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Vă recomandăm o inițiativă :

„Zilnic un hectar 
in plus 

cu fiecare tractor“

I
SPORT I

MOSCOVĂ 6 (Agerpres). —
Luni dimineață, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a plecat într-o călătorie prin 
U.R.S.S. Delegația este însoțită de

A. N. Șelepin, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
de activiști de partid și de stat.

La plecare, pe aeroportul Vnu
kovo, delegația a fost condusă de 
N. V. Podgornîi, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S.,

I. V. Andropov secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. F. Lomako, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al Uniunii So
vietice, și alte persoane oficiale.

In raionul Negru Vodă se ară 
ultimele suprafețe din cele 
37 000 hectare care, în această 
toamnă, vor fi însămînțate cu 
grîu.

Cultura griului ocupă un loc 
important în economia raionu
lui. Mecanizatorii, țăranii coo
peratori din fiecare unitate au 
acumulat o experiență valoroa
să pe care o folosesc acum.

— Recolta din acest an a fost 
bună — ne spunea tovarășul in
giner Bărboi Alexandru, pre
ședintele consiliului agricol ra
ional. O analiză atentă ne a- 
rată însă că mai avem numeroa
se rezerve pe care trebuie să le 
valorificăm. Iată un indiciu: pă- 
mînturile raionului Hîrșova sînt 
mai puțin fertile ca ale noastre, 
întotdeauna, în ultimii ani în
tre producția realizată de cele 
două raioane era o diferență de 
600—900 kg la hectar (în favoa
rea nostră). Anul acesta dife
rența a fost redusă la numai 
11 kg.

In cadrul fiecărei cooperative 
agricole sînt rezerve de crește
re a producției.

Despre inițiative, despre ac
țiunile prin care tinerii-pot con
tribui la punerea în valoare a 
acestor rezerve, la încadrarea 
tuturor lucrărilor în epoca op
timă s-a discutat în adunările

generale ale organizațiilor 
U.T.C. din multe cooperative a- 
gricole și din stațiunile de ma
șini și tractoare ale raionului 
Negru Vodă.

în prima decadă a lunii au
gust uteciștii de la S.M.T. To- 
praisar au dezbătut problema e- 
fectuării în cel mai scurt timp 
a arăturilor în condițiile asigu
rării unei calități superioare a 
acestei lucrări. La propunerea 
șefului de brigadă Valeriu Cio- 
banu, uteciștii și-au însușit ini
țiativa •— „să arăm în fiecare 
zi, un hectar în plus cu fiecare 
tractor". Pe ce căi se poate 
„cîștiga" acest hectar? Ciobanu 
a demonstrat convingător prin 
întreținerea și alimentarea trac
torului seara, la sfîrșitul schim
bului, prin scurtarea întoarce
rilor la capete, prin reducerea 
tuturor timpilor de staționare 
obligatorie. Astfel, în întrecerea 
socialistă dintre brigăzi și din
tre mecanizatori s-a stabilit un 
angajament nou, specific cerin
țelor actuale ale campaniei a- 
gricole. Brigăzile lui Giobanu 
Valeriu, Chioveanu Iordache, 
Ghindeanu Iacob au încheiat de
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Au început

Consfătuh^e 
raionale anuale 

ale cadrelor 
didactice

Astăzi încep în întreaga țară 
consfătuirile raionale anuale alo 
cadrelor didactice. La aceste 
consfătuiri participă personalul 
didactic din învățămîntul de cul
tură generală, pedagogic și de 
artă, educatoarele din învăță
mîntul preșcolar, cadrele didac
tice care predau în școlile pro
fesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri. Timp de două zile se 
vor dezbate probleme ale activi
tății școlare, în lumina sarcini
lor care revin școlii pe baza do
cumentelor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)
Copii din orașul Volgograd salută călduros delegația de par tid și guvernamentală a Repu

blicii Socialiste România Teleioto : TASS — Agerpres

VOLGOGRAD 6 (Agerpres) 
— Trimișii noștri speciali 
transmit :

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic face o vizită în Uniu
nea Sovietică, a sosit luni la 
Volgograd.

In vizita pe care o între
prinde prin Uniunea Sovieti
că, membrii delegației sînt în
soțiți de tovarășii A. N. Șele- 
pin, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. P. Firiubin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe ai 
U.R.S.S.. I. K. Jegalin, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul U.R.S.S. în Republica 
Socialistă România, de acti
viști de partid și de stat.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapele românești și sovietice. 
Pe o pancartă era scrisă în 
limbile română și rusă urarea : 
„Bine ați venit dragi prieteni 
români !".

In întîmpinarea solilor po
porului român au venit tova
rășii A. M. Șkolnikov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regio-

nai Volgograd al P.C.U.S., 
L. S. Kulicenko, președintele 
Comitetului Executiv al So
vietului regional, A. I. Șitov, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Volgograd al 
P.C.U.S., I. M. Korolev, preșe
dintele Comitetului executiv 
al Sovietului orășenesc, re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești, numeroși oameni ai 
muncii.

Garda aliniată pe aeroport 
prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de A. M. Șkolnikov 
trece în revistă garda de 
onoare.

Luînd cuvîntul, A. M. Șkol
nikov a salutat pe solii po
porului român.

In cuvîntul de răspuns, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a mulțumit pentru cuvintele 
calde de bun sosit adresate 
delegației.

Pe traseul de la aeroport 
pînă la reședința oficială, mii 
de locuitori ai Volgogradului 
au salutat cu multă căldură 
sosirea în orașul lor a delega-
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Interviul nostru 
cu tov. pro£. univ.

JEAN LIVESCU
membru corespondent al Academiei

Republicii Socialiste România, 
adjunct al ministrului învăfămîntului

ȘCOALA SUPERIOARĂ

ÌNTR-0 NOUĂ ETAPĂ
După cum s-a anunțat în presă, timp de 

două zile în Capitală s-a desfășurat o consfă
tuire organizată de Ministerul învățământu
lui, Ia care au participat conducerile institu
țiilor de învățămînt superior din cele 15 cen
tre universitare ale țării.

La solicitarea ziarului, tovarășul prof. 
univ. JEAN LIVESCU, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste România, 
adjunct al ministrului învățămîntului, a avut 
o convorbire cu redactorul nostru, Lucreția 
Lustig. Cu acest prilej, tov. Jean Livescu a 
făcut o scurtă trecere în revistă a cîtorva din 
problemele care au fost dezbătute în cadrul 
consfătuirii.

— Vă rugăm, tovarășe profesor, să ne spuneți care 
a fost scopul consfătuirii.

— Tema consfătuirii — „Perspectivele dezvoltării învăță
mîntului superior“ — vorbește ea însăși despre scopul pe 
care ni I-am propus. Ne aflăm în pragul unui nou an uni
versitar și am socotit că este foarte util să discutăm cu to
varășii care conduc treburile în cadrul instituțiilor de în
vățămînt superior sarcinile ce ne revin în perspectivă.

Anul universitar pe care îl vom inaugura la 1 octombrie 
se va deschide sub semnul realizării obiectivelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului nostru. Era firesc, deci, ca în
treaga dezbatere să se axeze pe sarcinile deosebite pe care 
Congresul le-a pus în fața școlii noastre superioare. Am 
chibzuit cu toții prin ce căi, în ce direcții să ne concentrăm 
eforturile pentru a realiza obiectivele de mare însemnătate 
stabilite pentru învățămîntul superior în Directivele Con
gresului al IX-lea al partidului pentru următorii cinci ani.

Aș spune că în consfătuirea noastră s-au discutat toate 
aspectele privitoare la îmbunătățirea muncii în învățămîn

tul superior, la perfecționările organizatorice și de conținut 
care se vor aduce în viitor. Jaloanele după care ne călăuzim 
sînt expuse cu foarte mare claritate în Directivele Congre
sului. Grija deosebită și atenția de care se bucură învăță
mîntul din partea partidului și statului nostru au fost din 
nou exprimate în Raportul la Congres, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. : 
„Unul din obiectivele importante ale politicii partidului și 
statului nostru — se arată în Raport — îl constituie dezvol
tarea și perfecționarea continuă a învățămîntului de toate 
gradele“.

Astfel, numărul studenților va crește în cincinal cu 25 Ia 
sută, iar profilul facultăților urmează să fie perfecționat, 
continuîndu-se perseverent acțiunile pentru creșterea nive
lului științific al învățămîntului.

învățămîntului superior tehnic și celui economic, pe care 
se pune un accent deosebit, i se va asigura un profil mai 
larg, care să permită formarea unor specialiști cu o temei
nică pregătire tehnico-științifică, specialitățile urmînd să fie 
corelate cu dezvoltarea imediată și de perspectivă a eco
nomiei.

Din documentele Congresului rezultă, de asemenea, sar
cina de a perfecționa planurile, programele de învățămînt 
și manualele în așa fel îneît conținutul învățămîntului să 
corespundă cerințelor actuale și de perspectivă. Corpului 
didactic universitar îi revine îndatorirea de răspundere ca, 
o dată cu nobila activitate de dascăli pe care o desfășoară 
și legată intrinsec de aceasta, să dezvolte cercetarea științi
fică, îmbinînd în mod armonios cercetarea fundamentală 
cu cea aplicativă, fiecare catedră urmărind șă devină un 
laborator de cercetare științifică, o școală a pregătirii tineri
lor cercetători.

La toate acestea se adaugă preocupările pentru asigurarea 
condițiilor materiale necesare realizării vastului program de 
dezvoltare a învățămîntului superior, de modernizare a 
acestuia.

— Dacă vreți să ne relatați unele din măsurile preconizate 
pentru rezolvarea obiectivelor amintite?

— Foarte multe din.aceste măsuri s-au conturat în de
cursul discuțiilor consfătuirii, rămînînd ca, pe baza unor in
vestigații largi în toate compartimentele învățămîntului su
perior, a unor noi dezbateri ce se vor organiza în institute 
și facultăți, în cadrul unor consfătuiri pe specialități, să 
împlinim aceste măsuri. Continuăm și adîncim, de fapt, ac
țiuni duse și în anii precedenti, îmbunătățind și lărgind me
todele de consultare. Să amintesc de discuțiile privind învă
țămîntul filozofiei și științelor sociale, al istoriei, cel biolo
gic — în cadrul acestuia de sesiunile speciale consacrate 
geneticii și fiziologiei animale — de cele privind estetica, 
literatura universal, arhitectura, geografia. Pentru perioada 
ce urmează sînt programate asemenea discuții în numeroase 
alte discipline : literatura română, teoria literară, dreptul, 
chimia, geologia, medicina veterinară și zootehnică, merceo
logia.

Organizarea acestor discuții urmărește un scop comun : 
perfecționarea învățămîntului nostru superior, pentru ca a- 
cesta să țină continuu pasul cu necesitățile economiei și 
culturii, cu noile achiziții ale științei și tehnicii.

Dacă ne referim la învățămîntul tehnic, progresele rapide 
ale științei și tehnicii au impus orientarea lui în ultimii 
ani pe linia continuei sale modernizări. Totuși perfecționarea 
rapidă a producției pe baza dezvoltării științei și tehnicii 
moderne, face ca uneori ceea ce învață studentul azi să 
fie depășit în momentul în care el absolvă facultatea. Acesta 
este motivul pentru care consfătuirea noastră a subliniat 
atît de insistent ca pregătirea științifică, pe baza studiului 
matematicii superioare — instrument indispensabil al acti
vității viitorului inginer —- a studiului fizicii și respectiv a 
studiului chimiei, pentru învățămîntul tehnic de chimie, să 
se realizeze la un nivel mai înalt.

(Continuare în pag. a Il-a)

Școala proiesională de ucenici de pe lingă Uzinele „Timpuri
Noi“ din Capitală. Aspect din timpul examenului de admitere 
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Primirea la Consiliul de Miniștri a d-lui Bernardo 
Mattarella, ministrul comerțului exterior al Italiei

TUR DE ORIZONT
ÎN LUMEA PASIUNILOR

Prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Emil Bodna- 
raș, a primit luni Ia amiază pe 
Bernardo Mattarella, ministrul 
comerțului exterior al Italiei.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par-

ticipat Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, pre
cum și Niccolo Moscato, ambasa
dorul Italiei la București.

(Agerpres)

UN AN DE IA INAUGURAREA
LUCRĂRILOR IA PORJILE DE FIER
Se împlinește Ia 7 septembrie 

”i an de la inaugurarea lucrări- 
de construire a sistemului hi- 

uroenergetic șl de navigație Por
țile de Fier.

Acest eveniment a fost sărbă
torit duminică de o parte și de 
alta a Dunării prin numeroase 
manifestări. Ziarul șantierului 
„Porțile de Fier", apărut în număr 
festiv, a consacrat numeroase ar
ticole și reportaje muncii entuzi
aste a constructorilor, care în a- 
ceastă zi, împreună cu alți oameni 
ai muncii din Turnu Severin, au 
fost oaspeții colegilor lor de peste 
Dunăre, în localitatea Kladova. 
După ce au vizitat șantierul hi
drocentralei, ei au asistat, împre
ună cu gazdele, la un reușit pro
gram artistic dat de formații de

amatori din Turnu Severin, reuni
te în ansamblul „Tinerețe”, La rîn- 
dul lor, cîteva sute de constructori 
iugoslavi au petrecut ziua de du
minică Ia Turnu Severin. Pentru 
ei, localnicii au organizat, pe cele 
două stadioane, spectacole muzi- 
cal-coregrafice și întreceri sporti
ve. întîlnirile care au avut loc 
în această sărbătorească zi, din 
care n-au lipsit tradiționala „Pe- 
riniță“ și pitoreștile dansuri ro
mânești și sîrbești, au constituit 
prilej de noi legături prietenești. 
Ele se înscriu ca o manifestare 
a legăturilor dintre constructorii 
români și iugoslavi care, împre- ! 
ună, sînt cheThați să dureze „por
țile luminii”,

(Agerpres)

La Galați, din aproape 300 de elevi din clasele V— 
VIII pe care i-am întrebat ce vor să devină cînd 
vor fi mari, 250 ne-au răspuns : „Inginer“.

„In perioada anilor 1966—1970 — se arată în 
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român — vor absolvi institutele de 
învățămînt superior 110 000 specialiști — ingineri,

„De la camionul tras 
cu sfoara, la cercul 

de electronică"
economiști, profesori, medici și alții. Un accent de
osebit se va pune pe învățămîntul superior tehnic 
și economic, chemat să pregătească specialiști de 
înaltă competență pentru nevoile complexe ale or
ganizării și conducerii întregii activități de pro
ducție“. Iată, așadar, că aspirațiile celor mai mulți 
dintre tinerii noștri interlocutori gălățeni sînt în 
concordanță cu nevoile de cadre ale economiei ță
rii. Dar, se pune întrebarea: „Ce se face — con
cret — ca pasiunea pentru tehnică a copiilor ’ să 
se consolideze, să capete noi elemente de afirma
re ? Se urmărește o dezvoltare a acestei pasiuni 
pe o diversitate de planuri — în funcție de cerințe
le prezente și viitoare ale Industriei noastre națio
nale ?“

Mai întîi, o scurtă con
vorbire cu tovarășa FLO- 
RICA ȘERBÂNESCU, di
rectoarea casei pionieri
lor.

— Care dintre cercurile casei 
pionierilor, prin activitatea ce o 
desfășoară, reușesc să atragă cel 
mai mare număr de elevi î

— Broderie, confecții pen
tru copii, balet, orchestră, mi
cile gospodine, artă decorativă, 
artă dramatică...

— Dar cercurile tehnice ?
— Sînt foarte aglomerate : 

cuprind aproape 600 de pio
nieri in activitatea lor.

— 600 ? î... In cîts cercuri ?
—• în două: aeromedele și 

navomodele.
Firește, desfășurarea unei 

activități bogate, în cadrul u- 
nor cercuri ca artă dramati
că, artă decorativă, orches
tră, balet, chiar micile gos
podine și broderie nu poate 
avea decît consecințe poziti
ve. Considerăm însă că nu nu
mai în aceste cercuri trebuie 
să se afle „centrul de greuta
te“ al activității din casa pi
onierilor. Ar trebui mai mult 
extinsă activitatea în cadrul 
cercurilor tehnice, ar trebui

mărit numărul acestor cercuri. 
Să vedem însă cum stau lu
crurile in cele două cercuri 
existente : aeromodele și na
vomodele.

• Prof. NICOLAIE ZLO- 
TIN — conducătorul cercu
lui de aeromodele :

— Lucrez cu 10 grupe, tota- 
lizind aproape 300 de elevi. 
Pentru începători, avem mode
le tipizate din carton, cu toa
te piesele unui planor dese
nate pe ele ; elevii le taie, le 
lipesc și... obțin un planor. A- 
ceastă perioadă a „modelelor 
din carton" e o etapă de aco
modare : membrii cercului în
vață denumirea pieselor, păr
țile componente ale planorului. 
Pentru :,avansați" avem planuri 
mai complicate (deși foarte 
vechi, de prin 1956, ne folosim 
de ele), reprezentind, prin re
ducere la scară, diferite ti
puri de avioane. Elevii le copi
ază pe placaj, piesă cu piesă, 
apoi le taie la traforaj și a- 
samblează modelul respectiv.

ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Printre constructorii laminorului de tablă groasă de la combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" dinGalați se numără și tinărul Alexandru 

Velici



Pe urmele
materialelor

publicate
întreprinderea regionala

balneo-climaterică Deva

pînă la 3 000 tone anual, 
prezent constructorii au 
majoritatea lucrărilor de 
zidărie $i tencuieli. Sînt

(de la corespondentul 
în curînd la Fabrica 
celuloză „Comuna din 

Piatra Neamț va pro-

La gospodăria agricolă de 
stat Chirnogi, ■ regiunea 
București, după recoltat se 
..treieră operativ lucerna.

-

Vă invităm
de cartoane dure

BACĂU 
nostru). — 
de hîrtie și 
Paris" din 
duce o nouă secție, care va mări 
cantitatea de cartoane dure fabri
cate aici 
Pînă în 
executat 
betoane, 
în curs unele lucrări de finisare și 
construcția drumurilor de acces. 
Montorii și-au început și ei activi
tatea încheina pînă în prezent 
lucrările de montare a rezervoare
lor cu cupe, a holendrelor de mă
cinare și a mașinilor de tras coaie.

la expoziții■ ■

• Iubitorii artelor plastice pot 
viziona in cursul săptămînii EXPO
ZIȚIA DE SCULPTURA ȘI ȚESĂ
TURI DE RAFIE a artiștilor PETER 
și ANGELA BALOGH, deschisă re
cent la Galeriile de aită ale Fondu
lui plastic din B-dul Bălcescu nr. 
23. Pcter Balogh expune numeroa
se sculpturi în lemn și metal, pro
iecte de monumente și edificii edi
litare realizate în ultimii ani. Ar
tistul, așa cum a dovedit-o și în 
alte rînduri, este un remarcabil 
poet al juvenilitătii, al sentimen
telor pure (cităm nudurile de fată, 
maternitatea, grupul statuar al fa
miliei etc.) și poate mai puțin ceea 
ce se dorește: un monumentalist. 
Lucrările sale armonios echilibra
te și compuse trăiesc numai la a- 
numite dimensiuni și proporții, 
capabile să redea pregnant viziu
nea și tonalitatea afectivă genera
lă care e lirismul. Expoziția e fe
ricit completată de țesăturile în 

care pre- 
folclorice 
mijloace

subunitatea cabane Petroșani
„Critica făcută în articolul 

„Start în munți, dar către ce ?“ 
a fost justă și ne vom strădui să 
înlăturăm, în viitor, asemenea 
neajunsuri. Pe baza celor sem
nalate s-au luat următoarele mă
suri : s-a îmbunătățit aprovizio
narea cabanelor respective, în 
special a cabanei Straja. în cu- 
rind se vor instala aici și me
sele necesare ; în apropierea ca
banei Straja a fost amenajat un 
izvor cu apă potabilă ; în zilele 
sărbătorilor legale, la cabanele 
mai aglomerate, produsele ali-

mentare se vor desface prin mai 
multe centre, creîndu-se astfel 
excursioniștilor condiții mai bune 
de servire.

Vă rugăm ca în continuare să 
ne ajutați publicînd articole pe 
diferite teme de educație. Pen
tru că mai sînt oameni — ce-i 
drept, puțini la număr — care 
pricinuiesc greutăți turiștilor și 
nouă : nu au grijă de bunurile 
obștești, tulbură liniștea oameni
lor muncii veniți la odihnă“.

Șeful subunității
MIHAI VĂLUREANU

întreprinderea de exploatare

a bazelor sportive:
din 11 august a 
bună dreptate, 

ie or-

în ziarul dvs. 
fost apreciat pe bună drept— 
ca necorespunzător modul de or 
ganizare a jocului de fotbal Ra
pid — Sao Cristovao.

în legătură cu aceasta vă re
latăm următoarele : Meciul fuse
se programat pentru ziua 
ținînd seama de faptul că 
meroase instituții lucrează 
după amiază, de acord cu 
derația Română de Fotbal a 
mutat în nocturnă.

Publicul a dovedit interesul 
obișnuit pentru această întâlnire : 
pînă la ora 9 (în dimineața zilei 
meciului) se vînduseră 5 600 de 
bilete. Spre seară, cererea de bi
lete a crescut simțitor. Acestea 
s-au epuizat curînd ; în fața ghi- 
șeelor, a rămas însă un număr 
de spectatori la a căror insisten
ță s-au mai difuzat 3 000 de bi
lete în picioare, spectatorii res
pectivi ocupînd locurile libere 
de pe scări (subliniem că situa
ții similare au mai fost dar că 
niciodată nu s-au produs aseme
nea incidente). între timp, la 
porțile stadionului s-a adunat o 
mare masă de public, majoritatea 
copii și tineret, mulți dintre ei 
pătrunzînd fără bilet în incinta 
stadionului. Cum acești cetățeni 
nedisciplinați nu mai aveau loc 
nici pe scări, literalmente au in-

dar, 
mi

si 
Fe- 
fost

devadat marginea terenului 
fotbal.

Trebuie să arătăm că pentru 
acest meci au fost luate măsurile 
de ordine care Se iau de obicei, 
dar dat fiind creșterea număru
lui solicitanților de bilete, ava
lanșa de public n-a putut fi opri
tă.

în mod obișnuit, competițiile 
desfășurate pe bazele noastre 
sportive sînt corespunzător orga
nizate. De această dată, însă, re
cunoaștem că n-am reușit să fa
cem față situației ivite.

Din această situație am des
prins că este necesar să chibzuim 
mai bine, împreună cu Federația 
Română de Fotbal, asupra locu
lui de desfășurare a meciurilor, 
să urmărim mai atent interesul 
publicului pentru diferitele com
petiții, asigurînd din vreme con
diții corespunzătoare.

în același timp, solicităm spri
jinul ziarului ca în cronicile pe 
care le publică să combată ma
nifestările acelor spectatori care 
dau dovadă de indisciplină.

Modul de organizare al me
ciului din 10 august a.c.; a fost 
analizat de noi și s-au tras învă
țăminte pentru 
tîlniri.

■' £

V.

viitoarele în-

'Director 
MALTOPOL

Comitetul raional

al U.T.C . L ehi iu :
Articolul „Un schimb dar fără 

...experiență“, publicat în ziarul 
nr. 5043 din 3 august a.c. a fost 
discutat în cadrul biroului comi
tetului raional al U.T.C., în șe
dința lărgită cu aparatul. Pen
tru a se lichida urgent lipsurile 
semnalate un membru al biroului

comitetului raional al U.T.C. a 
mers în organizațiile de bază de 
la Lupșanu și Nucet ajutînd con
cret la îmbunătățirea activității 
acestora.

Ne însușim pe deplin critica 
prin care ne-ați ajutat să îmbu
nătățim activitatea noastră.

— Trebuie să avem senti
mentul răspunderii cînd ne hotă- 
rîm să punem un spectacol în 
scenă, Aș vrea să-mi exprim ne
dumerirea în legătură cu anu
mite opinii prin care sub pretex
tul ideii deja acreditate că tea
trul ar fi o sinteză a tuturor ar
telor, încep să transforme teatrul 
într-un amalgam, se forțează ca
dre specifice oricărui gen de artă, 
se ajunge la un hibrid în genul 
estradei. Muzica, pictura, panto- 
mima, efectele luminoase sînt 
elemente necesare unui specta
col, totuși teatrul înseamnă tea
tru, nu concert sau sală în care 
sînt expuse tablouri, spectacol 
de pantomimă sau joc feeric de 
lumini la serbări 
Teatrul nu înseamnă 
mi se ierte duritatea 
să fiu exact — fără 
vederea conținutul de 
lui din urmă. Substituirea de mij
loace nu este condusă de o ra
țiune care s-o justifice.

— Alcătuirea repertoriului se 
face deci și în funcție de capa
citatea de a 
dintre teatru

— Teatrul 
cum muzica 
muzicale. In afara cuvîntului 
celelalte sînt accesorii necesare. 
Limbajul are o primară impor
tanță, el este mijlocul prin care 
solicităm și dezvoltăm imagina
ția spectatorului îi facem cunos
cută bogăția și frumusețea limbii 
unui popor, îi relevăm ideile pie
sei.

— De multe ori exercițiile 
de virtuozitate regizorală (virtuo
zitate de dragul virtuozității) sînt 
numite experimente. Ce credeți 
că include în sfera sa semantică 
noțiunea de experiment și dacă-l 
considerați necesar ?

— N-am să încerc să definesc 
experimentul în afara definiției 
din dicționare, definiție pe care 
o socotesc cuprinzătoare. Expe
rimentul, cu alte cuvinte, înseam
nă încercarea unor modalități noi

cîmpenești. 
circ — să 
dar vreau 

a trece cu 
artă al ce-

înțelege diferența 
și celelalte arte.
există prin cuvînt 
există prin fraze

Repertoriul și calificarea

colectivului
exprimare, atît ale autorului, 
fi ale regizorului și implicit 
actorului. Ca actor îl con-

de 
cît 
ale 
sider necesar pentru că înnoiește 
mijloacele de expresie, profesio
nal avem de cîștigat considerabil. 
Cît privește modalitățile de pu
nere în scenă atunci cînd se ape
lează la cele ale absurdului pen
tru a pune o piesă care nu are 
nimic cu această metodă, consi
der că avem de-a face cu un fals 
experiment. Teatrul absurdului 
nu afirmă, neagă. El corespunde 
unui anumit climat ideistic care 
nu este al nostru. E necesar să 
creăm modalități experimentale, 
să le folosim dacă ele există, și 
există, pe ideile omului 
ții noastre.

Afirmarea omului la 
lui actuală nu vin? din 
absurdului și nu este 
exprimarea acestei afirmări prin- 
tr-un asemenea teatru. Conținu
tul ideistic al pieselor noastre nu 
poate fi îmbrăcat (încorsetat) în 
haina absurdului.

— Deci sînteți pentru respec
tul față de text, calitatea lui 
literară, eliminarea din practica 
teatrală a așa-ziselor experimen
te novatoare.

— Desigur I Piese care fac un 
deserviciu și publicului și teatru
lui se mai joacă încă. Mesajul 
ideistic progresist, conținutul său 
emoțional, tratarea logică a su
biectului, limbajul în care sînt 
redate toate acestea dau valoa-

Discuție cu

I. Buleandrâ
directorul Teatrului de stat 

din Bacău

società-

valoarea 
teatrul 

posibilă

rea unei piese, îi conferă trăini
cie. Conjugînd aceste criterii de 
alcătuire a repertoriului cu nive
lul publicului nostru, cu exigența 
sa crescîndă, teatrul își poate e- 
xercita misiunea sa de tribună a 
educației cetățenești.

— De ce trebuie să se mai țină 
cont la alcătuirea repertoriului ?

— Trebuie să ții cont de acto
rii pe care-i ai în teatru, atunci 
cînd pornești la întocmirea re
pertoriului. Revista „Teatru“ în 
ultimul număr publică luările de 
cuvînt ale unor personalități din 
viața noastră teatrală pe margi
nea decadei teatrelor. Majoritatea 
vorbitorilor au amintit în inter
vențiile lor despre necesitatea 
profesionalizării actorilor.

Actorul și cuvîntul său au fost 
neglijate. Am respins declarația 
și am ajuns, de multe ori, la 
neglijență în exprimare.

Noi avem o valoroasă tradiție 
a cuvîntului în teatru, 
til să dau nume; toți 
tori au continuat-o și ,
t-o. Cîștigarea noilor modalități 
nu înseamnă renunțare la cele 
cîștigate. S-a trecut peste un ele
ment de primă importanță în ar-

senalul mijloacelor de expresie 
ale actorului care este dicția. Tot 
în discuția amintită s-a pus ac
centul pe necesitatea, îmbinării 
regizorului și pedagogului în a- 
ceeași persoană, despre condiția 
fizică (despre lipsa de condiție 
fizică) a actorilor.

Dacă teatrele bucureștene nu 
o duc strălucit, sincer vorbind 
ce putem spune noi? Lîncezea- 
la distruge definitiv un actor, îl 
plafonează fără ca el să observe 
întotdeauna. Consider că regizo
rul trebuie să stimuleze, să cul
tive, să desăvîrșească (evident 
actorul nu trebuie să stea cu 
mîinile în buzunar și să aștepte) 
măestria actorilor.

Cu riscul de a deranja anumi
te spirite liniștite, care întocmesc 
statistici, trebuie să spun că 
există o diferență sensibilă între 
regizorii și actorii din București 
și cei din provincie, există o ple
iadă de regizori din Capitală care

s-au abonat la unele teatre din 
provincie (două, trei) pe celelal
te evitîndu-le sub politicoasa 
mască a bunăvoinței „n-am timp, 
dar cum am... etc.“.

Există un suflu nou în tea
trele bucureștene care nu a ajuns 
în toate colțurile provinciei. Și 
iată că actori care joacă de ani 
de zile, regizori care montează 
de ani de zile în stil „începutul 
secolului“ se grăbesc să atace 
ultima piesă de pe Broadway. Să 
nu vorbim despre rezultate. Un alt 
aspect: dacă ratezi un spectacol 

.la București se găsesc scuze, te 
justifici etc. Presa consemnează 
eșecul ca o „încercare mai puțin 
izbutită, se amintește că ești au
torul spectacolelor de mare suc
ces x, y, z etc. Dacă ai ratat un 
spectacol în provincie faptul e 
socotit catastrofal. Și iată că 
regizorii te ocolesc, eu „n-am 
timp, dar cînd am...“ și montea
ză la cele două, trei teatre de-a 
lungul multor stagiuni. N-aș vrea 
să fie denaturate cele spuse de 
mine, li invităm pe Giurcliescu, 
pe Esrig, pe Cojar, pe Todea, 
Moisescu, pe Cemescu și la Arad, 
și la Bacău, la Botoșani, și la 
Petroșani, și la Turda. Colabora
rea noastră cu Val Mugur a dat 
rezultate pozitive. Ne vom stră
dui să nu dezamăgim pe nimeni. 
Teatrele din provincie ar avea 
imens de cîștigat de pe urma a- 
cestor colaborări, li așteptăm.

N. ADAM

rafie ale Angelei Balogh 
lucrează diferite motive 
cu o mare economie de 
și rafinament coloristic.

* în sala Consiliului 
sindicatelor 
strada ing. Angheî Saligny a fost 
deschisă recent EXPOZIȚIA CO
LECTIVA DE PICTURA a profeso
rilor de desen din București re
uniți în cadrul CENACLULUI „ION 
ANDREESCU".

Expune pictură și grafic^ Pavel 
Chichișan, Ion Dădîrlat, Alexan
dru Drăgoi, Numa Beldescu, Nico- 
lescu Nic. Emil, Aurelia Colonov 
Ionescu, Ema Gherghef Rodica 
Toma și alții ale căror lucrări se 
disting printr-o tematică actuală și 
o realizare artistică deosebită. Din 
păcate există în expoziție și lu
crări ale unor artiști ca: M. Stel- 
lu sau Ionel Iacobescu — care nu 
dau însă tonul general — depășite 
ca viziune și tematică, desuete și 
dulcege ce amintesc de pictura 
comercială de la începutul secolu
lui. Organizatorii expozițiilor de 
acest fel ca și conducerea cena
clului ar trebui să opereze o selec
ție mai severă a lucrărilor, unicul 
criteriu fiind acela al valorii,

local al
(oraș București) din

.«—

La Cluj:
Ar fi inu- 
marii ac- 
îmbogăți- 

' ilități

ȘCOALA SUPERIOARĂ
INTR-O NOUĂ ETAPĂ

Nu de mult a intrat In func
țiune stația regională elec
trică de 110/35/15 kV din o- 
rașui Dej, care alimentează 
cu energie electrică raioane
le Dej, Gherla, Năsăud, 
Bistrița și o parte din raio
nul Zalău. Această stație 
va alimenta, de asemenea, și 
Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Dej. In fotografie: 
O parte din stația electrică.

UN NOU OBIECTIV
INDUSTRIAL

Comparativ cu alte obiective 
ale peisajului industrial clujean, 
Complexul de morărit și panifi
cație ce se înalță la Baciu în 
apropierea Clujului, pare mai 
puțin însemnat. Sînt însă cîteva 
cifre care-i conferă proporțiile și 
locul : 220 tone de grîu prelu
crat în 24 de ore, adică un tren 
cu 20 vagoane vor fi măcinate 
într-o zi și o noapte. în același 
timp, 80 tone de făină se vor 
transforma în pîine. Complexul 
este o construcție care sugerea
ză impresia unor laboratoare 
uriașe. Silozurile de grîu, cu 18 
compartimente, au o capacitate 
de depozitare de 7 000 tone. Mo
rii propriu-zise i se mai adaugă 
instalații de curățătorie și omo
genizare. Silozul de făină poate 
adăposti și conserva 4 800 tone 
de făină. Instalațiile moderne 
asigură un înalt grad de auto
matizare în toate fazele de lu
cru. Constructorii au așezat aici, 
cu cîtva timp în urmă, ultima 
„cărămidă“. Montorii au înche
iat instalarea utilajelor la moară 
și la silozurile de făină și grîu.

Care este drumul parcurs pînă 
acum de constructori și mon- 
tori ? La silozul de grîu, bună
oară, s-au glisat concomitent ce
lulele cu turnul mașinilor, scur- 
tîndu-se astfel timpul de execu
ție cu circa 30 de zile. O pro
blemă tehnică deosebită s-a ri
dicat la silozul de făină unde 
trebuiau glisate mai multe piese. 
Glisarea individuală ar fi dus la 
risipă de timp și consum mare 
de materiale. Constructorii au 
găsit însă o metodă mult mai 
economicoasă. Glisarea tuturor

pieselor a început de la minus 3 
metri adică de la fundație pînă 
la înălțimea de 30 metri, cît are 
ultimul nivel. Aplicînd această 
metodă s-au economisit materiale 
în valoare de aproape 70 000 lei, 
iar lucrarea s-a terminat înainte 
cu o lună. Cine sînt autorii aces
tei inițiative curajoase ? Ingine
rul Ioan Dordai spunea că sînt 
mai mulți și că, în orice caz, 
pentru a-i cunoaște, ar trebui să 
amintim întregul colectiv. Toți 
constructorii, și toți sînt tineri, 
au adus cîte ceva la această me
todă. De altfel, cu mici excepții, 
eu sînt cel mai vîrstnic dintre 
constructori. Am 32 de ani. Ti- 
beriu Sima, Gheorghe Covaci, 
Ioan Cătuna și alții aparțin ca 
și Ioan Dordai Trustului nr. 5 de 
construcții din Brașov. Se cunosc 
mai de mult.

Alături de ei sînt constructori 
mai „tineri“. Mecanicul Alexan
dru Cîmpeanu are 17 ani, fiind 
într-adevăr cel mai tînăr. Prîslea 
șantierului a ajuns să fie respec
tat ca un om matur și apreciat 
pentru munca și priceperea lui. 
Pentru meritele lui a fost primit 
în U.T.C.' Uneori — spune ingi
nera Ileana Juncan, secretara co
mitetului U.T.C. — am impre
sia că sîntem prea tineri pentru 
ceea ce facem. Dar numai une
ori. Cînd văd că terminăm o 
construcție importantă ca și a- 
cest complex de pildă, simțim 
cum ne maturizăm odată cu con
strucția. Adevărata vîrstă ne-o 
oferă șantierul sau mai bine zis 
obiectivele care le construim.

Stațiunea experimentală agrico
lă Brăila. Brigada a IV-a viti- 
pomicolă a stațiunii, la culesul 

strugurilor timpurii

Foto: AGERPRES

Construcții 
de noi locuințe

De curînd la Bacău a început 
construirea unui nou cartier care 
cuprinde blocuri cu un to
tal de 4100 apartamente, 
iar la Piatra Neamț a unuia 
cu 380 apartamente. De la 
Moinești s-a primit vestea că 
și aici constructorii au început 
lucrările la primele blocuri ale 
unui nou cvartal de 540 de a- 
partamente. Noul cvartal situat 
în cartierul Lucăcești este pre
văzut cu un complex comercial 
și o centrală de termoficare. 
Primele 220 de apartamente vor 
fi puse la dispoziția petroliștilor 
din Moinești încă în prima parte 
a anului viitor.

Noile locuințe se adaugă ce
lor peste 12 500 apartamente 
construite în orașele regiunii Ba
cău în ultimii patru ani.

IOAN RUS (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Se impune, de asemenea, să se îmbunătățească nomenclatorul 
de specialități din învățămîntul superior tehnic și economic, 
astfel îneît să se realizeze o îmbinare armonioasă între pregă
tirea științifică fundamentală cu specialitatea în cadrul unor fa
cultăți și secții de formație mai largă, urmînd ca secții și 
grupe de specializare de profil îngust să se organizeze numai 
atunci cînd este necesară satisfacerea unor nevoi imediate ale 
industriei și agriculturii noastre.

Punîndu-se accent pe pregătirea științifică fundamentală, care 
stă la baza progresului tehnic, și eliminînd unele discipline sau 
tematici de tehnologie nejustificat de înguste se pot descon
gestiona planurile de învățămînt și lărgi astfel posibilitățile stu
denților pentru studiul individual.

învățămîntului superior agronomic îi revine sarcina de a 
asigura o pregătire mai largă viitorilor ingineri agronomi. Pen
tru realizarea acestei sarcini, este nevoie să capete o pondere 
cît mai mare însușirea de către studenți a problemelor funda
mentale de genetică, biochimie, biofizică, cunoașterea tot mai 
profundă și folosirea tot mai largă a rezultatelor Științei în agri
cultură, aplicarea unor tehnici cu caracter localizat.
învățămîntul superior economic, alături de cel tehnic, con

stituie unul din sectoarele de mare Importanță. El este acela 
care trebuie să pregătească economiști înarmați cu cunoașterea 
metodelor moderne de bază de mecanizare, a metodelor supe
rioare de organizare și conducere a întreprinderilor, cu folosi
rea mașinilor moderne în operațiile administrative. Economistul 
va trebui să aibă competența necesară de a interpreta și folosi 
la locul său de muncă toate metodele de analiză a activității 
productive, să devină unul din elementele cele mai active în 
lupta pentru creșterea cantitativă și calitativă a producției și 
productivității muncii, pentru asigurarea rentabilității.

Probleme similare se pun și în învățămîntul universitar. 
Discuțiile purtate, așa cum s-a arătat într-un cadru larg cu 
privire la orientarea învățămîntului superior în unele sec
toare au fost de un real folos, au dus la îmbunătățiri sen
sibile. Nu putem socoti însă cu aceasta încheiată acțiunea de 
îmbunătățire a învățămîntului universitar. Există încă în unele 
sectoare, mai ales la matematici și fizică, o nejustificată frag
mentare în secții de specializare îngustă (geometrie, algebră, 
spectroscopie etc.). S-a apreciat că o asemenea specializare s-ar 
putea realiza cu mai mare eficiență prin extinderea formelor de 
învățămînt postuniversitar. După părerea exprimată în consfă
tuire, trebuie să ținem seama de faptul că marea majoritate a 
studenților vor lucra în învățămîntul de cultură generală, ca 
profesori, și că, în consecință, pregătirea lor de specialitate tre
buia să aibă un caracter cît mai larg.

Sîntem în fața unui nou stadiu în toate domeniile învățămîn
tului. Pe baza sarcinilor trasate de Congres, se pregătesc con
dițiile pentru prelungirea duratei învățămîntului obligatoriu, 
pentru lărgirea învățămîntului mediu prin crearea liceelor de 
specialitate. De aici, decurg sarcini specifice și pentru învăță
mîntul superior, universitar și pedagogic, E necesar să studiem 
unele probleme organizatorice ale acestui învățămînt. Facultă
țile vor primi în viitor absolvenți a 12 clase, cu o pregătire 
mai completă ; în lumina acestui fapt putem discuta în ce mă
sură se justifică actuala durată a școlarizării în unele facul
tăți, dacă n-ar fi necesară o diferențiere a duratei în funcție 
de specialități.

Sarcina extinderii școlilor medii solicită, în același timp, gă
sirea unui sistem unitar de formare a cadrelor didactice pentru 
școala de cultură generală, printr-o apropiere între profilul în
vățămîntului universitar de acela al învățămîntului pedagogic 
superior, pentru ca în viitor să se pregătească profesori pentru 
clasele 5—12 în facultăți de tip similar. Aceasta presupune o 
apropiere mai intensă a institutelor pedagogice către universi
tăți, în unele cazuri (cum s-a realizat încă din acest an pen
tru institutele pedagogice din centrele unde funcționează uni
versități) chiar subordonarea unor institute pedagogice față de 
universități.

în învățămîntul artistic se impune stabilirea unui acord just 
între cultura generală și pregătirea de specialitate. Este nevoie 
să accentuăm formația largă a viitorilor creatori de artă, pe 
baza căreia să se realizeze apoi pregătirea de specialitate, con
tinua lor perfecționare. După opinia mea, e posibil să renunțăm 
la secții în care specializarea nu are la bază o formație largă de 
cultură artistică.

— Toate acestea, după cum ați arătat — sînt direcții 
pentru îmbunătățirea continuă a profilului învățămîntu
lui superior. Ce se preconizează pentru ca perfecționarea 
profilului să se realizeze paralel cu îmbunătățirea conți
nutului învățămîntului ?

— Fără îndoială, îmbunătățirea profilului învățămîntului su
perior creează cadrul necesar pentru o pregătire mai completă 
și la un nivel mai ridicat a viitorilor specialiști.

Precizez, însă, că nu este vorba de un început, ci de conti
nuarea unor preocupări care există încă dintr-o perioadă ante
rioară, la toate nivelele — minister, institute, facultăți, catedră 
— de a aduce perfecționările cuvenite procesului de învățămînt 
pentru a evita orice rămînere în urmă în conținutul pregătirii 
studenților.

Elementul de bază în adîncirea conținutului învățămîntului 
îl constituie programele de curs, caracterizate printr-o mai 
marea mobilitate. Ele trebuie să cuprindă tot ce e nou și va
loros, toate realizările științei și tehnicii imediat după apari

ția lor. De aici decurge și preocuparea care a existat pentru 
a îmbunătăți din an în an programele. în această acțiune, 
Ministerul învățămîntului și-a asigurat colaborarea a zeci de 
comisii de specialiști din învățămînt, institute de cercetări 
și producție. Cu toate îmbunătățirile aduse, programele con
tinuă să fie susceptibile la perfecționări. Din acest motiv este 
pe deplin justificată acțiunea de analizare în detaliu a conținu
tului programelor de curs pe ansamblul disciplinelor unei 
secții desfășurată de consiliile științifice ale facultăților tehnice 
și economice în primăvara acestui an. începînd cu data 
de 1 septembrie, un număr de comisii de specialiști vor stu
dia materialele elaborate de consiliile științifice ale facultăților 
și vor face recomandări privind îmbunătățirea pe mai departe 
atît a conținutului programelor de curs luate aparte, cît și a 
ansamblului de cunoștințe predate pentru studenții unei sec
ții de specialitate. Așteptăm de Ia aceste comisii — care cu
prind rectori, prorectori, decani, profesori și reprezentanți ai 
ministerelor interesate, un efort susținut, o contribuție reală, 
prin experiența și competența pe care o au, Ia ridicarea nivelu
lui învățămîntului tehnic și economic, mărirea eficienței sale, 
reducerea încărcării studenților, așezarea învățămîntului pe o 
bază științifică mereu mai solidă. Asemenea probleme care vizea
ză în cel mai mare grad perfecționarea învățămîntului tehnic 
superior, vor fi discutate în cadrul unei consfătuiri mai largi 
pe care Ministerul învățămîntului intenționează să o organizeze 
în toamna acestui an.

Probleme similare ridică și învățămîntul universitar. Și aici 
se preconizează studierea în continuare a îmbunătățirii progra
melor de învățămînt pentru a se realiza un profil larg, care 
să cuprindă cele mai noi cuceriri ale științei, realizări ale cul
turii, să elimine amănuntele, balastul, care supraîncarcă inutil 
programul de studiu al studentului.

Este evident că în unele cazuri accentuarea pregătirii funda
mentale la nivel universitar și analiza programelor va avea 
drept rezultat și perfecționări ale cadrului general al orga
nizării învățămîntului, adică ale planurilor de învățămînt, 
pentru a se realiza o cît mai bună descongestionare a lor, în 
vederea sporirii posibilităților de studiu individual al studen
tului.

Consfătuirea noastră a insistat, pe bună dreptate — legat de 
îmbunătățirea conținutului învățămîntului — asupra cursurilor 
universitare și a practicii în producție. Iată, succint, obiective
le de urmat în aceste domenii. S-a recomandat realizarea unor 
cursuri de o înaltă ținută științifică în care cadrele didactice 
să-și valorifice propriile cercetări, să trateze și să aprofundeze 
problemele de bază ale științei respective, lăsînd loc mai mult 
pentru studiul individual, pentru dezvoltarea gîndirii științifice 
a studenților. Este nevoie să găsim și să folosim metode pedago
gice mai adecvate pentru învățămîntul superior, care să dea 

un randament mai mare, să mijlocească studenților posibilita
tea însușirii unor deprinderi temeinice de studiu, de muncă in
dependentă. S-a recomandat, de exemplu, experimentarea — 
în cazurile în care există material documentar, — înlocuirii ex
punerii integrale, ex cathedra, a cunoștințelor prin expunerea 
numai a problemelor fundamentale, restul timpului fiind utili
zat pentru aplicații, controlul însușirii cunoștințelor de către 
studenți, lămurirea problemelor puse de aceștia ; într-un cu
vînt, însușirea activă, creatoare a cunoștințelor în timpiil ore
lor de predare.

în legătură cu practica studenților, este nevoie sa perfecțio
năm programele, corelîndu-le armonios cu profilul facultăților 
și secțiilor, precum și cu acela al întreprinderilor-centre de 
practică. O bază de discuție pentru asemenea îmbunătățiri 
o vor constitui concluziile îndrumătorilor de practică din . acest 
an — concluzii pe care va trebui să le cercetăm cu grijă, să 
medităm asupra tuturor observațiilor și propunerilor pe care 
le-ar face aceștia.

Consfătuirea noastră este, așadar, un punct de plecare m ac
tivitatea largă ce se desfășoară în toate cele 15 centre univer
sitare, potrivit îndrumărilor date de partid, de a găsi cele mai 
bune soluții pentru îndeplinirea marilor îndatoriri care stau 
în fața școlii superioare.

— Din cele arătate de dv., ce sarcini desprindeți pen
tru studenți ?

— Consfătuirea noastră a dezbătut și problemele muncii 
educative. Tov. Ștefan Bîrlea, secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.R., a vorbit pe larg despre unele probleme ale 
educației politico-ideologice a studenților și sprijinul pe care 
organizațiile U.T.C. și U.A.S.R. îl vor acorda în continuare ca
drelor didactice în pregătirea și formarea viitorilor specialiști. 
S-au conturat, astfel, și cerințele față de studenți, marile lor 
răspunderi morale și profesionale, cetățenești. X

Ceea ce cerem noi de la studenți este să dovedească exigeh. 
față de propria lor activitate, să raporteze munca, rezultatele 
obținute, la îndatoririle pe care partidul le-a pus în fața tine
retului universitar.

Prin grija nemărginită a statului și partidului, studentul 
nostru are toate posibilitățile să învețe, să se dezvolte armonios. 
Prima și singura lor îndatorire — aceea de a învăța — trebuie 
s-o îndeplinească cu toată răspunderea. Dragostea față de pro
fesiune, conștiință profesională, receptivitate la îndemnurile 
și sfaturile dascălilor, curiozitate științifică, pasiune pentru 
studiu, adîncirea muncii individuale, muncă creatoare în însu
șirea cunoștințelor — iată ce așteptăm cu toții de la studenții 
noștri. Avem convingerea că și în acest an universitar ei se 
vor dovedi la înălțimea încrederii pe care o acordă partidul, 
statul nostru și întregul popor tineretului studios din patria 
noastră socialistă.



DE CE SĂ RĂSPUND EU?

M
S mai necăjeam 
cîteodată pe fiul 
meu și cînd era mic. 
Pentru că nu știa să 
mănînce, pentru vo
cea lui ascuțită care 
trezea din somn tot 
blocul, pentru une
le „precipitații lo
cale", pentru...

Și mereu îmi ziceam: of, de 
s-ar face odată mare. Nu pentru 
că am zis eu, dar s-a făcut. Da
că știam ce mă așteaptă, eram 
pentru să rămînă pînă la adinei 
hătrîneți tot un bebeluș. Totul ar 
fi cum ar fi dacă n-ar exista cla
sicul, obsedantul: de ce ? Da
că m-ar întreba de ce nu are ur
sul coadă, i-aș povesti basmul cu 
ursul păcălit de vulpe. Dacă ar 
întreba de ce unu și cu unu fac 
doi, m-aș descurca eu, dar... 
Nu-mi amintesc cînd a pus prima 
întrebare cu... de ce ? dar de a- 
tunci nu mă mai slăbește o cli
pă. Ca să-l evit, merg la toate 
ședințele de bloc, fac piața, ajut 
toate cunoștințele mele să 
mute în noile locuințe etc.

Priveam într-o duminică la 
televizor meciul Steagul Roșu — 
Dinamo București. Arbitrul a a- 
cordat 11 m pentru brașoveni, 
lovitură ratată de Sigheti.

— De ce fluieră nenii în tri
bună ? m-a întrebat el.

— Pentru că n-a băgat mingea 
în poartă, n-a marcat gol.

se

— Și de ce n-a marcat gol ?
—■ Pentru că n-a putut.
— Ce rău e nenea arbitru. De 

ce nu-l lasă să tragă pînă cind 
o marca ?...

— Nu s-ar mai termina me
ciul nici mîine.

— Dar de ce în loc de minge 
nu joacă cu o rachetă. Să apese 
pe buton Greavu de la echipa aia 
cu care ții tu, și să intre la pă
ianjen în poartă la Dinamo.

— Fotbalul nu se joacă cu ra
chete ci cu mingea i

— Dar dacă ar fi cu rachetă, 
ce s-ar întîmpla ?

— Ar cîștiga Rapid Campiona
tul, Cupa campionilor europeni, 
campionatul mondial, ce mai vrei?

— Ajunge, că prea le ia ei pe 
toate ; mai bine tot cu mingea.

Dacă în 90 de minute am vă
zut și ceva din meciul de fotbal 
e pentru că el a ieșit din came
ră.

Intr-o altă seară, iată-ne din 
nou în fața aparatului de televi
ziune, ascultînd un concert de 
muzică ușoară. Poate-oi scăpa 
— m-am gîndit eu; dar, ți-ai 
găsit.

— De ce plinge Ilinca Cerba- 
cev ?

— Pentru că n-a știut să-l păs
treze...

Dar Margareta Pîslaru, de 
ce plinge ?

— Plinge cu el.
— De ce plîng toți, tăticule ?
— Așa e la concert de muzică 

ușoară, am răspuns eu scos din 
sărite.

Intr-o zi, cînd viu acasă, îl 
găsesc bîzîind.

— De ce plîngi, dragă ?
— S-a jucat mama cu mine 

de-a concertul de muzică ușoară, 

FOILETON
mi-a răspuns, continuîndu-și cîn- 
tecul...

De la o vreme, ce mi-arn zis : 
să știi că țin copilul prea mult 
in casă. Se plictisește și de aceea 
îi tot trage cu „de ce".

Zis și făcut. Am pornit-o cu 
el prin București. Pe drum, îi 
vine ideea să ne jucăm. (Fac o 
mică paranteză să le spun celor 
care n-au copii, că tăticu e pen
tru fecior-su cel mai puternic 
om, cel mai curajos, cel mai deș
tept, cel mai frumos, cel mai... 
modest).

— Hai să ne jucăm.
— Bine.
— Eu sînt Harap Alb și tu 

ești... Strîmbă-blocuri.
— In primul rînd că tu ești 

cam brunet iar eu nu pot sub 
nici o formă să strîmb un bloc.

— De ce nu poți și tu să faci 
să dispară un balcon ?

— Nu-mi dă voie sfatul popu
lar — am răspuns ca să scap 
de el.

— Dar nenea de acolo — 
și-mi arătă la blocul de la nr. 
42 de pe șoseaua Ciulești, cum 
a putut să-l facă să dispară ? E 
mai puternic ca tine ? Uite, în 
loc de balcon are acum niște 
gratii. Crește păsărele acolo ?

Nu i-am răspuns și am mers 
cu el în cartierul Drumul Tabe
rei, gîndindu-mă că, fiind un 
cartier nou, locatarii vor fi fiind 
mai grijulii cu frumosul.

— Vezi că și aici sînt oameni 
mai puternici ca tine ? Pe ei de 
ce i-a lăsat nenea Sfatu ?

Iar n-am răspuns și am pornit 
fuga să-l duc în Parcul Herăs
trău. Da, dar ca să ajung acolo 
a trebuit să trec prin Bulevardul 
Miciurin, unde mi-a mai dat 
vreo 10, 15 exemple de oameni 
care fac „minuni". Cum au fă
cut, nu știu, dar balcoanele au 
dispărut. Și dacă ar fi dispărut 
toate, mai treacă-meargă, dar la 
un etaj e balcon, la două nu și 
așa mai departe, pînă la șapte.

îl duc la mare, am hotărît în
tr-o zi. Să-i arăt portul, marea, 
scoici, melci și ce-o mai fi pe 
acolo.

La Constanța, în centrul orașu
lui, în fața statuii lui Ovidiu, mă 
trage de mînecă.

— Ce scrie acolo ?
— Scrie că, oamenii care treo 

pe aici să-și amintească de el, 
care a fost un om mare și oa
menii răi l-au pedepsit nevino
vat.

— Dar mai jos ce scrie ?
Citesc o frază scrisă cu creio

nul : „Te înțeleg, frate Ovide. 
Și eu am făcut în ’38 armata la 
Constanța".

— E fratele lui Ovidiu ?
— Nu. E Marin D. V. din 

Arad.
— Și lui Marin acesta de ce 

nu i-a lidicat o statuie, să aibă 

tinde să scrie, dacă » așa deș
tept ?

...Să scap de răspunsuri la „de 
ce ?“ am luat o altă hotărîre. 
Am cumpărat tm sac de plicuri 
timbrate cu 55 de bani. Cum îmi 
spune „de ce ?“... cum trimit și 
eu întrebarea celor în cauză.

Mă întreabă de ce la vitrinele 
magazinului „Așchiuță", unde 
scrie cărucioare și landouri, sînt 
țesătțiri, de ce unde scrie țesă
turi e î'ncățăminte, de ce unde 
scrie articole pentru nou născuți 
sînt uniforme școlare, sau cam 
așa ceva ! Nu mă mai tem de 
răspuns : pun și eu întrebarea în 
plic și i-o trimit responsabilului 
de magazin. Să răspundă dînsul /

Dacă mă întreabă : De ce ma
ieu! pe care l-a cumpărat mămi
ca pentru tine, STAS 6 260, arti
col 3 610, mărimea 45, CALITA
TEA I, preț 13 lei, semnat nenea 
Constantin T. Constantin (pre
scurtat C.T.C.) avea o gaură cit 
toate zilele în piept ? Pun între
barea în plic și i-o trimit tovară
șului director al Fabricii de Tri
cotaje „Moldova" din Iași și to
varășului C.T.C, 79. Să răspundă 
dînșii. De ce unii să greșească 
și alții să răspundă ? Chiar dacă 
am să trimit nu știu cîte scrisori 
pe zi tot e mai convenabil decît 
să dau sute de răspunsuri la cla
sicul, obsedantul „de ce

GHEORGHE NEAGU

Stațiunea climaterică Tușnad

Filarmonica bucureșteanâ, orchestra 
Radioteleviziunii anunță

0 INEDITĂ STAGIUNE
SIMFONICĂ

Scintela 
tineretului

FOTBALIȘTI IN OFSEID
Atractivă prin conlruntarea di

rectă a două dintre cele mai bune 
lormafii de iotbal din tară, parti
da vedetă a cuplajului din Bucu
rești: Rapid — Dinamo, a creat
stadionului 23 August o atmosferă 
autentică pentru meciurile inter
naționale.

In ce fel a corespuns pînă la 
slirșit acest meci cerințelor zecilor 
de mii de spectatori ? Cert este un 
lucru: suporterii Rapidului au ple
cat cu inima împăcată, pentru că 
echipa preferată a învins într-un 
duel mult așteptat, pentru că bă
ieții din Giuleștl confirmă cu fie
care meci un start bun.

Din cele 4 formalii care au e- 
voluat în cuplajul din București 
doar Rapid a reușit să înscrie două 
puncte, singura echipă de altfel 
despre care se poate spune că a 
vrut și a jucat Iotbal.

Să lăsăm observațiile de ordin 
tehnic-tactic, cauzele înfringerilor, 
pe seama specialiștilor, conducăto
rilor formațiilor care au evoluat 
cu totul necorespunzător.

In ceea ce ne privește dorim să 
insistăm din nou asupra compor

Turneul „speranțelor 

olimpice“ la box

„Speranțele olimpice" din 6 țări: 
U.R.S.S., R.S.F. Iugoslavia, R. D. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia și Republica Socialistă Ro
mânia s-au întîlnit pe ringul sta
dionului Republicii. In cinci reuni
uni își vor disputa întîietatea în 
examene care trebuie să confirme 
talentul și perspectivele pentru 
Mexic.

La acest turneu Internațional 
organizat din inițiativa federației 
noastre de Specialitate alături de 
formații în componenta cărora se 
află boxeri de certă perspectivă 
(ne referim la sportivii sovietici, 
iugoslavi și bulgari), prezentăm 
două garnituri alcătuite din nume 
foarte puțin cunoscute (excepție 
doar Buzuliuc, Covaliov, Trandafir, 
și Mihai Dumitrescu).

Reuniunea inaugurală s-â dove
dit de bun augur, în ring evoluînd 
boxeri care au furnizat meciuri 
pasionante, disputate la un bun 
nivel tehnic. A doua gală a con
firmat și ea utilitatea acestui tur
neu, îndeosebi pentru evoluția 
„speranțelor* * noastre.

La Ministerul Comerțului 
Exterior a avut loc în ziua de 
6 septembrie semnarea acor
dului pe termen lung privind 
schimburile comerciale pe pe
rioada 1966—1969 și a acordu
lui de colaborare economică, 
industrială și tehnică între Re
publica Socialistă România și 
Italia.

Acordurile au fost semnate 
din partea României de 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, iar din 
partea Italiei de Bernardo 
Mattarella, ministrul comer
țului exterior.

★

Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Bulgariei, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
a organizat luni seara, la ci
nematograful „Republica“ din 
Capitală, un spectacol de gală.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria, la 
Fabrica de încălțăminte „Car
men“ din Capitală a avut loc 
luni după-amiază o adunare 
festivă la care au participat 
muncitori, ingineri, tehnici
eni.

★
La Casa de cultură din 

Tîrgoviște a avut loc o seară 
culturală, dedicată prieteniei 
româno-coreene, la care au

Am solicitat în consecință păre
rile unor specialiști ai noștri« NI- 
COLAE LINCA și ION POPA.

Nicolae linca:
„Așteptăm mai mult de la boxe

rii noștri. E drept, unii dintre el 
Stanei, Pop, Motoc și in parte Ni- 
culesca, ne Îndreptățesc așteptările. 
De bună seamă mai putem acorda șt 
altora laude. Mi se pare că încă 
de pe acum trebuie să privim cu 
exigentă deplină evoluția sportivi
lor noștri pe cgre-i pregătim pen
tru olimpiadă. Și primele impresii 
de la acest turneu sînt de multe 
ori nefavorabile: aproape toii bo
xerii noștri prezent! în acest tur
neu slnt de/icitari Ja capitolul re
zistentă fizică: După numai o re
priză se întorc în coltul ringului 
cu un mare grad de oboseală de 
parcă ar ti boxat 10—12 runduri. 
Există o singură explicație: pregă
tirea fizică este necorespunzătoare. 
De aceea în repriza a Il-a ei 
„Înoată' pe ring, lovesc în asal
turi, ta lntlmplare, adversarul. 
Deficienta aceasta influențează, 
inevitabil, în dezvoltarea altor ca
lități necesare boxerilor: îmbogăți
rea bagajului de eunoftinle tehni
ce, tactice, practicarea In ultimă 
instanță a anul boși spectaculos, 
tehnic;

tării nesportive a unora dintre ju
cătorii din prima noastră catego
rie de fotbal. Sportivi consacrafi, 
apreciafi nu o singură dată pentru 
talentul lor, pentru calitățile teh
nice dovedite de-a lungul anilor, 
nu reușesc să întregească calități
le de fotbalist prin respectarea u- 
nor elementare norme de discipli
nă: respectul fată de partener,
fată de zecile de mii de specta
tori și, bineînțeles, fată de arbi
tru. Aceste cerințe indispensabile 
conduitei unui sportiv sînt adesea 
uitate în vestiare și înlocuite cu 
atitudini străine sportului nostru.

Sorin Avram, Dumitru Nicolae 
(Steaua), Popa și Ivan (Dinamo) 
ca să amintim doar pe cî/iva dintre 
fotbaliștii selecfionafi în lotul re
prezentativ și care ar trebui să 
fie un model de comportare cu a- 
devărat sportivă, au fost duminică 
reprobați în repetate rîndurj de 
public pentru lovirea intenționată 
a adversarilor. Arbitrul meciului 
Rapid-Dinamo a fost nevoit să 
întrerupă de renumărate ori parti
da pentru a chema Ia ordine pe 
Ivan sau Popa. Admonestarea ver-

O asemenea deficientă surprinde, 
dacă ne gîndim că în urmă cu cîți- 
va ani boxerii noștri excelau prin- 
tr-o bună condiție fizică'.

Ion Popa:
„Cele două formalii care ne re

prezintă în acest turneu cuprind 
boxeri foarte tineri, dotali cu re
marcabile calități iizice care tre
buie în continuare dezvoltate (cu 
accent pe condiția fizică, pe o re
zistentă mai mare în timp care să 
depășească cele trei reprize).

O problemă care continuă să 
rămînă deschisă este cea referi
toare la îmbogățirea cunoștințelor 
tehnice, la varietatea și eficacita
tea loviturilor. Stanei ca și Glju 
sînt realmente talentat!, foarte mo
bili în ring, punctează prin exce
lentă dar nu și eficace. Să nu se 
creadă că sînt pentru loviturile 
decisive care aduc din primul mi
nut K. O. Dar așa cum în fotbal 
golurile decid victoria, în box 
punctele clare, spectaculoase ho
tărăsc soarta unui meci.

In formarea „speranțelor' noa
stre avem nevoie și de mai multă 
răbdare. Talente care se afirmă 
slnt adesea suprasolicitate și se 
pierd pe drum. Un exemplu: Con- 
stantinescu, înaintea acestui tur
neu a susținut partide foarte difi
cile, aici, de asemenea. E adevărat 
talentul se confirmă prin examene 
grele, dar cu grijă și răbdare. 
Victoriile prea timpurii dăunează 
creșterii tinerilor boxeri'.

★
tn a treia gală, prima din se

mifinale, reprezentanții noștri au 
evoluat în revenire de formă, iar 
cinci dintre ei : Pop, Gruiescu, 
Stanef, Dumitrescu, Dobre s-au 
calificat în turul următor. O men
țiune aparte pentru Mihai Dumi
trescu, un pugilist tehnic și inte
ligent.

Turneul speranțelor olimpice 
acum în plină desfășurare ne va 
oferi în celelalte reuniuni prilejul 
unor concluzii mai ample, un bi
lanț al comportării boxerilor ro
mâni pe care ni-1 dorim fără în
doială pe deplin favorabil.

R. VASILE
P.S. O notă bună organizatorilor 

și I.E.B.S. care au reușit să asigu
re condiții optime de vizionare a 
meciurilor acestui turneu, ceea ce 
este de fapt o plăcută. invitație 
adresată amatorilor sportului cu 
mănuși (pentru care precizăm: ul
timele reuniuni, în zilele de 7 și 9 
septembrie la orele 19, în potcoava 
stadionului Republicii). 

bală sau scrisă (în această parti
dă, arbitrul a umplut ci leva pa
gini cu numele jucătorilor indisci
plinati) aruncă o lumină cu totul 
nefavorabilă asupra comportării 
ambelor echipe, ilustrează caren
țele în munca de educație a sporti
vilor cluburilor respective.

Este, de asemenea, de neînțeles 
cum sînt tolerate atitudini ca ceea 
a lui Sorin Avram care-și permite 
să apostrofeze coechipierii cu epi
tete grosolane (pentru cei care 
n-au auzit reproducem expresia 
rostită cu insistentă de Sorin A- 
vram, —• „măi, boule !“ —,, expre
sie jenant de transcris, dar o fa
cem pentru că poate citind-o aici 
cel ce o „practică“ pe teren va 
renunța la ea. Despre Sorin Avram 
ca și despre ceilalți, care slnt reci, 
divisti cunoscuti, am mai scris 

-și-am vrea, acum să fie pentru 
ultima oară.

O dată pentru totdeauna trebuie 
"înțeles că stadionul, populat dumi- 
'nică de duminică cu amatori de 
spectacole fotbalistice, nu este un 
loc de dispută nesportivă, de re
zolvarea unor rivalități personale

O secvență din turneul „speranțelor olimpice".
Fotografiile : VASILE RANGA

URMĂRI DIN PAQ. I
Tur de orizont 

în lumcapasiunîlor
Avem insă greutăți: trebuie 
mai întii să-i deprindem pe 
copii cu unele noțiuni de de
sen tehnic (ar fi foarte bine 
dacă programa școlară ar cu
prinde — în clasele V—VIII 
— noțiuni elementare de desen 
tehnic).

• Prof. GHEORGHE AN- 
GHEL — conducătorul 
cercului de navomodele :

— Si cercul de navomodele 
cuprinde aproape 300 de elevi, 
începătorii execută din carton 
bărci pescărești de dilerile ti
puri : „Delfin", „Fulger" — șl 
un model mai complicat — 
Spărgătorul de gheață atomic. 
După șase săptămini încep lu
ciul pe placaj. Nu avem însă 
decit 2—3 planuri, foarte 
vechi. Am încercat să reducem 
la scară cîteva planuri execu
tate la Șantierul naval din Ga
lați ; se cere însă o mare can
titate de muncă și o mare can
titate de timp.

...Antrenarea copiilor în 
cercuri tehnice nu trebuie să 
aibă drept scop... ocuparea 
timpului acestora. Scopul este 
cu totul altul: dezvoltarea

Consternare la poarta dinamovistă...

cu expresii și gesturi reprobabile, 
deloc firești pentru sportivii noș
tri.

Socotim că este și de astă dată 
cazul ca federația de fotbal, clu
burile să intervină prin măsuri 
foarte drastice de sancționare a 
jucătorilor yinpvaji, Așerpenea ca
zuri gravă efe ’ abateri 'de la disci
plină mal sînt întîlnile pe stadioa
ne și pentru că federația de fot
bal, cluburile respective n-au do

gîndirii tehnice, a fanteziei, a 
pasiunii pentru tehnică. Ac
tivitatea acestor cercuri ar 
trebui să aibă, credem, un 
caracter de anticipație : ele
vii să construiască în aceste 
cercuri modelele viitorului. 
Nu înțelegem ce caută în a- 
telierele respective planuri 
din 1956 ? De asemenea, de ce 
lipsesc planurile unor ambar
cațiuni sportive : iahturi, șa
lupe de agrement, hidrogli- 
soare. U.C.F.S. de trei ani pro
mite că va realiza aceste pla
nuri dar... întîrzie să-și res
pecte promisiunea. Poate că 
revista „Sport și tehnică“ ar 
avea aici un cuvînt de spus.

★
Sîntem de părere că la Ca

sa pionierilor din Galați e- 
xistă posibilitatea înființării 
unor noi cercuri tehnice : au
to, radio, electrotehnică, con
strucții feroviare. Repetăm: 
există posibilitatea. Conduce
rea Casei pionierilor va tre
bui să manifeste însă mai 
multă preocupare în această 
privință. Cît despre necesita
tea organizării unui număr 
cît mai mare de asemenea 
cercuri este edificatoare afir
mația tov. profesor Gheorghe 
Anghel:

— Conduc de 10 ani cercul 
de navomodele al Casei pio
nierilor. In acești ani, mulți 

vedit cuvenita receptivitate la a- 
pelurile presei iar deseori cînd 
au intervenit, au acordat sancți
uni ușoare și după cum se vede 
fără eficientă.

Prea arareori, numai în cazul u- 
nor suspendări de lungă durată și, 
aproape exclusiv la fotbal s-au fă
cut cunoscute publictilui prin presă 
sancțiunile sau măsurile luate de 
conducerile cluburilor sau federa
țiile de specialitate. Și lucriil.nu e 
normal. Socotim că publicarea u-

• în vederea meciului 
cu Cehoslovacia, de la 19 
septembrie, din prelimina
riile campionatului mon
dial de fotbal, campiona
tul republican a fost între-

sibilitatea pregătirii forma
ției țării noastre. La 8 sep
tembrie, lotul reprezenta
tiv va susține la Frankfurt 
pe Main o partidă de ve
rificare în compania for
mației Eintracht din prima 
ligă a campionatului R. F. 
Germane.

Lotul, care cuprinde, 
printre alții, pe M. Iones- 
cu, Haidu, Popa, Nunweil- 
ler III, Solomon, Hălmă- 
geanu, Greavu, D. Popes- 
cu, Lereter, Pîrcălab, Ivan- 
suc. Badea, Mateianu, Țîr- 
lea, Sorin Avram, a plecat 
ieri pe calea aerului în 
R. F. Germană.

• într-un meci, contînd 
pentru „Cupa Balcanică" 
la fotbal, echipa Olimpia- 
kos Pireu a întrecut for
mația iugoslavă Vardar 
Skoplje cu scorul de 1—O 
(0-0).

copii au deprins aici pasiunea 
pentru construcțiile de nave. 
Astăzi, peste 80 la sută din
tre ei sînt fie studenți Ia secția 
de construcții navale a Insti
tutului politehnic, fie munci
tori, tehnicieni sau ingineri 
la Șantierul Naval.

Comentariile sînt de prisos.

„Zilnic un nectar 
în plus

cu îiccarc tractor“
cîteva zile arăturile pe supra
fețele care vor fi însămînțate 
cu grîu. Această lucrare a fost 
terminată și în cooperativele a- 
gricole din comunele Topraisar, 
Lanurile, Movilita, Amzacea și 
Straja. Azi se trag ultimele 
brazde în celelalte patru unități 
deservite de S.M.T. Topraisar. 
Iată, deci, efectul concret al u- 
nei inițiative valoroase.

Dar acțiunile cele mai rodnice 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
pentru sporirea în continuare a 
producției de grîu și apreciate 
în mod deosebit de organizațiile 
de partid și de conducerile u- 
nităților se referă la fertilizare. 
Președintele consiliului agricol 

nor asemenea măsuri (deci mai în- 
tîi luarea lor) ar avea un rol în
semnat în evitarea „incidentelor' 
pe care slntem încă nevoifi să le 
constatăm și consemnăm pe tere
nurile de sport.

Răul trebuie tăiat din rădăcină 
pentru a nu mai putea genera sub 

, nici >o formă lipsa de respect față 
de partener, arbitru și spectatori.

VASILE RANGA

Vedere generală a noii Fabrici 

de produse lactate din Galați.

raional aprecia efi în coopera
tivele agricole a existat posibi
litatea fertilizării cu îngrășă
minte organice a unei suprafețe 
de peste 5 400 de hectare tocmai 
pentru faptul că înainte de în
ceperea arăturilor, la capetele 
solelor se găseau depozitate în 
platforme circa 120 000 tone de 
gunoi de grajd. în cea mai mare 
parte aceste îngrășăminte au 
fost transportate de tineri în tot 
cursul anului, atunci cînd ate
lajele au fost mai puțin solici
tate. Dar, în această perioadă, 
au fost fertilizate și 22 717 hec
tare cu superfosfat și azotat. 
Unitățile nu au dispus însă de 
mașini pentru împrăștierea în
grășămintelor chimice. Organi
zațiile U.T.C. din multe coopera
tive agricole de producție, cu- 
noscînd această situație, au în
treprins acțiuni deosebit de uti
le. La cooperativa agricolă din 
Negru Vodă, de exemplu, orga
nizația U.T.C. a antrenat zilnic 
cîte 70 de tineri care au efec
tuat manual această lucrare.

în aceste zile, în cooperati
vele agricole de producție și 
S.M.T. se fac ultimele pregătiri 
în vederea însămînțării griului. 
Se selectează și se tratează să- 
mînța, se revizuiesc ultimele se
mănători.

în ziua de 3 septembrie era 
selectată o cantitate de aproape 
9 000 tone de grîu din cele 9 238 
tone necesare pentru însămîn- 
țări. Pentru întreaga cantitate 
au fost eliberate buletine roșii 
de analiză. Astfel, la data sta
bilită de specialiști, semănatul 
poate începe chiar din prima zi 
cu toate forțele.

Vacanța s-a încheiat. Pe po
diumul Ateneului sau sălii de 
concerte a Radioteleviziunii, re
petițiile orchestrelor sînt în toi.

Am răsfoit acum, cu cîteva 
zile înainte de a suna gongul 
care ne va invita în sală la pri
mul concert al stagiunii, lista cu 
manifestările programate pentru 
viitoarele luni. Simpla lectură a 
pieselor programate, a dirijorilor 
și soliștilor chemați pe podiumul 
celor două mari orchestre sim
fonice ale țării, evidențiază o 
stagiune elaborată cu atenție, cu 
grijă „pedagogică“ pentru înlăn
țuirea pieselor din fiecare pro
gram și a manifestărilor în an
samblul lor; într-un cuvînt, o 
stagiune inedită, în care fiecare 
iubitor al muzicii va avea bucu
ria „întîlnirii“ unora din capo
doperele artistice clasice și con
temporane.

O serie de cîteva concerte vor 
fi dedicate unor piese de mare 
anvergură, rareori programate 
în sălile de concert, unor festi
valuri speciale închinate unor 
compozitori. în prima parte a 
stagiunii (pînă la 1 ianuarie) ex
celează din acest punct de ve
dere Orchestra simfonică a Ra
dioteleviziunii. La 3 octombrie, 
ea își va deschide stagiunea, in- 
terpretînd, sub conducerea lui 
Iosif Conta, Missa Solemnis de 
Beethoven. Periodic vor fi de 
altfel programate în cursul aces
tei stagiuni toate simfoniile și 
concertele instrumentale ale lui 
Beethoven (la 25 noiembrie ur
mează al doilea concert din acest 
ciclu cînd vom asculta „Pasto
rala“, iar Therese Guissot va in
terpreta Concertul nr. 3) la 9 
decembrie se anunță un intere
sant Festival Sibelius (dirijor 
Em. Elenescu, solistă Cornelia 
Bronzetti), la 25 decembrie un 
Festival „Gustav Mahler“ în care 
Constantin Bugeanu va dirija 
impunătoarea Simfonie a VIII-a, 

INFORMAȚII

iar la 27 octombrie și 16 decem
brie Emanoil Elenescu și respec
tiv Iosif Conta au programat 
două Festivaluri de muzică con
temporană românească în care 
vor putea fi ascultate Simfonia 
a IV-a de Sig. Toduță, „Visul 
cosmic“ a lui Th. Grigoriu, unul 
din concertele pentru pian ale lui 
Pascal Bentoiu, concertul pentru 
flaut al lui Liviu Glodeanu, con
certul pentru pian, percuție și 
orchestră al lui Nicolae Brînduș, 
și Piesă concertantă pentru bate
rie a lui Tiberiu Olah.

Cu totul remarcabile în acea
stă ordine de idei este înscrierea 
în concertele din 27 și 28 noiem
brie a Filarmonicii bucureștene 
a Missei în do de Mozart sub 
conducerea maestrului Mircea 
Basarab.

Viitoarele trei luni de concerte 
ne oferă, de asemenea, posibili
tatea audierii (în special la Fi
larmonică) a unora dintre marii 
virtuoși ai baghetei, claviaturii 
sau arcușului.

își vor da astfel printre alții, 
concursul dirijorii Roberto Benzi 
(un program al Filarmonicii cu- 
prinzînd Simfonia „Faust“ de 
Lisat și Concertul de Grieg, 
interpretat de Valentin Gheor- 
ghiu), Igor Markevisch (în pro
gramul Radioteleviziunii „Pate
tica“ lui Ceaikovski și „Sacre de 
printemp“ a lui Stravinsky,) Va- 
clav Smetacek (în programul 
Radioteleviziunii din 7 octombrie 
cu „Mathis der Mahler“ a Iui 
Hindemith), Constantin Iliev, 
Rolf Kleinert, Solon Mihailidis, 
Djura Iacsic, pianiști și violoniști 
— Sviatoslav Richter (va inter
preta de astădată sub conduce
rea lui M. Basarab, Concertul 
lui Ceaikovski), marele violonist 
Isac Stern (concertul lui Beetho
ven) Aldo Ciccolini, (Rapsodia 
lui Rahmaninov), Gabor Garboș, 
Petre Lang, Suna Kan și alții.

I. SAVA

participat numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

★

Luni a început în Capitală 
primul curs de histoenzimologie 
în scopul aprofundării probleme-j 
lor privind biologia cordului și 
a arterelor. Cursul organizat de 
Uniunea Societăților de Științe 
Medicale se bucură de partici
parea unor profesori și medici de 
specialitate din Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, Franța, R. D. Germa
nă, Grecia, Italia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică.

★

O delegație condusă de 
Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, a părăsit Capi
tala luni după-amiază pentru 
a participa la lucrările Con
gresului mondial pentru lichi
darea analfabetismului, con
vocat de U.N.E.S.C.O., care va 
avea loc la Teheran între 
8—19 septembrie.

*
Luni seara a sosit în Capi

tală prof. H. Janne, președin
tele Consiliului științific al 
Institutului de sociologie din 
Bruxelles, care va vizita in
stituții de învățămînt din 
țara noastră.

(Agerpres)
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După aproape opt săptămînl de criză guver
namentală, în Grecia au început să se vadă 
semnele unei oarecari reglementări. La prima 
vedere, soluția la care s-a ajuns pare surprin
zătoare.Papandreu a acceptat propunerea pri
vitoare la organizarea alegerilor de către 
partidul de dreapta E.R.E. după ce acestuia 
i se va încredința formarea guvernului.

DELfCAJIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALA 

A RLPURLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

LA VOLGOGRAD
(Urmare din pag. I)

ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste

în după-amiaza. zilei de 6 
septembrie, la puțin timp 
după sosirea în oraș, delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceauș eseu, a vi
zitat unele monumente istori
ce ale orașului-erou.

Coloana de mașini a străbă
tut bulevardele orașului. 
Oaspeții au fost salutați cu 
cordialitate de locuitori.

Volgogradul, oraș cu peste 
740 000 de locuitori, se întinde 
cu suburbiile sale — adevă
rate orășele satelite — de-a 
lungul marelui fluviu, pe o 
distanță de 72 km. El a cu
noscut în anii de după război 
uh avînt impresionant. Orașul 
are peste 150 întreprinderi, 
unele de o mare însemnătate 
pentru economia Uniunii So
vietice, în care se produc 
tractoare, nave fluviale, pro
duse chimice, energie electri
că, utilaj petrolier, mașini a- 
gricole. Volgogradul este, de a- 
semenea, unul din centrele 
culturale importante ale țării. 
Ridicat din ruinele lăsate de 
cel de-al doilea război mon-

Vizita și mitingul de la Uzinele de tractoare
De numele Volgogradului 

este legată, de asemenea, cea 
mai mare parte a produc
ției de tractoare din Uni
unea Sovietică. Muncitorii 
uzinei de tractoare au pri
mit luni după-amiază vizita 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. La 
intrarea în uzină, pavoazată cu 
drapelele românești și sovie
tice, cu lozinci în cinstea po
porului român, membrii dele
gației sînt salutați de I. F. 
Sinițîn, președintele Consiliu
lui economiei naționale Volgo
grad, V. A. Semionov, directo
rul uzinei, precum și de un 
mare număr de muncitori și 
tehnicieni ai uzinei, care apla
udă cu căldură și flutură dra
pele românești și sovietice.

Acest prim vlăstar al indu
striei sovietice de tractoare a 
început să producă în iunie 
1930. De la tractorul nr. 1 și 
pînă la al 700 000-lea, cîte au 
ieșit pînă acum pe porțile a- 
cestor uzine, este o cale lun
gă de perfecționări tehnice din 
care a rezultat ultimul tip ce 
se montează acum în uzină — 
tractorul Diesel „DT 75“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației 
au vizitat secțiile principale 
ale uzinelor, unde cadre teh
nice de conducere au dat ex
plicații amănunțite despre pro
cesul de producție. Ei s-au o- 
prit în fața benzii de montaj 
și a unui tractor finisat, unde 
li s-au prezentat perfecționă
rile tehnice ale noului tractor 
produs de uzină. Pe întregul 
parcurs străbătut prin secțiile 
uzinei, oaspeții au fost salutați 
cu căldură de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei. 
Membrii delegației au partici
pat apoi la mitingul închinat 
prieteniei româno-sovietice. 
Mitingul, care a avut loc în 
noua hală de montaj a uzinei 
și la care au participat mii de 
constructori de tractoare, a 
fost deschis de E. V. Rudakov- 
ski, secretarul Comitetului de 
partid din uzină, care a trans
mis reprezentanților poporului 
român un cald salut din partea 
constructorilor de tractoare.

Au luat apoi cuvîntul direc
torul uzinei V. A. Semionov, 
comsomolista E. Korsukova, 
inginerul V. Karghin, care au 
împărtășit membrilor delega
ției din munca și viața acestui 
harnic colectiv, din preocupă
rile lui pentru continua îmbu
nătățire a calității tractoarelor 
și au transmis un salut priete
nesc poporului român și urări 
de noi și mari succese în 
munca sa de construcție so
cialistă.

A luat apoi cuvîntul A. I. Și- 
tov, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Volgograd al 
P.C.U.S. După ce a salutat so
sirea la Volgograd a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
in frunte cu tovarășul Nico
lae Ceaușescu, el s-a referit la 
marile succese dobîndite de 
poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist, în 
cei 21 de ani care au trecut de 
la eliberarea țării.

Oamenii muncii din Volgo
grad, a continuat vorbitorul, 
au urmărit cu mare interes 
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, care a marcat 
o nouă etapă în dezvoltarea 
României socialiste.

Evocînd faptele de eroism 
ale ostașilor sovietici, săvîrșite 
aici, pe malul Volgăi. A. I. Și- 
top s-a referit apoi la recon
strucția orașului, la succesele 

România. Se văd pancarde pe 
care sînt scrise urările: „Sa
lut frățesc oamenilor muncii 
din Republica Socialistă Ro

Vizitarea orașului-erou
dial, el a devenit unul din cen
trele culturale importante ale 
țării. Anual se dau aici în fo
losință populației aproximativ 
9 000 de apartamente.

După ce a vizitat Piața 
Eroilor căzuți în luptele glo
rioase de la Stalingrad și a 
făcut un scurt popas pe malul 
Volgăi, membrii delegației și 
persoanele care-i însoțesc se 
opresc apoi în Piața V. I. 
Lenin. Monumentul marelui 
conducător este străjuit de co
lonade așezate în semicerc. 
Dincolo de ele se află casa 
sergentului Pavlov, care a re
zistat cu un mănunchi de oa
meni, complet izolați de uni
tatea lor, atacurilor îndîrjite 
ale unui inamic mult superior 
numericește. Dușmanul nu a 
putut trece. Simbolic, recon
strucția orașului-erou a în
ceput cu casa sergentului 
Pavlov. Indreptîndu-se spre 
nordul orașului, spre movila 
lui Mamai, delegația română 
trece pe lingă o veche moară 
transformată în monument 
istoric, unde se va ridica Mu
zeul militar al orașului.

obținute de locuitorii lui. In 
încheiere, el a transmis po
porului român cele mai căl
duroase salutări și urări de noi 
succese în construcția socia
listă.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
mulțumit în numele delegației 
pentru primirea cordială care 
i-a fost făcută în orașul Vol
gograd și pretutindeni pe unde 
a trecut, pentru calda ospitali
tate cu care a fost întâmpina
tă la tot pasul. Noi considerăm 
toate acestea drept o expresie 
a prețuirii pe care oamenii so
vietici o acordă țării noastre, 
poporului român, muncii și 
succeselor sale, a spus vorbi
torul ; ele sînt o manifestare 
a legăturilor frățești și cola
borării dintre popoarele, țările 
și partidele noastre.

Ingăduiți-ne ca de la acea
stă tribună să vă adresez dv 
și tuturor cetățenilor orașului 
Volgograd un fierbinte salut 
din partea delegației noastre, 
a Partidului Comunist Român 
și să vă transmitem mesajul 
de prietenie al tuturor oame
nilor muncii din România So
cialistă. Sîntem încredințați că 
vizita noastră aici, întâlnirile 
cu populația orașului, cu con
ducătorii organizațiilor dv de 
partid reprezintă o contribuție 
la cauza prieteniei care ne 
leagă.

Este pentru noi un prilej de 
bucurie să vizităm orașul-erou 
Volgograd. Aici, pe Volga, în 
anii grei ai intervenției impe
rialiste și ai războiului civil, au 
fost zdrobite forțele întunecate 
care încercau să stingă flacăra 
marelui Octombrie. Aici, pe 
Volga, în anii celui de-al doilea 
război mondial, armatelor fas
ciste cotropitoare le-a fost dată 
o lovitură nimicitoare, de o co- 
vîrșitoare importanță pentru 
obținerea victoriei finale asu
pra Germaniei hitleriste.

Referindu-se în continuare 
la faptele de vitejie ale lo
cuitorilor Stalingradului, tova
rășul Gheorghe Apostol a 
spus : Eroismul fără egal al 
luptătorilor de la Stalingrad 
devenise un simbol însuflețitor 
pentru patrioții din multe țări, 
care luptau animați de idea
lurile salvării omenirii de ro
bia fascistă.

Ne este binecunoscută abne
gația cu care locuitorii Volgo
gradului, sprijiniți de întregul 
popor sovietic, au muncit pen
tru a reface orașul și a-l ri
dica din ruine, a-i da frumuse
țea și strălucirea, demne de 
tradițiile sale eroice.

Astăzi, a spus în continuare 
vorbitorul, Volgogradul, puter
nic centru industrial, aduce o 
contribuție de seamă la po
tențialul economic al Uniunii 
Sovietice. împreună cu întrea
ga țară, orașul trăiește din 
plin intensa activitate crea
toare ce caracterizează opera 
de construcție comunistă din 
patria dumneavoastră. Ne-a 
făcut plăcere să ne întâlnim cu 
oamenii muncii din orașul dv., 
care dau viață cu entuziasm 
și pasiune sarcinilor trasate de 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice. înfăptuind cu succes 
prevederile planului șepte- 
nal, muncitorii din Volgograd 
sporesc necontenit puterea in
dustrială a orașului lor, își 
dezvoltă și modernizează pro
ducția.

După ce a subliniat spriji
nul dat de constructorii de 
tractoare din Volgograd la 
mecanizarea agriculturii • so
vietice, tovarășul Gheorghe 

mânia !“, „Salut fierbinte so
lilor poporului frate român!“, 
„Trăiască prietenia sovieto- 
română!“.

Delegația vizitează movila 
lui Mamai. Aici a fost punctul 
central al frontului de la 
Stalingrad, devenind legendar 
pentru eroismul și dîrzenia 
apărătorilor orașului în lupte
le împotriva cotropitorilor 
fasciști.

Oaspeții sînt conduși de 
sculptorul sovietic Evgheni 
Vucetici, conducătorul grupu
lui de sculptori și arhitecți 
care înalță pe această colină 
un complex de monumente, 
închinate luptătorilor de la 
Stalingrad.

Grupurile statuare care al
cătuiesc complexul redau în 
marmură și piatră epopeea de 
pe Volga. Întregul complex va 
fi dominat de o statuie uriașă 
înfățișînd patrla-mamă, care 
își cheamă fii la lupta pentru 
victoria finală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit sculptorului Vu
cetici pentru explicațiile date 
și a felicitat colectivul de 
sculptori care înalță această 
operă impresionantă.
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Apostol a arătat că și în Ro
mânia cei care făuresc trac
toarele sînt prețuiți pentru 
aportul adus la înzestrarea 
tehnică a agriculturii. In tre
cut, a spus vorbitorul, Româ
nia, deși țară cu un pronun
țat caracter agrar, nu avea o 
producție proprie de tractoare 
și mașini agricole. Astăzi con
structorii din orașul Brașov, 
care în urmă cu mai puțin de 
două decenii făureau primul 
tractor românesc, aduc o im
portantă contribuție la dez
voltarea agriculturii noastre 
socialiste și satisfacerea altor 
nevoi ale economiei naționale.

Vorbitorul a arătat că Con
gresul al IX-lea al Partidului 
a adoptat un plan cincinal și 
un plan de zece ani de valo
rificare a resurselor energeti
ce și de electrificare a țării, 
înfăptuirea lor va asigura 
continuarea, pe o treaptă mai 
înaltă, a procesului de desă- 
vîrșire a construcției socialis
te, înaintarea țării spre noi 
culmi ale civilizației.

Referindu-se în continuare 
la importanța deosebită pe 
care o are întărirea continuă 
a unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste șl munci
torești internaționale, pe baza 
principiilor marxist-leninis- 
mului, ale internaționalismu
lui proletar, vorbitorul a spus 
că Partidul Comunist Român 
consideră că există condițiile 
realizării acestui obiectiv, 
pentru că ceea ce unește ță
rile socialiste, partidele co
muniste este infinit mai pu
ternic decît deosebirile de ve
deri și divergențele care pot 
să apară.

Dezvoltarea relațiilor dintre 
țările socialiste, a spus el. are 
o covîrșitoare însemnătate 
pentru întregul nostru sistem 
mondial și pentru fiecare țară 
socialistă în parte. Ea este me
nită totodată să ofere popoare
lor asuprite, care aspiră spre o 
dezvoltare de sine stătoare, un 
model de relații bazate pe 
principiile respectării suvera
nității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, 
să sporească forța de atracție 
a socialismului.

înfăptuind politica Partidu
lui Comunist Român, statul 
nostru depune toate eforturile 
pentru a contribui la menți
nerea și apărarea păcii în lu
me, își manifestă solidaritatea 
cu popoarele care luptă pen
tru eliberarea națională și so
cială.

In încheierea cuvîntării sale 
tovarășul Gheorghe Apostol a 
spus : Ingăduiți-ne să vă mul
țumim încă o dată pentru pri
mirea caldă pe care ne-ați 
făcut-o și să vă urăm din 
toată inima realizări mereu 
mai mari în construirea co
munismului în patria dv., sub 
conducerea încercată a Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

★
Constructorii de tractoare au 

oferit în dar tovarășului Nico- 
laie Ceaușescu un tractor în 
miniatură, cu motor și atelaje 
în funcțiune.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
constructorilor de tractoare 
pentru primirea frățească și 
prietenească, subliniind că a- 
ceasta constituie o manife
stare a prieteniei româno-so
vietice. Felicitîndu-i pentru 
succesele dobîndite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor uzinei noi succese în 
muncă, fericire și victorie în 
construcția comunismului.
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Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. Cehoslovace

la Moscova
MOSCOVA 6 (Agerpres). ■- 

La invitația C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al1 U.R.S.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la 6 sep
tembrie a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială o dele
gație de partid și guverna
mentală a R. S. Cehoslovace, 
condusă de Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace.

Din delegație fac parte Jo- 
zef Lenart, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
Jiri Hendrych, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și

Republica Dominicană

Imbertiștii amenință 
cu reluarea ostilităților 
în timp ce președintele guvernului provizoriu 

dominican, Hector Garda Godoy, își continuă con
sultările in vederea completării cabinetului său, 
postul de radio de la baza San Isidro a făcut cu
noscut că lideri, militari ai fostei junte demisio
nate a lui Imbert Barreras ar fi hotărît să reia osti
litățile afirmînd că „în cele cîteva zile care au ur
mat instalării lui Godoy 
lor constituționaliste“.

Un neașteptat scurt circuit și întuneri
cul și-a coborî! cortina peste circul am
bulant. Acrobații și-au întrerupt evolu
ția î Nu, n-a fost nevoie. Acrobațiile se 
petreceau la... tribună, căci spectacolul 
era electoral. Bezna a produs o clipă de 
emoție în asistență dar Ia tribună orato
rul nu se arăta intimidat. Continua să 
vorbească, se agita în căutarea unor 
clasice efecte teatrale. Părea o mașină
rie ce cu greu poate fi oprită...

0
tîrzlu s-a identificat , cu teroriș
tii din Organizația Armatei 
Secrete. La mai puțin de 100 
de zile de întîlnirea alegătorilor 
francezi cu urnele, Tixier-Vig- 
nancour este — straniu și to
tuși real — singurul care pre
tinde oficial voturi spre a se 
putea instala la Elysée. Avoca
tul extremei drepte a colindat 
cu circul său mobil stațiunile 
de pe plajă, a rostit nenumăra
te discursuri, a organizat con
ferințe de presă în speranța că 
intr-un sezon politic mort agi
tația sa va găsi o oarecare pu
blicitate. Practic, acest candi
dat n-are nici o șansă. El va 
moșteni probabil voturile adep- 
ților poujadismului, deși dă a- 
sigurări că unul din patru ale
gători îl va urma („eu cred se
rios că pot conta, de pe acum, 
pe 25 la sută din voturile cor- 

Ipului electoral"). Obosit de 
„turneul plajelor“, optimistul 
candidat se pregătește pentru

al Prezi- 
din Ceho- 
al C.C. al 
Vladimir 

al

Otakar Simunek, vicepreșe
dinte al guvernului, membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Michal Sabolcik, 
membru supleant 
diului C.C. al P.C. 
slovacia și secretar 
P.C. din Slovacia, 
Koucky, secretar al C.C. 
P.C. din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Vnukovo-2, 
delegația a fost întîmpinată 
de Leonid Brejnev, Anastas 
Mikoian, Alexei Kosîghin, și 
de alți conducători de partid 
și de stat sovietici, de membri 
ai corpului diplomatic și de 
numeroși locuitori ai Mosco
vei.

I

a crescut influența forțe-

Santo Domingo, generalul Bruce 
Palmer, a cerut acestor trupe să 
fie mobilizate, motivînd că „se 
află în fața noastră o perioadă 
critică și potențial explozivă“.

Pe de altă parte, Hector Gar.- 
cia Godoy a anunțat duminică 
numirea a cinci membri ai gu
vernului — în fruntea ministere
lor agriculturii, sănătății, finan
țelor, învățămîntului, și comuni
cațiilor. Problema cea mai greu 
de rezolvat rămîne desemnarea 
șefului forțelor armate. Godoy a 
format, de asemenea, o echipă 
de specialiști în vederea elabo
rării unui plan de reconstrucție 
a economiei, în prezent dezorga
nizată și ruinată, ca urmare a 
îndelungatei crize politice domi
nicane.

Ultimele telegrame anunță că 
pînă în prezent 13 țări au re
cunoscut noul regim instalat la 
Santo Domingo.

un pelerinaj în... Vietnamul de 
sud, unde dacă nu poaterecol- 
ta voturi contează, în schimb, 
pe înțelegerea lui Ky, generalul 
care și-a mărturisit admirația 
față de Hitler.

5 decembrie, ziua destinată 
alegerilor prezidențiale, se a

Toamna mcertiludinîi
propie vertiginos și adevărații 
protagoniști n-au intrat încă în 
scenă. Candidatura lui de Gaul
le nu este o certitudine iar o- 
poziția nu și-a desemnat nici 
ea candidații. Clarificările în- 
tîrzie, campania electorală lîn- 
cezind într-un mod surprinză
tor dacă ținem seama de im
portanța mizei aflată în joc. 
Este ceea ce Le Monde denu
mea „course de lenteur“ (cursă 
de încetineală). De Gaulle nu 
pare grăbit să-și dezvăluie in
tențiile. Mulți se îndoiesc că 
după 9 septembrie, cînd va a- 
vea loc conferința de presă a 
președintelui, vom fi în măsu
ră să stabilim exact dacă de 

R. P. D. COREEANA. — As
pect de la Expoziția de artă 
fotografică românească, des

chisă la Phenian.

Agravarea situației 
de la frontiera 
indo-pakistaneză

Agențiile tye presă au anun
țat luni că situa(ia militară de 
la frontiera Indiei cu Pakista
nul s-a agravat. Ministrul apă
rării al Indiei, T. B. Chavan, a 
declarat la 6 septembrie in par
lament că „trupele indiene au 
trecut granița de stat dintre In
dia și Pakistan in regiunea 
Pundjab“. După cum a declarat 
ministrul indian, scopul acestei 
acțiuni este „de a apăra grani
ța indiană“.

România la Tîrgul
de la Alger

avut loc deschi- 
II-lea Tlrg in-

• LA ALGER a 
derea celui de-al 
ternational la care participă peste 
20 de lari printre care Republica 
Socialistă România. Tîrgul a fost 
deschis de șeful guvernului algeri- 
an, colonel H. Boummediene. El 
a vorbit despre situația din agri
cultura și industria Algeriei, pre
cum șl despre măsurile elaborate 
de guvern In aceste domenii.

R. P. BULGARIA. Studenți ai Institutului Electrotehnic din Varna, ia o oră de laborator

Gaulle va cere sau nu reînnoi- 
lea mandatului său. Agenția 
France Presse afirma: „Se 
pare că generalul de Gaulle nu 
va face cunoscute intențiile 
sale chiar dacă va aborda în 
cursul conferinței de presă 
problema candidaturii lui în a- 
iegerile prezidențiale de la 5 
decembrie“. După agenția pari
ziană, chiar în anturajul pre
ședintelui nu există o opinie 
clară : „Astfel, expectativa con
tinuă cu atît mai mult cu cît 
chiar în cercurile guverna
mentale părerile miniștrilor 
privind prezentarea lui de 
Gaulle'în alegeri sînt împărțite". 
De Gaulle se arată preocupat de 
un viitor mai îndepărtat. Fran

ța „după gaullism" îi provoacă 
griji și de aci ezitările sale. 
U.N.R. nu poate fi o moșteni
toare sigură. Această grupare 
este eterogenă, elementul de 
legătură între oameni politici 
cu viziuni diferite fiind doar 
atașamentul față de președinte. 
Steagul gaullismului va fi în
credințat actualului premier 
Pompidou ? Mai mult s-a con
turat intenția generalului de 
a-l înfățișa Franței pe Pompi
dou drept succesorul său. Dar 
operațiunea aceasta comportă 
riscuri de care de Gaulle este 
conștient. O părere care cîștigă 
teren este aceea că de Gaulle 
se va prezenta din nou în fața

ostul premier Papandreu și-a motivat în felul următor 
neașteptata sa hotărîre. Nici un guvern — a spus el — 
nu poate fi constituit de actualul parlament. Nu rămîne 
deci decît o singură soluție : alegeri cu un guvern de 
afaceri. Soluția neavînd însă acordul altor partide, 
Uniunea de centru acceptă, în interesul național, ca un 
guvern al Uniunii național-radicale (E.R.E.) să organi
zeze alegerile. Sîntem convinși, a ținut el să sublinieze, 
că condițiile elementare permit asigurarea libertății a- 

cestor alegeri. Uniunea de centru este sigură că atașamentul de ne
zdruncinat al poporului față de democrație va face ca partidul să 
primească o largă majoritate în Parlament.

La această soluție s-a ajuns în urma unor întrevederi care au avut 
loc între Papandreu, liderul Uniunii de centru, și Canellopoulos, lide
rul partidului de dreapta Uniunea național radicală, după reuniunile 
Consiliului de coroană ținute în cursul săptămînii trecute. Din dez
baterile consiliului a reieșit că nu poate fi pusă în practică nici o 
soluție care ar pleca de la luarea în considerare a diverselor combi
nații de fracțiuni parlamentare. Un guvern format din politicieni ai 
Uniunii de centru, sprijinit de partidul de dreapta, nu mai putea fi 
prevăzut din cauza celor două eșecuri anterioare. S-a mai vorbit des
pre eventualitatea unui guvern compus din politicieni ai centrului și 
ai dreptei. Un asemenea guvern nu a fost încercat pentru că și el 
s-ar fi izbit de aceleași dificultăți. Dizidenții din Uniunea de centru 
nu ar fi putut forma o majoritate parlamentară împreună cu depu
tății partidului E.R.E.

încercările ul
terioare de a se 
accentua sciziu
nea din partidul 
de centru nu au 
dus la nici un 
rezultat. însărci
narea unui alt 
politician cu for
marea unui nou 
guvern nu mai 
putea fi luată în 
considerare. Re
gele a declarat Ia 
ultima ședință a 

Consiliului de coroană că așteaptă ca partidele singure să ajungă îa o 
înțelegere și că el nu va lua o nouă inițiativă. Datorită faptului că Pa
pandreu era arbitrul situației era deci de presupus că în culisele vieții 
politice grecești, se va căutab nouă formulă, originală, menită să scoată 
criza din impas. Nu s-a mai mers pe linia găsirii unor politicieni care 
să abandoneze tabăra lui Papandreu ci forțele de dreapta s-au adresat 
direct acestuia.

Căutarea noii formule se impunea și din alte considerente decît ace
lea legate direct de formarea unui nou guvern. Este vorba despre ca
racterul pe care începuseră să-l capete manifestațiile populare. în 
timpul turneului politic pe care Papandreu l-a întreprins în diferite 
regiuni ale țării, masele populare au depășit revendicările inițiale 
care se refereau la formarea unui guvern Papandreu sau efectuarea 
alegerilor în termen de 45 de zile. în cursul manifestațiilor se expri
mau tot mai multe cereri cu caracter social și era tot mai insistent 
pusă în discuție problema moparliiei. De bună seamă că evoluția eve
nimentelor îngrijora cercurile guvernante ale țării. Era evident că în 
orice moment situația putea să le scape de sub control.

în același timp, unele surse afirmă că însuși Papandreu ar fi dorit 
o terminare rapidă a crizei pentru ca să pună capăt tendințelor centri
fuge din formația sa politică. în aceste condiții se pare că existau 
unele elemente care să permită găsirea unui compromis menit să sa
tisfacă una dintre principalele cereri ale lui Papandreu : organizarea 
unor noi alegeri.

Ce se ascunde în spatele înțelegerii dintre Papandreu și Canello
poulos ? Pentru moment este dificil de spus care au fost garanțiile 
pe care le-a oferit liderul partidului de dreapta cu privire la ținerea 
alegerilor și desfășurarea lor liberă. în orice caz, în cîteva declarații 
publice, Canellopoulos și-a precizat punctul lui de vedere cu privi
re la evoluția viitoare a situației. El a declarat că este gata să-și 
ducă la îndeplinire sarcina de a forma guvernul și de a organiza ale
gerile cu condiția ca să nu i se limiteze în nici un fel activitatea pen
tru restabilirea ordinei. Deocamdată nu se poate ști exact ce înțelege 
liderul partidului de dreapta prin condițiile pe care le-a pus.

Soluția la care s-a ajuns nu este acceptată de toate forțele politice 
ale Greciei. Passalidis, președintele Comitetului Executiv al partidu
lui E.D.A., și-a exprimat îndoiala asupra modului cum se vor desfă
șura alegerile. El a declarat că organizate de partidul de dreapta, 
alegerile vor fi frustrate și ar prezenta un pericol pentru democrație. 
Passalidis a cerut ca alegerile să fie organizate de „un guvern de afa
ceri“.

Cu aranjamentul dintre Papandreu și Canellopoulos se încheie 
prima fază a crizei guvernamentale care a început la 15 iulie. Viitoa
rele zile ne vor arăta în ce măsură sînt trainice soluțiile adoptate pînă 
acum și modul în care -opinia publică a primit hotărîrile celor doi 
lideri politici.
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înțelegerea Papandreu
Canellopoulos
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alegătorilor. Dar, cum scria o 
revistă franceză, „jocul răniî- 
ne deschis și poate, în conse
cință, rezerva orice surprize“.

In așteptarea deciziei preșe
dintelui, eventualii săi adver
sari stau în rezervă, refuzînd 
orice preciziuni. Jocul lui de 
Gaulle pare să-i fi inspirat. Se 
vorbește destul de insistent 
despre candidatura lui Antoine 
Pinay însă acest versat om po
litic își alternează declarațiile 
creînd în jurul persoanei sale 
incertitudine. Dezmințirile ca
tegorice sînt urmate de asigu
rări că ar fi gata să răspundă 
solicitărilor națiunii în împre
jurări dramatice. Evident, Pinay 
așteaptă hotărîrea lui de Gaul- 

cu- 
pre-

le. Iar acesta ar dori să 
noască proiectele fostului 
mier, socotit un adversar re
dutabil (Combat afirmă că 
gaullismul a constatat brusc că 
primejdia nu vine nici de Ia 
dreapta și nici de la stînga, 
nici din față și nici din spate. 
Primejdia ar veni „de la înălți
me“. Antoine Pinay planează 
amenințător deasupra gaullis
mului — afirmă ziarul parizian). 
Unii observatori cred că Pinay 
ar evita o confruntare directă 
cu de Gaulle dar ar fi dispus 
să se întreacă cil .Pompidou.

Eșecul „formulei Defferre“ a 
complicat problemele opoziției. 
Căutările n-au luat sfîrșit. 

S.F.I.O. încearcă să grupeze a- 
numite sectoare socialiste, ex- 
cluzînd pe comuniști care in
sistă pentru un candidat unic 
al stîngii. Comitetul de condu
cere al S.F.I.O. se va întruni 
la 8 septembrie. Unele grupări 
politice amînă pentru octom
brie hotărîrile lor. Comitetul 
național al M.R.P. se va reuni 
abia la 9 octombrie, iar radi
calii par cei, mai răbdătorii 
ei au ales 22 octombrie pentru 
a-și clarifica pozițiile. Deci, a- 
aceeași tactică a amînărilor în 
speranța cîștigării de timp. 
Campania electorală rămîne 
într-o stare de paralizie provo
cată de posibilele surprize. 
Toamna pariziană poartă pece
tea incertitudinilor. Singurul 
moment de înviorare îl va 
furniza la 26 septembrie alege
rea noilor senatori. Prima run
dă a evenimentului s-a consu
mat luni pe scară municipală.

Dacă liderii politici preferă 
expectativa, aflăm din Le Fi
garo că un onorabil director 
de școală dintr-o micuță comu
nă din departamentul Seine et 
Marne, Jean Pignero, și-a a- 
nunțat intenția de a candida laj 
postul de președinte. DomnuT 
director (care a atins 57 de 
ani, vîrstă care presupune o 
doză de înțelepciune) și-a înfă
țișat programul grație căruia 
visează să ajungă la Elysée : 
respectul față de... natură și a- 
doptarea unei... limbi interna
ționale. Probabil, prietenii săi 
de la cafeneaua satului i-au 
promis voturile lor...
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Aceste amenințări ale imber- 
tiștilor cu reluarea ostilităților 
vin, potrivit agenției U.P.I., în 
momentul cînd acordul de de
zarmare a părților în conflict se 
află în impas — fiecare din aces
tea așteptînd ca partea adversă 
să depună mai întîi armele. Fos
ta juntă militară a lui Imbert 
deține în prezent încă importan
te poziții în partea de nord a 
orașului Santo Domingo unde, 
potrivit agenției U.P.I., au fost 
arestați mai mulți constituționa- 
liști care au revenit la familiile 
lor din această parte a orașului. 
Pe de altă parte, trupele fostu
lui guvern constituționalist au 
anunțat că nu vor depune arme
le atîta timp cît trupele imber- 
tiste nu se vor retrage din secto
rul ocupat la Santo Domingo. 
Agențiile de presă informează, 
de asemenea, că șeful trupelor 
americane de ocupație aflate la

ratorul care la 
Cannes a suportat 
cu stoicism, o sală 
cufundată în bez
nă era Tixier — 
Vignancour, expo
nent al dreptei 
care-1 revendica 
pe Pétain iar mai


