condițiile în- 
rasiști de la 
a renunța la

TIMOFTE

c riza de încre
dere în Mala- 
yezia, provoca
tă prin desprin
derea Singapo
relui din cadrul 
acestei federații, 
s-a accentuat. 
Semnele apari

ției unor nori noi asupra fede
rației, înjghebată în 1963 du
pă presiuni puterince exerci
tate de Marea Britanie, au 
apărut o dată cu vizita-ful- 
ger făcută de premierul mala
yez Tunku Abdul Rahman în 
Sabah și Sarawak, cele două te
ritorii situate în nordul insulei 
Bomeo. La Jesselton, capitala 
Sabah-ului, el a avertizat deschis 
că nu va permite nici o nouă 
secesiune calificând drept „trădă
tori“ pe toți cei ce ar urmări 
așa ceva. Observatorii au remar
cat imediat strânsa legătură între 
această declarație și demisia pre
zentată, chiar în timpul vizitei 
lui Rahman, de Donald Steph
ens, ministrul pentru problemele 
Sabah-ului în guvernul federal. 
Caracterizând actuala situație 
ziarul „Le Monde" scrie că se
cesiunea Singaporelui „nu a re
glementat toate certurile care 
divizează pe membrii federației". 

De câteva zile în presa occi
dentală au apărut știri potrivit 
cărora în Sabah și Sarawak se 
înregistrează un puternic curent 
în favoarea desprinderii din Fe
derația Malayeză. „La Kuching

(capitala Sarawak-ului N. R.) — 
scrie „Le Monde“ — opoziția 
cere reconsiderarea legăturilor 
dintre acest teritoriu și federație, 
ca urmare a ruperii cu Singa
pore“. Se reamintește cu acest 
prilej că Sarawak-ul s-a raliat cu 
greutate ideii unei fuziuni în ca
drul federației Maiayeze și a ac
ceptat aceasta numai la puterni
cele presiuni exercitate de la 
Londra. Partidele din Sarawak 
cer acum organizarea unui refe-
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rincipala sarcină a 
Consiliului pentru 
comerț și dezvolta
re este de a acțio
na, în intervalul 
dintre sesiunile Con
ferinței pentru co
merț și dezvoltare, 
în vederea elimină- 

Irii deficienței ce se manifestă în 
actualul sistem al comerțului
internațional și pentru transfor- I marea acestuia într-un factor al 
dezvoltării.

Icare urmează să 
patru săptămâni,

I examinare: 
transpuse 
dările nrii 

Inilor Unii 
dezvoltare 
nwa în i r a

I
I 

................... I 
întreprindă acțiuni re- I 

împotriva narticinanti- I

Ifără ieșire la mare, ținută în 
iulie la New-York. Pe ordinea de 
zi mai figurează și unele proble- 

Ime organizatorice cum ar fi, sta
bilirea sediului permanent al 
secretariatului Consiliului, relații- 

Ile cu organele interguvernamen- 
tale și guvernamentale, precum 
și desemnarea membrilor corni-

din centrul Berlinului, capi

Seul

tala tării

acțiunilor
studențești

con

Actuala sesiune a Consiliului, 
dureze trei sau 

i, va dezbate în 
principal următoarele probleme : 
examinarea felului cum sînt 

„ ! în practică recoman
dările primei Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru comerț și 

s care s-a ținut la Ge
neva între 23 martie și 16 iulie 
1964 ; probleme legate de rela
țiile comerciale între țări cu sis
teme politice și sociale diferite ; 
măsurile care vor trebui adopta
te pentru a se ajunge la un a- 
cord cît mai amplu în ce pri
vește sistemul principiilor care 
să stea la baza relațiilor comer
ciale internaționale ; examinarea 
rezultatelor recentei Conferințe a 
Națiunilor Unite cu privire la 
comerțul de tranzit al țărilor fov’o înoirn lr» mnrn 4-Jv»«4-X J1Ț

Guvernul sud-coreean
tinuă să 1 
presive împotriva participante
lor la demonstrațiile studențești 
din cursul acestei săptămini. 
Simbătă au fost arestafi încă 
92 de studenți acuzați de or
ganizarea recentelor acțiuni de 
protest. Agențiile de presă re
levă că autoritățile sud-coree- 
ne au început să emită manda- | siei pentru produsele de bază, 
te de arestare și împotriva u- 
nor preofi, ziariști, scriitori sub 
acuzația de a li incintat stu-

I

I
 luciului g cilului ui Vjuiisiii

pentru comerț și dezvoltare, 
scos în evidentă discrepanta i

în declarația făcută la inaugu
rarea sesiunii, Râul Prebish, se
cretarul general al Consiliului 

. . , a
denții la demonstrații. Au fost Iscos în evidență discrepanța din- 
închise încă două universități. 
Astfel, numărul instituțiilor de 
învățămînt închise în i ~~ 
demonstrațiilor studențești se | rile industrializate. 
ridică la 14. șj-a manifestat îngrii

Igătură
ferenți:

Itre nevoile de asistență tehnică 
ale țărilor în curs de dezvoltare 
și scăderea, în ultimii ani, a rit- 

urma j mului ajutorului acordat de ță- 
. Vorbitorul 

și-a manifestat îngrijorarea în le- 
cu practica regimului pre-Un grup de reprezentanți ai 

opoziției sud-coreene a dat I ferențial al Pieței comune, care 
publicității o declarație în care ■ are efecte grave asupra situației 
condamnă guvernul pentru re- I economice a țărilor în curs de
publicității o declarație în care • 
condamnă guvernul pentru re- I 
primarea acțiunilor studențești. t

sută din venitul lor național. 
După cum s-a i

neva, începînd_ ____  ._
luată în discuție problema sta
bilirii sediului definitiv al secre
tariatului Consiliului. Guvernele 
elvețian și italian au făcut oferte, 
primul pentru Geneva iar celă
lalt pentru Roma. Pledînd pen
tru oferta elvețiană, ziarul „LA 
TRIBUNE DE GENEVE“ scrie 
că în cazul acceptării ocesteia, 
Consiliul va da Genevei „o stră
lucire remarcabilă“, iar 
imprima activității < 
„spiritul Genevei“ receptiv la 
„marile curente ale ideilor noi“. 
Analiza făcută a arătat însă că 
stabilirea sediului la Geneva este, 
dificilă <’ 
a instala 
conferințe la Palatul Națiunilor,' 
acesta fiind în momentul de f_,2 
mult prea saturat. Dezavantajul, 
ar putea fi înlăturat dacă direc-. 
țiunea Palatului I ~ 
reexamina planul 
sălilor de conferință sau ar con
strui altele noi. Partizanii Romei, 
după cum arată „LE MONDE", 
scot și ei în evidență atribuțiile 
capitalei italiene : cetate eternă, 
soare, populație primitoare, 
servatorii nu fac însă 
fel de pronostic.

In ciuda greutăților 
ales datorită atitudinii 
industrializate — după cum 
marca în discursul său Râul 
Prebish — există 
actuala sesiune t. ________
Națiunilor Unite ] 
și dezvoltare va marca un pas 
înainte spre realizarea țelurilor 
pe care Conferința pentru co
merț și dezvoltare din 1964 și 
le-a propus.

viti
Ob-

un

ivite,
unor

ION D. GOIA

locali —■ subliniază ziarul „Ti
mes“ — consideră că Sabah-ul, 
ca una din părțile ce alcătu
iesc federația, trebuie să fie con
sultat în principalele probleme și 
nu numai informat despre mă
surile deja luate“. Această pozi- 
’■e reflectă în realitate starea de 
amărăciune resimțită de liderii 
locali în legătură cu felul în care 
a avut loc secesiunea Singapore
lui din federație. Corespondenții

Rahman refuză să asculte pe cei 
care cunosc adevărata situație“. 
Pentru aceste motive, arată ace
lași ziar, partidul de guvernă
mânt din Sabah, Organizația Uni
tă Pasok Momogun Kadazan s-a 
pronunțat în unanimitate pentru 
secesiune. Temerile Kualei Lum
pur față de o nouă secesiune în 
cadrul federației sînt amplificate 
și de faptul relatat de ziarul 
„Frankfurter Rundschau“ că „nu
meroși lideri politici din Sarawak

Asupra Federației Maiayeze
norii persistă...

rendum pentru a se determina 
în ce măsură populația teritoriu
lui dorește să mai rămînă în ca
drai federației.

In Sabah ruptura deschisă din
tre guvernul de la Kuala Lumpur 
și Donald Stephens care, înain
tea creării federației, a fost șeful 
guvernului acestei colonii, este 
interpretată ca un semn al ne
mulțumirii crescânde a cercurilor 
politice locale față de felul în 
care a funcționat federația pînă 
acum. „Stepbens, ca și alți lideri

de presă din Jesselton au mențio
nat astfel că atunci cînd s-a pro
dus desprinderea Singaporelui, 
guvernul din Sabah a fost infor
mat prin telefon despre aceasta 
de Tunku Abdul Rahman fiind 
pus astfel „în fața unui fapt îm
plinit“. Intr-o convorbire cu co
respondentul ziarului „Times“, 
Stephens s-a plîns de-altfel des
chis de faptul că „toate neajun
surile vechi din timpul domina
ției malayeziene au fost readuse 
la suprafață fi Tunku Abdul

și Sabah sînt prietenii primului 
ministru Lee din Singapore, în
tre cele trei țări existînd strînse 
relații economice“.

Existența actualelor divergențe 
este reflectată și de un episod 
mai puțin cunoscut. Astfel, arată 
ziarul „Times“, liderii din Sabah 
l-au sfătuit pe Stephens să nu 
plece la Kuala Lumpur pentru 
a-și prezenta demisia, întrucît ei 
erau siguri că premierul malayez 
va ordona imediat arestarea lui.

Așa se face că ministrul pentru 
problemele Sabah-ului a profitat 
de prezența lui Tunku la Jessel
ton pentru a-1 anunța de hqtărî- 
rea luată.

La Londra, cercurile oficiale au 
adoptat o poziție de espectativă 
față de desfășurarea viitoarelor 
evenimente în cadrai federației. 
Fără să-și ascundă îngrijorarea 
pentru eventuala desprindere 
din cadrul actualei federații a 
încă două teritorii care, împreună 
au o suprafață asemănătoare cu 
aceea a Franței și o populație 
de două milioane locuitori, mi
nistrul englez pentru problemele 
coloniilor, Bottomley, a declarat 
numai că „aceasta este o posibi
litate ipotetică“. El a ținut însă 
să-și exprime speranța că, în ca
zul unei secesiuni, Sabah-ul și 
Sarawak-ul „vor menține legături 
strînse cu Marea Britanie“. In 
așteptare, miniștrii englezi elabo
rează planuri care țin seama de 
o asemenea posibilitate. Numai 
astfel poate fi interpretată știrea, 
comunicată atît din Londra cît și 
din Canberra, potrivit căreia 
guvernul britanic examinează po
sibilitatea creării unor noi baze 
militare pe teritoriul Australiei 
în perspectiva în care actualele 
baze de la „est de Suez“ nu mai 
pot fi menținute din cauza poli
ticii de neutralitate ce ar putea 
fi promovată de guvernele țărilor 
respective.

I. RETEGAN
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PE SCURT
• LA 28 AUGUST au 

ceput convorbirile între 
Brejnev, Al. Kosîghin, A. Mi- 
koian și G. A. Nasser. La 
convorbiri participă, de ase
menea, de ambele părți, și al
te persoane oficiale. Agenția

în- 
L.

TASS anunță că a avut loc 
un larg și sincer schimb de 
vederi privind situația inter
națională și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre 
U.R.S.S. și R.A.U. In aceeași 
zi, președintele R.A.U. a ofe
rit un dejun în Palatul Mare 
al Kremlinului. Anastas Mi- 
koian și Gamal Abdel Nasser 
au rostit cuvîntări.

Si a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, va sosi, îm
preună cu soția, în vizită oficială 
în Bulgaria în a doua jumătate a 
lunii septembrie 1965.

C.C. al

FRANȚA. Parcul zoologic 
Vincennes constituie unul 
din punctele de atracție ale 
Parisului. în fotografie: 
Elefantul din parcul zoolo
gic care este întotdeauna 
foarte politicos, salută, in 

felul lui, vizitatorii

• LA INVITAȚIA
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., o de
legație de partid și guvernamenta
lă a R.S. Cehoslovace, condusă de 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, va 
face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, la începutul lunii sep
tembrie.

• 1N ZILELE de 24—27 august, 
in capitala R.S. Cehoslovace s-au 
deslășurat lucrările celui de-al 
25-lea Congres internațional de 
științe iarmaceutice organizat de 
Federația internațională farmaceu
tică (F.I.P.).

Din Republica Socialistă Româ
nia au luat parte prof. dr. D. Ște- 
iănescu, vicepreședinte al Uniunii 
Societății de științe medicale, 
membru în consiliuiui de condu
cere al F.I.P.,

• LA INVITAȚIA Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria,

CENTRUL 
(Texas) a

®
ston
12,50 GMT cei
mericani, Gordon Cooper și Char-
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ies Conrad, oftați la bordul navei 
cosmice „Gemini-5", au iost auto
rizați să-și continue zborul cu în
că o zi. In felul acesta, „Gemini- 
5" va îndepli planul inițial privind 
durata de zbor. Este cunoscut că 
celelalte prevederi din programul 
inițial de zbor au iost abandonate 
în urma unor defecțiuni interveni
te pe parcurs. Vineri, 
zică a cosmonaujilor a 
vit observatorilor de 
spațial din Houston, 
cursul zborului, în special Cordon 
Cooper a dat semne de nervozita
te. ,,Gemini-5" urmează să ameri 
zeze în Oceanul Atlantic la apro
ximativ 320 km nord-est de San 
Salvador, duminică, în jurul orei 
14,30 GMT.

starea fi
losi, poni
la centrul 

bună. In

SPATIAL din Hou- 
anunțat că Ia ora 
doi cosmonauti a-


