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hz/fe în R. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

ZILE

PENTRU
RECOLTĂ

SOFIA 15 tAgerpres). — 
Trimișii noștri speciali trans
mit :

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de tovară
șul Todor Jivkov și alți con
ducători de partid și de stat 
bulgari, a vizitat miercuri 
regiunea și orașul Plevna.

în drum spre orașul Plev
na, delegația s-a oprit la Bo- 
tevgrad, unde a vizitat fabri
ca de semiconductori.

La intrarea în uzină, oas
peții au fost salutați cordial 
de Grigor Stroicikov, prim-se- 
cretar al comitetului regional 
Sofia al P.C.B., Nikola Matev, 
președintele sfatului popular 
regional, ing. Lazar Dancev, 
directorul uzinelor, precum și 
de numeroși muncitori. Un 
grup de tinere muncitoare, 
îmbrăcate în costume naționa
le, a oferit membrilor delega
ției și persoanelor care o înso
țesc, tradiționala pîine și sa
re, vin și flori.

Directorul uzinelor a infor

mat pe oaspeți despre istori
cul și importanța acestei în
treprinderi în economia națio
nală a Bulgariei. însoțiți de 
cadre tehnice, membrii dele
gației au vizitat principalele 
sectoare de producție, intere- 
sîndu-se de procesul de fabri
cație, însușirea și aplicarea 
metodelor de producție care 
asigură o bună calitate a pro
ducției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației, 
au mulțumit pentru primirea 
călduroasă și au urat colecti
vului întreprinderii noi suc
cese în muncă. Ei au semnat 
în cartea de onoare și au ofe
rit cadouri colectivului uzinei.

în drum spre Plevna, dele
gația română a făcut un scurt 
popas la gospodăria agricolă 
cooperativă de muncă din co
muna Praveț. Membrii coope
rativei i-au întîmpinat pe oas
peți cu pîine și sare, aclamînd 
îndelung pentru prietenia ro- 
mâno-bulgară. Pionierii au o- 
ferit flori și cravate roșii. Pre
ședintele cooperativei a rostit 
un cuvînt de salut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru primirea 
făcută, urînd membrilor coope
rativei succese în muncă și în 
viața personală.

Manifestări calde și sponta
ne de prietenie au fost făcute 
delegației de partid și guver
namentale a țării noastre la 
Iablanița și Lukovit, în toate 
localitățile prin care au trecut 
în drumul spre Plevna.

în orașul Lukovit, o mare 
mulțime de oameni aștepta 
trecerea delegației. în centrul 
localității s-a desfășurat un 
scurt miting. Tovarășa Ivanka 
Dakova, prim-secretar al co
mitetului orășenesc de partid, 
a salutat pe oaspeții sosiți din 
România.

Mulțumind pentru cuvintele 
adresate poporului român, de
legației de partid și guverna
mentale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus că între par
tidele noastre, între popoarele 
noastre s-au stabilit relații de 
prietenie frățești. Noi vă do
rim din toată inima mult suc
ces în construirea socialismu-

Ogoare de vară pe suprafețe cit mai întinse...
Foto : N. SCARLET

Cooperativele agri
cole de producție din 
raionul Pașcani, 
giunea Iași, au 
schimbat 747 tone de 
sămlnfă.

Schimbul ar fi sim
plu, dacă...

Acum o lună, Consi
liul agricol raional a 
trimis planul de 
schimb la Iași, de un
de s-a întors aprobat 
pe 4 septembrie. Coo
perativele agricole au 
primit apoi comuni
carea în legătură cu 
bazele de recepție la 
care au fost reparti
zate să efectueze 
schimbul. Data de 4 
septembrie însemni nd

re
de

o oarecare întirziere, 
unitățile s-au grăbit 
să trimită la bazele 
indicate cărate și ma
șini încărcate cu gri
ul perttru schimb.

— Graba strică trea
ba. Cu acest proverb 
au iost întîmpinaji 
delegații convoaielor 
de atelaje și ai coloa
nelor de mașini, in- 
truclt tovarășii de 
întreprinderea regio
nală pentru valorifi
carea produselor a- 
gricole nu s-au gră
bit să avizeze înce
perea schimbului de 
sămlnță.

Cooperativele agri
cole din Stroiești, Leș

Oglinda hărniciei
in raionul Oltenița două lucrări sînt mai im

portante la ordinea zilei : pregătirile pentru în- 
sămînțările de toamnă și culesul porumbului. 
Consiliul raional agricol a luat o serie de mă
suri care asigură :

® Terminarea, pînă la 22 septembrie, a ară
turilor pe cele 36 000 de hectare care vor fi în- 
sămînțate cu grîu.

o Recoltarea mai întîi a hibrizilor timpurii de 
pe cele 10 000 de hectare care vor fi însămînțate 
cu grîu ; viteza zilnică la recoltatul porumbului : 
1 500 de hectare.

• Selectarea și tratarea întregii cantități de să- 
niînță de grîu pînă la 16 septembrie.

Ținînd seama de toate acestea, comitetul ra
ional al U.T.C. a inițiat mai multe activități 
din care amintim :

® S-au ținut adunări generale 
deschise în toate organizațiile de 
bază U.T.C. din agricultură, în 
care conducătorii de unități, spe
cialiștii au vorbit despre măsurile 
stabilite și cum pot fi acestea în
făptuite, iar tinerii și-au luat 
gaiamente concrete.

® într-o recentă plenară a 
mitetului raional U.T.C.
popularizat experiența organiza
țiilor de bază U.T.C. din coope
rativele agricole Chirnogi, Ul
meni, Mînăstirea cu privire la 
antrenarea tinerilor țărani coope
ratori la lucrările din actuala 
campanie egricolă.

o Cei mai buni activiști ai co
mitetului raional U.T.C. au fost 
repartizați în organizațiile de 
bază U.T.C. cu mai puțină expe
riență.

Cum se înfăptuiesc aceste 
măsuri în unități, în organiza
țiile de bază ale U.T.C. ?

i La cooperativa agricolă din 
Mitreni culesul porumbului 
era în toi. în raport cu cerin
țele, toți tinerii erau prezenți 
la posturile de lucru. Peste 200 
erau la culesul porumbului și 
tăiatul cocenilor. Tinerilor 
conductori de atelaje le-au 

t venit în ajutor și cei din sec- 
i
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în ziua 
Veni fi

spus 
u.r- 

mîi-

au făcut a-

pezi, Qțeleni, Cuza, 
i lîeleștieni, s-au con
format și au amlnat 
treaba pentru a doua 
zi.

— Nu vă grăbifi, 
tovarăși I li s-a 
din nou 
mătoare.
ne.

$1 așa
ceste cooperative trei- 

la • patru drumuri cu că
ruțele și mașinile în
cărcate, consumînd 
benzină, irosind timp...

Agrotehnica nu... 
avizează depășirile e- 
pocii optime la înșfi- 
mînlare.

C. SLAVIC

an-
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torul zootehnic. Aceștia s-au 
angajat să facă cel puțin cîte 
două transporturi de coceni pe 
zi, direct la gropile de 
Astfel transportul 
cu recoltatul. Cu 
autocamioane se 
rumbul contractat 
direct la bază, iar cu atelaje
le se duc știuleții la pătule. Un 
scurt bilanț arată că pînă a- 
cum s-a cules recolta de pe 
300 din cele 800 de hectare cu 
porumb. S-a creat front de 
lucru tractoarelor, peste 200 de 
hectare fiind eliberate de co
ceni. S-au tocat și însilozat 
peste 800 de tone de coceni.

Asemănător este organizată 
munca și în cooperativele a- 
gricole Sohatu, Mănăstirea, 
Chirnogi și altele.

La Ulmeni terenul este pre
gătit pe 400 de hectare. După 
porumb urmează să fie semă
nate cu grîu 300 de hectare. 
Recoltatul a început mai întîi 
pe aceste suprafețe. în echipele 
de culegători, organizația U.T.C 
a antrenat cei mai mulți 
tineri. Noaptea se lucrează la 
tăiatul cocen’^or. La căruțele 
care transportă cocenii s-au 
atașat platforme de gratii pen
tru mărirea capacității. Tova
rășul Ion Dinu, președintele 
cooperativei ne spunea:

— Măsurile stabilite au fă
cut ca viteza de recoltat să 
ajungă de la 25 Ia 50 de hec
tare pe zi. în pătule se află 
deja recolta strînsă de pe 320 
din cele 610 hectare. Mecani
zatorii execută arături în două 
schimburi. In 10 zile tot tere
nul pentru grîu va fi pregătit. 
Ne-au sosit toate buletinele

siloz. 
pas 
trei 
po-

tine
cele 

cară 
cu statul

NICOLAE BARBU

(Urmare din pag. a Il-a)

Ce vina
are 

copilul ?
iua era fierbinte, 
una din zilele obiș
nuite ale lui august 
de anul acesta. Fe 
strada care, cobo- 
rînd din centru du
ce spre portul o- 
rașului, oamenii tre
ceau căutînd um

bra copacilor, fapt pentru care, 
fără îndoială, n-au observat că, 
acolo chiar, două femei zdravene
se, apropiau pîndind cele două 
il.'rări ale unui mic părculeț. 
Semnele pe care și le făceau a- 
rătau că pun la cale ceva foarte
serios. O a treia, o femeie cam la 
treizeci de ani, se afla deja în 
părculeț, în fața unui bătrîn care 
supraveghea jocul unei fetițe de
cinci ani.

„Luminița!“ a strigat femeia, 
apropiindu-se, ca din întîmplare, 
dar fetița, ridicînd ochii, a pri
vit-o fără dragoste.

„Las-o în pace!“ și-a vîrît 
bătrînul bastonul între femeie și 
fată. „Nu-ți dau voie să te apro
pii de ea!“.

Femeia l-a fulgerat amar și, 
scoțînd o pungă cu bomboane, 
s-a apropiat și mai mult de fată. 
„Luminița, Luminița...“ '

Atrasă de culorile lucioase ale
bomboanelor, ca orice copil, Lu
minița a întrebat-o pe femeie da
că „nu o bate“ și a pornit alături 
de ea pe alei. Una dintre cele 
două femei, ascunsă după ziduri, 
a trecut repede în aceeași direc
ție și, în momentul cînd fetița 
a ajuns la gard, toate trei s-au 
năpustit spre fată, ridieînd-o pe

sus. Fetița a început să țipe, strl- 
gînd că vrea să meargă la bunic, 
la tatăl ei, fapt pentru care cele 
trei femei au lovit-o peste gură.

Încercarea bătrînului de a in
terveni a fost de prisos: pînă să 
sosească el, cele trei femei, îm
preună cu fata, dispăruseră...

Scenă de scandal, răpire de 
minori ? Da, cam așa ceva. De 
data acesta, însă, nici tribunalul, 
nici miliția n-au avut „dreptul“ 
de a interveni cu nimic. Femeia 
care a pus la cale „răpirea“ fe
tiței, este chiar mama ei. Din ne
fericire, scena nu se petrecea 
pentru prima dată. Copilul aces
ta, aflat la vîrsta conturării pri
melor sentimente, a formării pri
melor raționamente despre oa
meni, este supus, de la o vreme, 
unor scena de natură să strice în 
el pentru totdeauna acul busolei 
de orientare în viață: ca o sim
plă jucărie, fetița de cinci ani 
este pîndită pe la colțuri, de 
după uși, pe sub scări,, e smulsă 
— cînd de tată, cind de mamă 
—, luată din „stăpînirea“ celui
lalt și ascunsă pînă la o. nouă ră
pire... , 4-

„Tatăl tău ? O să te părăseas
că,.., n-o să aibă grijă de tine...“. 
„Mama ta ? O să te bată, n-o 
să ai de la ea nici o bucurie...". 
Intre mamă și tată, fruntea de 
copil se înfierbîntă zăpăcită și 
ochii se învîrtesc nedumeriți ■ 
cînd e la tata, află vorbele cele 
mai grele la adresa mamei, cînd 
e la mama — invers. De la o 
vreme, a devenit irascibilă, nu e 
chip să-i faci nici o observație, 
chiar atunci cînd a greșit; ime
diat se retrage într-un colț și, 
privind neprietenos, aruncă vor
be acuzatoare, după cum e ca
zul : „mi-a spus mie mama!“..., 
„mi-a spus mie tata !“...

Povestea, din păcate, nu este 
una inventată, ci una foarte re
ală, Despărțită de un prim soț 
și dorind să-și facă, chipurile, o 
ambiție față de fostul soț, s-a 
căsătorit cu primul bărbat în- 
tîlnit — tatăl Luminiței. Cine 
este omul acesta ? Un om onest, 
statornic în liotărîrea lui de a-și 
întemeia o familie, dar destul de

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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oate aceste fotografii — reprezentând 
imagini surprinse de fotoreporterul 
nostru în cîteva școli din Capitală — 
au o explicație comună:

S-au redeschis școlile. Au reînceput 
cursurile. Milioane de elevi, aproape 
patru milioane, au intrat pe poarta 
mare, sărbătorească, a unui nou an 
școlar. Emoțiile nu au lipsit; mai mari

pentru cei mici, mai elevate și mai tainice pentru 
adolescenții ultimelor clase. învățători și profesori 
au rostit tradiționala urare : „Succes în noul an !“ ; 
au încercat să deslușească pe fețele elevilor schim

I

La Botevgrad, înalții oaspeți români au fost lntîmpinati cu. pline și sare

Noi
• Lucările de mo

dernizare și dezvol
tare ale întreprinde
rii „1 Septembrie“ 
din orașul Satu Mare, 
unitate care în pre
zent produce circa 
80 la sută din totalul 
mașinilor de gătit cu 
gaze lichefiate, ce se 
fabrică în țară, se 
desfășoară într-un 
ritm susținut. Impu
nătoarea hală a sec
ției de emailaj a fost

capacități
terminată cu aproa
pe o săptămînă .mai 
devreme decît era 
prevăzut, acum mon- 
tîndu-se aici ultimele 
utilaje. Și la celelal
te obiective : secțiile 
sculărie, prese, gal
vanizare, matrițerie 
și altele, constructo
rii sînt în avans față 
de grafic.

La terminarea a- 
cestor lucrări, pro
ducția de mașini de

producție
gătit cu gaze liche
fiate, energie electri
că și combustibil li
chid sau gazos va 
crește cu peste 
100 000 de bucăți a- 
nual.

• Constructorii ca
re execută obiecti
vele prevăzute în 
planul de moderni
zare și dezvoltare a 
Fabricii de îmbrăcă
minte „Mondiala“,

din orașul Satu Ma
re, au terminat con
strucția unui nou 
corp de clădire pen
tru ateliere, cu trei 
etaje și o suprafață 
de peste 2 300 m.p. 
în prezent aici se 
instalează utilaje 
pentru cele 10 benzi 
noi de confecții care 
vor asigura în viito
rul an circa 40 la su
tă din producția în
tregii fabrici.

lui, în înflorirea Bulgariei so
cialiste.

în încheierea mitingului, to
varășul Todor Jivkov și-a ex
primat satisfacția că tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, o delegație 
de partid și guvernamentală la 
nivel înalt din România, vizi
tează R. P. Bulgaria. Convor
birile noastre, a spus el, sînt 
convorbiri între prieteni și 
frați, care au sarcini și scopuri 
comune — construirea socialis
mului și comunismului. Noi 
sîntem hotărîți să dezvoltăm 
prietenia și colaborarea pentru 
binele celor două popoare ale 
noastre, pentru pacea în Bal
cani și lumea întreagă.

Pe tot traseul, mii și mii 
de oameni ai muncii, purtînd 
stegulețe tricolore și buchete 
de flori, au ovaționat și au 
salutat cu aplauze și nesfîrși- 
te urale delegația română. Se 
vedeau lozinci în cinstea 
Partidului Comunist Român, a 
poporului român, a prieteniei 
romàno-bulgare. Pretutindeni 
erau arborate drapelele celor 
două state, iar balcoanele și 
ferestrele caselor erau împo
dobite cu flori și covoare mul
ticolore.

La hotarul dintre regiunile 
Sofia și Plevna, delegația ro
mână a fost întîmpinată de 
tov. Penko Gherganov, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Plevna, Gheor
ghe Petrov, președinte al sfa
tului popular regional, Mar- 
ko Markov, președintele orga
nizației regionale a Frontului 
Patriei.

Regiunea Plevna, vizitată 
astăzi, a cunoscut, asemenea 
întregii Bulgarii, o puternică 
dezvoltare în anii puterii 
populare. Ponderea ei princi
pală în producția industria
lă o deține industria u- 
șoară și alimentară, în ul
timii ani, aici a fost desco
perită și pusă în valoare o 
zonă petroliferă. Regiunea 
este cunoscută și datorită mu
zeelor și monumentelor sale 
istorice.

Miting 
la Plevna

Locuitorii orașului Plevna 
au făcut o entuziastă primire 
delegației române. Pe întreg 
traseul mii de oameni acla
mau pentru prietenia româ- 
no-bulgară, fluturînd stegule
țe tricolore. Așezate deasupra 
străzilor, pancarte mari pur
tau inscripții de salut în cin
stea Partidului Comunist Ro
mân, a țării noastre, urări de 
bun venit oaspeților români.

în centrul orașului, în ime
diata vecinătate a Mausoleu
lui închinat ostașilor ruși și 
români, care au căzut în lup
tele din războiul din 1877— 
1878, o companie militară 
prezintă 'onorul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă compania de onoare. 
Răsună imnurile de stat al 
Republicii Socialiste România 
și al Republicii Populare 
Bulgaria.

(Continuare în pag. a IV-a)

noilor denumiri apărute în aceste zile pe frontis
piciul miilor de școli de pe întinsul țării, profe
sorii au subliniat înaltele îndatoriri ale învățămân
tului chemat să intervină activ — așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat 
la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. — în „forma
rea tinerelor generații și educarea omului nou, în 
ridicarea nivelului cultural și de conștiință al în

bările, gîndurile — cit au „crescut“ în numai trei 
luni de vacanță!; și au încercat, în egală măsură, 
să-și ascundă emoția.

Explicînd conținutul profund, plin de sensuri al

tregului popor, în spiritul înaltelor idei ale umanis
mului socialist“.

Principal izvor de cultură și civilizație, școala 
are menirea să formeze multilateral constructorii 
de mîine ai țării.

Elevii noilor școli generale, elevii noilor licee, 
elevii primului an școlar al Republicii Socialiste 
România, sînt cadrele de mîine ale economiei și 
culturii noi, înfloritoare, ale poporului nostru.

—- Sînteți cei 550 000 viitori absolvenți pe care 
învățămîntul noului cincinal — pentru noi cincina
lul începe acum, la jumătatea lunii septembrie — 
se angajează în fața partidului să-i pregătească te
meinic. Sînteți eșalonul de completare și schimb al 
constructorilor și oțelarilor țării, al mecanizatorilor 
și electroniștilor, al făuritorilor recoltelor bogate 
și al viitorilor învățători!

CITIȚI 
ÎN PAGINA 

© 

Reportajul 
nostru 

din prima 

zi de școala



Marile \ 
descoperiri

ATOMII
LUI DEMOCRIT (IV)

de DOREL DORIAN

Se cunosc azi aproape o sută de particule elementare: nucleoni, 
mezoni, hiperoni etc. Se vorbește și de alcătuirea unui tabel în 
funcție de mase., sarcini, spini... O revistă de specialitate ne anun
ță descoperirea „mezonului eta" ; o alta ne informează asupra „hi- 
peronului omega minus“ care, cităm... „a creai o atmosferă de 
speranțe în lumea fizicienilor" t); și, în sfîrșit, o a treia ne in
formează, ca pentru a ne liniști, că putem „conta“ și pe existența 
particulei „ksi-star", care are un timp de viață de numai 5.10 la 
puterea minus 24, adică, înțelegeți... n-o să ne incomodeze prea

1. Pe baza acestei noi descoperiri s-a Încercat formularea unui 
nou principiu : al simetriei unitare a particulelor elementare.

1

mult. Dacă toate aceste relatări nu ar fi mult prea serioase, aproa
pe că ne-ar amuza sinceritatea savantului care, întrebat de André 
Maurois „dacă s-au mai descoperit recent noi particule", răspun
de că „judecind după ziarul de azi dimineață, nu crede c-ar fi in
tervenit lucruri deosebite" !).

Să înțelegem, însă, din această introducere că „atomistica" lui 
Democrit ar fi fost demult și definitiv infirmată ? Ne dau oare 
temei noile descoperiri ale fizicii atomice să privim cu scepticism 
și superioritate la îndrăzneață ipoteză lansată acum 2 400 de ani, 
după care materia ar fi alcătuită din nenumărate „pietre de con
strucție", extrem de mici și indivizibile (în grecește „a-tomos"), 
care se mișcă în vid, noțiune, de asemenea lansată atunci p-ima 
oară ?

Nu, ar însemna să nu înțelegem nimic din esența și evoluția 
gîndirii științifice, în care progresul și înnoirea implică, în chip 
dialectic, critica și chiar infirmarea teoriilor de la care, uneori, s-a 
pornit. Ar însemna să uităm că Pierre Gassendi, primul dintre 
atomiștii moderni, s-a inspirat nemijlocit (și declarat) din teoriile 
lui Democrit și că Newton, la rîndul lui, a fost un adept fervent 
și un admirator —după două milenii — al primei teorii atomiste. 
Ar însemna să nu pătrundem sensul afirmațiilor marelui Einstein, 
după care „cel care nu înțelege eforturile formidabile, dăruirea de 
sine, fără de care nimic nou nu se creează în gîndirea științifică, 
acesta nu va ști să prețuiască forța unui sentiment care, singur, 
poate face șă se nască o asemenea operă..." s).

Pentru a înțelege, insă, genialitatea lui Democrit e nevoie, încă 
o dată să ne întoarcem la epocă :

Thaïes enunțase ipoteza materiei „fără început și sfîrșit". He- 
raclit, continuîndu-l, cu limitele inerente unei afirmații bazată mai 
curînd pe intuiție, „demonstra" că materia e într-o continuă schim
bare, evoluție, devenire. Elementul „primordial" i se părea a fi 
focul, combustia simbolizînd schimbarea calitativă, metaforă atît 
de plastic reluată de G. Călinescu, în însemnarea (una din croni-

2. Din volumul „Conversații și relatări* cu și despre diferit! 
Oameni de știință americani și sovietici, semnat de André Mau
rois și respectiv Aragon.

3. Din Însemnările lui Albert Einstein : „In mijlocul diagrame
lor și ecuațiilor, nu uitați omul I",

2

cile optimistului din 1963) „Despre natura lucrurilor" a). Dar teo
riile primilor filozofi materialiști se opreau la definirea generală a 
materiei, respingeau creatotul divin și stagnarea, neîhcercînd, to
tuși, să explice „taina intimă" a materiei. Or, Democrit, conti- 
nuîndu-l pe Leucip, venind să afirme că materia este alcătuită 
dintr-o infinitate de particule indivizibile, deschidea un nou drum 
în cercetarea microcosmosului și marca, poate, începutul celei mai 
mari descoperiri a tuturor timpurilor. Deoarece există un mare 
număr de elemente diferite, susținea Democrit, trebuie să existe 
tot afitea forme diferite de atomi Fiecare element trebuie să-și 
aibă atomii săi proprii... Aceste feluri diferite de atomi trebuie să 
se deosebească unii de alții prin forma și greutatea lor5).

De reținut însă că teoria atomistă a lui Democrit venea să în
frunte teoria prestigioasă și pe atunci acceptată a lui Parmenide, 
după care lumea materială era o iluzie..s). Și, de reținut că De
mocrit își susținea teoria în lipsa (obiectivă) a oricărei posibilități 
de cercetare experimentală.

Era atît de nouă și avansată față de epocă explicația atomistă a 
lui Democrit îneît. consecințele ei — și utilitatea — aveau să fie 
înțelese abia peste două milenii I

E rușinos, într-un fel, pentru istoria științei, dăr, pe vremea lui 
Hildebrandt (viitorul papă Grigore al Vll-lea), în plin ev mediu, 
se discuta încă la nesfîrșit „dacă dumnezeu poate să știe mai 
mult decît știe", iar cei care se străduiau să rezolve această im
portantă „problemă" a cunoașterii uitaseră — sau nu voiau să-și 
amintească — că existase cu secole în urmă un Democrit.

Reabilitarea teoriei atomiste începe abia, de la Robert Boyle

4. în dreptul ferestrei mele, pomii devin, pe măsură ce Îna
intăm în noiembrie, mai aerieni și mai luminoși. Verdele capătă 
o anume paloare de fesul oriental, apoi ia nuanța bronzului, a ta
bacului uscat — și totul se preface în flăcări diafane. Moartea e 
o combusiiune și elementul primordial nu-i apa, cum credea Tha- 
les, ci focul I* (George Călinescu).

5. Recomandăm cititorilor, pentru completarea informației, iro- 
lumul deosebit de util al Iui Karl Bohm și Rolf Dorge : „Atomul, 
un gigant*.

6. Hegel a reluat logica lui Parmenide șl, combătindu-i demon
strațiile, a dovedit cum ideea existenței, contrazisă de ideeg non- 
existenței, dă naștere ideii în devenire.

3

' CE VINA
ARE

COPILUL ?
(Urmare din pag. I)

naiv ca să se fi căsătorit cu o fe
meie pe care nu o cunoștea, abia 
la o lună-două de la prima intîl- 
nire, și, în plus, lipsit de acea 
forță care s-o fi determinat pe 
soția lui să-și întoarcă privirile 
către el. Privind în continuare 
spre fostul bărbat și pornită fi
ind pe „demonstrarea" fericirii ei
— femeia a dat naștere șl la doi 
copii (unul fiind o fetiță de cinci 
ani), în ciuda numeroaselor cer
turi din casă, a deselor despăr
țiri.

Ș-au scurs așa șase ani. Șase 
ani de viață însăilată cu vorbe 
false, cu sentimente false, cu 
gesturi false. Ani în care, tot ca 
un fals argument al trăinicie! fa
miliei, au apărut cei doi copii. 
Nu trebuia să vadă fostul soț că 
lucrurile scîrțîie, că, de fapt, ea 
nu era deloc fericită și, din „am
biția" de a nu-și pierde „presti
giul", cum singură mărturisește, 
a oferit ca „argument" două pă
puși vii. Numai că păpușile încep 
să devină oameni și drama (dra
ma lor, în primul rînd) e ca și 
declanșată. Uitînd de copii, ma
ma spune : „sînt nefericită" ; ta
tăl spune: „cu femeia asta nu 
se poate trăi". Dar certurile lor, 
mobilurile acestor certuri, ori- 
cît de serioase ar fi ele, încă n-au 
temei să fie luate în considera
ție atîta timp cit — mai impor
tant decît orice argument al lor
— la mijloc se află cele două 
fetițe, viitorul lor. Hotărîți să 
se despartă, în ultima vreme, cei 
doi soți s-au mutat în locuințe 
diferite si, fiindcă un măr al dis
cordiei le alimentează pornirile 
unuia împotriva celuilalt, se fo- 
losesec ca intermediar de fetițele 
care abia deschid ochii în lume.

De ce fac ei asta ?
Chipurile, din dragoste. Din 

grija — zic ei — pentru fetițe, 
din dorința de a se ocupa de 
creșterea lor. „Le iau ca să mă 
ocup de ele", zice tatăl; la fel 
zice și mama. Dar, oricît de bu
nă le-ar fi intenția, este limpede 
ca bună ziua că o astfel de gri
jă, grefată pe fondul unor scan
daluri și neînțelegeri în familie, 
pe lipsa reciprocă de afecțiune a 
soților, grija se transformă, după 
cum se și vede, în contrariul in
tenției. Educația devine o non- 
educație, respectul părinților, al 
cuvîntului și personalității lor, 
copilul l-a și pierdut (încă de la 
cinci ani I); nici sfaturile bune 
nu mai găsesc teren de înflorire 
într-o asemenea inimă.

Întrebarea esențială care se 
pune într-un asemenea caz este : 
de ce au fost aduși pe lume a- 
cești copii, din moment ce și 
unuia, și altuia dintre soți le era 
limpede că familia lor n-are sorți 
să dureze I Din ambiție, din 
răzbunări personale dai naștere 
unor copii și apoi îi transformi 
în praștie contra celuilalt soț, 
cu care te învrăjbești ?

Nu e numai amar, dar e cum
plit de dureros să asiști la sce
ne ca aceea pe care o vom po
vesti mai jos. Conduși la adresa 
unde locuiește cea mai mică din
tre fetite, mama (care n-o mai 
crește de multă vreme) a încer
cat să se apropie de ea cu vor
be drăgăstoase. „Eu sînt mămi
ca ta. zicea. Nu mă mai cu
noști Fetița s-a uitat speriată 
și s-a întors repede; „Nu tu 
mama.,“ a țipat ea. Intr-adevăr, 
n-o mai cunoștea...

Fetița aceasta are abia un an 
și șapte luni!

Ce se va întîmpla, ce drum vo< 
apuca în viață, ea și sora ei, a- 
lungind la maturitate, avînd ca 
punct de pornire hărțuiala con
tinuă. această distrugere a res
pectului și încrederii în proprii 
părinți ?

Fiindcă e limpede pentru ori
cine : statul, școala, organizația 
de pionieri și de tineret se ocupă 
cu maximum de grijă pentru 
creșterea și educarea copiilor, 
dar ceea ce pot și trebuie să 
le dea tatăl și mama lor nu va 
putea înlocui nimeni, niciodată; 
și invers, ceea ce strică tatăl și 
mama — este foarte greu de re
parat. Rampa de lansare în viață 
a unui copil se găsește în fami
lie.

în seefia cazangene a Uzinelor 
„Grivița Roșie“

Scânteia 
s^ineretului

INFORMAȚII • INFORMAȚII • INFORMAȚII
La Consiliul Superior al Agri

culturii, a avut loc miercuri o șe
dință de lucru consacrată analiză
rii pregătirii actualei campanii a- 
gricole și stabilirii de măsuri pen
tru efectuarea In bune condiții 
și In termen optim a însămtnțări- 
lor și strîngerii recoltei culturilor 
de toamnă.

La ședință au participat tovară. 
șii Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, membrii 
ai conducerii Ministerului Indus
triei Alimentare, Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum, Co
mitetului de stat pentru valorifi
carea produselor agricole și ai al
tor instituții centrale. Au luat 
parte secretari cu probleme agra
re ai comitetelor regionale ale 
P.C.R., președinții consiliilor agri
cole regionale, directorii trusturi
lor locale Gostat, președinții u- 
niunilor regionale ale cooperației 
de consum, directorii întreprinde
rilor regionale pentru valorifica
rea produselor agricole și șefii ser
viciilor regionale S.M.T.

★
In sala mică a Palatului Repu-

blicii din Capitală au început 
miercuri lucrările Congresului na
țional de microbiologie medicală, 
oiganlzat de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale — Societatea 
de patologie infecțioasă. In afara 
celor peste 500 de academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
și medici de specialitate români, 
la lucrări participă numeroși invi
tați sosiți din diferite țări, prin
tre care cunoscute personalități 
științifice.

în cele patru zile cit vor dura 
lucrările, participanții vor lua cu
noștință despre cele mai noi 
realizări obținute în țara noastră 
și în străinătate în acest domeniu, 
despre concepțiile moderne ale 
microbiologiei, inframicrobiologiei 
și parazitologiei medicale româ
nești în ansamblul cercetării știin
țifice mondiale, despre realizările 
practice în diagnostic, profilaxie 
și terapie, In bolile infecțioase 
transmisibile etc.

Concomitent cu lucrările Con
gresului, la Institutul „Dr. I. Can- 
tacuzino" se desfășoară un sim
pozion privitor la problemele bac- 
teriofagilor și ale fenomenelor de 
bacteriofagie.

In Capitală se desfășoară lu
crările celei de-a 15-a Conferințe 
anuale a Comitetului tehnic pen
tru materiale plastice al Organiza
ției Internaționale pentru Stan
dardizare. Conferința reunește pes
te 200 de specialiști — doctori în 
științe, profesori șl ingineri chi- 
miști din institute de cercetări 
științifice și mari uzine producă
toare de mase plastice din 18 țări, 
printre care Anglia, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Ita
lia, Japonia, Polonia, S.U.A., Sue
dia, U.R.S.S.

★

Delegația Parlamentului din 
Finlanda, în frunte cu Karl August 
Fagerholm, președintele Parla
mentului, însoțită de deputății 
Stanciu Stoian și Mircea Rebrea- 
nu, precum și de Martti Johannes 
Salomies. ambasadorul Finlandei la 
București, și-a continuat miercuri 
vizita în țara noastră, printr-o că
lătorie în regiunea Ploiești.

★
Miercuri după-amiază, la Uniu

nea Ziariștilor, a avut loc o con
ferință de presă în legătură cu 

apropiata deschidere, la Mamaia, 
a celui de-al Xllșlea Congres al

Confederației internaționale d< 
pescuit sportiv (C.I.p.S.) și, la Ga
lați, a Campionatului mondial de 
pescuit sportiv staționar. Au par
ticipat reprezentanți ai presei cen
trale șl corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

Cu acest prilej, Tiță Florea, pre. 
ședințele Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
(A.G.V.P.S.), a împărtășit celor 
prezenți unele aspecte privind or
ganizarea și desfășurarea acestor 
manifestări.

★

Continuîndu-și călătoria în re
giunea Cluj, delegația Parlamentu
lui din Danemarca, condusă de 
Julius Bomholt, președintele par
lamentului, a vizitat în cursul ; Tei 
de miercuri stațiunea experimenta
lă hortiviticolă Cluj, Institutul 
oncologie și grădina botanică din 
orașul Cluj.

Seara, Clement Rusu, președin
tele Sfatului popular regional, a 
oferit în cinstea oaspeților un 
dineu.

(Agerpres)

Duminică încep „Campionatele

europene de tir"
<9 Incepînd de du

minică, timp de 5 zile, 
poligonul de la Tunari 
complet reamenajat, 
va găzdui campionate
le europene de tir, 
competifie de amploa
re, care reunește pes
te 300 de sportivi din 
23 de țări. In cadrul 
întrecerilor, vor fi de
cernate ti titluri de 
campioni europeni ia 
individual și pe echi
pe. Înaintea începerii 
campionatelor, se vor 
destășura întreceri la

toate probele pentru 
decernarea insignei de 
„Maestru trăgător". 
Aceste concursuri, în 
care se stabilesc ha
remuri, constituie o 
adevărată „repetiție 
generală' a europene
lor.

Țintașii români își 
continuă în aceste zi
le pregătirile sub în
drumarea antrenorului 
coordonator ing. Pe
tre Cișmigiu. In prima 
zi, programul campio
natelor cuprinde ur

mătoarele probe: ar
mă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat 
seniori, pistol viteză 
60 focuri (ambele 
manșe), skeet juniori 
(prima manșă).

Pină în prezent, au 
sosit în Capitală țin- 
tași din Anglia, Bel
gia, Grecia, R.D. Ger
mană, R.F. Germană, 
Iugoslavia, Olanda și 
R.P. Ungară,

(Agerpres)

Ca și în celelalte 
campanii agricole, și 
acum există o inter
dependență între di
ferite lucrări. Apa
rent, între o maga
zie pentru porumb și 
însămînțarea griu
lui nu e nici o legă
tură. Dar nepregăti- 
rea la timp a spațiu
lui pentru depozitare 
atrage după sine în- 
tîrzierea culegerii 
știuleților, apoi a tă
iatului cocenilor, a 
arăturilor și, deci, a 
însămînțărilor.

Așa se petrec lu
crurile la unele ebo-
perative agricole din 
raionul Caracal, ,ca 

Dioști, Fălcoi.

In continuarea pregătirilor pentru meciul de du
minică cu echipa R. S. Cehoslovace din cadrul 
preliminariilor campionatului mondial de fotbal, 
lotul reprezentativ al țării noastre a susținut 
miercuri la Snagov un joc de verificare în com
pania echipei Flacăra Moreni, care activează în 
categoria B. Selecționabilii au obținut victoria 
cu scorul de 9—1 (2—1).

• La Belgrad se desfășoară în 
prezent un turneu internațional 
de tenis. în primul tur al probei 
de simplu masculin, Ion Țiriac 
l-a învins cu 6—2 ; 6—2 pe po
lonezul Maniewski iar P. Mărmu- 
reanu a cîștigat cu 6—3 ; 6—1 în 
fața lui Schumovici (Iugoslavia). 
La turneu mai participă C. Năs- 
tase și Judith Dibar.

blicului nostru spectator — (so
cotit în prezent fundașul numărul 
1 al Franței) și internaționalii J. 
Arnal si E. Bolzan.

Rugbiști francezi vor juca la 
Iași cu C.S.M.S., urmînd să-și 
continue turneul la 19 septembrie 
la Constanța și 22 septembrie la 
București.

diei și R. D. Germane. Hocheiștii 
suedezi au terminat învingători 
cu scorul de 4—1 (2—0 ; 1—1 ; 
1—0), prin punctele realizate 
de Oehrlund (3) și Oerberg. în- 
tîlnirea a fost urmărită de 4 500 
de spectatori.

în cea de-a 14-a 
rundă a turneu
lui internațional 
de șah de la Ha
vana, liderul de 
pină acum, iugo
slavul Ivkov, a 
suferit prima în- 
frîngere, cedînd 
partida cu ma- 
Ratmir Holmov.

• La Berlin a fost inaugurat 
noul sezon internațional de ho
chei de gheață. Cu acest prilej 
s-au întîlnit selecționatele Sue-

• Viitoarele campionate mon
diale de ciclism se vor desfășura 
în 1966 în organizarea federației 
de specialitate din R. F. Germa
nă. La 24 august este programa
tă prima probă i 100 km pe echi
pe. Această probă și cursa de 
fond rezervată amatorilor se vor 
desfășura la Köln. Proba de fond 
pentru profesioniști va avea loc 
pe circuitul de la Nürburgring, 
întrecerile de velodrom vor în
cepe la sfîrșitul lunii august la 
Frankfurt pe Main.

(Agerpresl

— V-ați tăcut provizii pentru iarnă l
— Avem toate condițiile asigurate. Peste 

ctteva zile vine la magazie noua recoltă de 
porumb.

Desen de M. GARANTIE

OGLINDA HĂRNICIEI
(Urmare din pag. I)

analiză. Așa că la 1de 
octombrie putem trece la se
mănat cu toate forțele.

Dar nu peste tot se lucrează 
în același ritm. Față de posi
bilități la Vasilați, Căscioarele 
și alte cooperative agricole vi
teza de lucru este încă lentă, 
în vreme ce la cooperativa a- 
gricolă din Oltenița s-a adu
nat porumbul de pe aproape 
255 de hectare, la Vasilați, în 
același timp, s-a strîns recol
ta doar de pe 60 de hectare. 
Organizația U.T.C. n-a luat 
nici o măsură pentru ca toți 
tinerii să fie prezenți la mun
că. în unele brigăzi unii vin 
cu întîrziere la lucru, cei de la 
transporturi pierd mult timp 
prin sat. Este necesar ca mem
brii comitetului organizației 
U.T.C. să participe la ședințele 
operative care au loc în fie-

care seară și, cunoscînd astfel 
cerințele de forțe de muncă șl 
modul de repartiție, prin orga
nizațiile U.T.C. din brigăzi să 
antreneze aici majoritatea ti
neretului și să se preocupe zil
nic de participarea acestora la 
muncă. La fel trebuie să pro
cedeze și organizațiile U.T.C. 
din Colibași, Căscioarele, Sol- 
danu și Curcani unde 
porumbului înaintează 
de melc.

Pînă acum, în raion 
obținute 
tate :

• S-au
23 400 de
■uprafața de 18 000 hectare.

• A fost strinsă recolta de po
rumb de pe 7 000 de hectare | 
s-au tăiat și transportat cocenii 
de pe 5 000 hectare.

• Întreaga cantitate de sămîn- 
tă este pregătită.

următoarele

culesul 
cu pași

au fost 
rezul-

executat arături pe 
hectare ; «-a discuit

la mutarea 75 
rele maestru 
După insuccesul din runda a 13-a 
(a pierdut lă Smîslov), șahistul 
român Victor Ciocîltea l-a în
vins în 68 de mutări pe marele 
maestru belgian O’Kelly. Alte re
zultate : Smîslov—Tringov 1—0 ; 
Perez—Szabo 1—0 ; Fischer— 
Cobo 1—0 ; Donner—Bilek 1—0 ; 
Parma—Pietsch 1—0 ; Doda— 
Garcia 1—0. Noul fruntaș al
clasamentului este Smîslov cu 
11,5 puncte, urmat de Ivkov 11 
puncte. Ciocîltea are. 7 puncte și 
ocupă locul. 9 din 22 de con- 
curenți

o Astăzi își începe turneul în 
tara noastră cunoscuta echipă 
franceză de rugbi Beziers.

Oaspeții au deplasat un lot va
loros de jucători, dintre care se 
remarcă în mod deosebit Pierre 
Danoș (antrenorul echipei și com
ponent al naționalei franceze). 
Pierre Dedieu — cunoscut pu-

«

Foto : AGERPRESConstrucții tn centrul orașului Gheorghe Gheorghiu-Def

CITEVA OPINII DESPRE EXPERIMENTUL 
DIN ARTA PLASTICĂ STUDENITII Șl

care, recunoscînd genialitatea lui Democrit, încerca totuși, sim
plist, să înlocuiască atomii cu un fel de „corpuscule". Ernst 
Stahl, medicul lui Frederich Wilhelm I al Prusiei, și mai „cuteză
tor", descoperea la începutul sec. XVIII „flogistonul", substanță 
care ar fi legat „organic" atomii și care substanță — astăzi ne 
amuzăm — „nu cîntărea nimic iar alteori era și mai ușoară". Abia 
cu John Dalton, — atunci cînd revoluția burgheză consolidase 
drumul noilor forme de producție capitalistă — Democrit avea 
să fie pus din nou în „drepturile" lui. Corpusculii și flogistonul 
se întorceau în neantul definitiv și irevocabil al erorilor, iar losef 
Loschmidt ajungea, în sfîrșit, să calculeze, în 1865, greutatea ab
solută a unui atom, greutate de ordinul cuadrilionimii, 10 la 
puterea minus 24. (16 ani mai tîrziu, Mihail Eminescu, atent la 
marile descoperiri ale epocii sale, avea să definească poetic di
mensiunile aceluiași atom : „punctu-acela de mișcare, mult mai 
slab ca boaba spumii..." 7).

Cunoscutul fizician Max von Laue poate demonstra azi că nu 
numai atomii ci și particulele elementare posedă în substanța lor 
realitatea deplină a lumii materiale.. Teoria după care particulele 
elementare ar fi increahile și indestructibile a fost infirmată și ea 
odată cu descoperirea antiparticulelor5). „Antisubstanța" de care 
a început să se vorbească acum vreo zece ani, odată cu descoperi
rea antiprotonilor, s-a dovedit a fi tot substanță, dar într-o altă 
stare de agregare... Despre toate astea, firește, vom vorbi la timpul 
respectiv mult mai pe larg. Pentru moment, însă, reamintim toate 
aceste succese ale fizicii moderne, pentru a putea înțelege ce 
uriaș drum spre cunoașterea și înțelegerea materialității lumii au 
deschis acum 2 400 de ani atomii lui Democrit.

In felul acesta, pentru epoca lui, Democrit a fost, poate, și cel 
mai mare eretic. Dar un eretic în accepția pe care o ilustra cu
noscutul savant sovietic Blohințev, atunci cînd propunea, la con
ferința pentru fizica energiilor înalte, ca secția „ideilor noi" să se 
numească, cel puțin metaforic, „secția ideilor eretice' ■

Este și aici, declarat sau nu, un strălucit elogiu adus marelui 
Democrit.

7. Din „Scrisoarea l-a" de Mihail Eminescu : „Punctu-acela de 
mișcare, mult mai slab ca boaba spumii l e stăpînul fără mar
gini peste marginile lumii...*.

8. Din „Istoria fizicii" de Max von Laue, pe care, de asemenea, 
o recomandăm cititorilor.
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E xpozițiile de artă plastică 
ale ultimilor ani au făcut 
cunoscute publicului lu
crări de o manieră mai 
puțin obișnuită. în aceste 
tablouri oamenii, peisa
jele, situațiile sînt văzute 
cu alt ochi, sînt puse pe 
pînză altfel. Dorința de

abstractizare, de esențialitate a pic
torilor, graficienilor, sculptorilor nu 
scapă publicului. Nu întotdeauna însă 
noua tratare a temelor duce la un 
limbaj dintre cele mai clare și dialo
gul dintre creator și vizitatorul de ex
poziție suferă deseori de consecințele 
neînțelegerii și uneori, chiar ale deza
probării. Dacă vom răsfoi caietele 
de opinii ale expozițiilor vom în- 
tîlni dese semne de întrebare pe 
care vizitatorii le pan expozanților

privind cele văzute. Și este pe deplin 
evident că unele note de privitor, 
destul de multe de altfel, cuprind o 
îndreptățită nedumerire în fața noului 
fel de a picta ori desena omul, de a 
reprezenta o casă sau un peisaj. Expe- 
rimentalismul acesta dispersează a- 
tenția de la teme și acordă întîietate 
tehnicii de lucru. E o refacere a unor 
etape parcurse deja în istoria picturii 
europene și o golire de sens a acțiunii 
creatoare pe care publicul o solicită 
cu îndreptățire. Refacerea acestor ex
periențe este ea oare necesară inte
gral ? Care îi sînt cauzele ? Iată între
bări pe care le-am pus unor tineri 
artiști plastici. Ne răspund : pictorul 
Octav Grigorescu (lector la Institutul 
de arte plastice), graficianul Viorel 
Mărginean și sculptorii. Geta Cara- 
giu și Al. Gheorghiță.

Octav Grigorescu

E drept că în creația unor 
artiști plastici, îndeosebi a celor 
tineri, e evidentă uneori tendința 
de a părăsi drumurile firești în 
favoarea refacerii, destul de 
servilă, a unor experiențe artis
tice încercate în alte țări dar 
depășite de timp oricît de valo
roase ar fi ele. Neasimilarea or
ganică însă a unor valori artistice 
(curente, școli, personalități) duce 
la o „înrobire a creației", ce 
împiedică afirmarea personalității 
proprii, a reflectării celor mai

complexe și interesante aspecte 
ale contemporaneității.

Pe lîngă alte cauze, atît de 
ordin obiectiv cit și subiectiv, 
se impune relevată aceea a nea- 
similării unor valori într-un pro
ces instructiv bine dirijat. Un 
artist plastic tînăr poate reface 
în cinci sau zece ani imensa miș
care artistică de la începutul se
colului nostru sau ceea ce e 
fatal, cîteodată toată viața, de
venind un jalnic și neînsemnat 
epigon. în cadrul unui proces 
instructiv această etapă s-ar 
putea depăși cu ușurință într-un 
an, doi, aducînd pe plasticianul 
respectiv la stadiul cel mai înalt 
de pregătire, care printr-o asi
milare judicioasă a operelor îna
intașilor săi, să poată îndrăzni

cu toate șansele de succes, des
chiderea unui drum nou în artă, 
în institutele de artă plastică ar 
fi necesar, de aceea,, ca pe lîngă 
cursurile teoretice de istoria ar
telor să se refacă, prin practică 
de atelier, perioadele, curentele, 
personalitățile (îndeosebi cele mo
derne) analizate în aceste cursuri. 
Cursul de decorativă generală 
care se ocupă prin teme practice, 
de probleme de compoziție sau 
culoare, cu aplicații la diverse 
motive decorative, ar putea fi ex
tins, prin îmbogățirea ariei de 
preocupări, să studieze aceleași 
probleme cu aplicații concrete la 
marii artiști contemporani, repre
zentativi prin ansamblurile crea
ției lor. .

Se impune apoi o muncă deo

sebit de dificilă pentru profesori 
de a depista sursele folosite de 
student, analizarea loi, relevarea 
a ceea ce e valoros sau nu în 
acestea. Nu întotdeauna o astfel 
de muncă are cîștig de cauză. 
Dacă, repetăm, experiențele ar
tistice ar fi fost analizate meto
dic în procesul instructiv s-ar 
evita situațiile semnalate, s-ar 
evita producțiile cubiste, expre
sioniste, simboliste, prost înțele
se, din unele expoziții actuale 
ale tinerilor artiști plastici.

O greutate atît pentru profe
sori cit și pentru studenți în rea
lizarea dezideratelor expuse mai 
sus, e lipsa de studii și materiale 
critice privind arta contempora
nă universală sau măcar a tra
ducerii unor materiale străine

existente la care ar avea astfel 
acces un număr mai mare de 
interesați. Nu trebuie lăsată a- 
ceastă perioadă deosebit de im
portantă din istoria artelor la 
discreția unui grup infim de cri
tici de artă ale căror prezentări, 
cel mai adesea orale, sînt în 
mare parte discutabile fie prin 
aderare totală, necritică, fie (mai 
puțin) prin opoziție nejustificată, 
în aceste condiții se impune ca 
deosebit de utilă stimularea unei 
susținute munci științifice, con
cretizată în ample studii sau mo
nografii.

în ceea ce privește procesul 
de învățămînt al studenților aș 
mai recomanda pe această cale 
reducerea orelor de studiu teore
tic, mai ales la anii mici (I, II) 
în favoarea celui practic, de ate
lier. Numai posedînd un temei
nic bagaj de cunoștințe tehnice 
practice, le va permite mai tîr
ziu discutarea, analizarea unor 
subtilități de concepție, viziune 
sau tehnică. Desigur nu pledăm 
pentru excluderea orelor teoreti
ce la anii mai mici sau mai mari 
ci numai pentru o echilibrare 
armonioasă, în vederea atingerii 
telului urmărit. De asemenea, 
includerea studiului de portret 
la anii mici nu e fericit aleasă. 
Portretul presupune mare pă
trundere psihologică și posibi
lități tehnice de redare stăpînite 
aproape perfect, pe care studen
ții din anii mici în chip firesc 
nu le posedă. Numai respectarea 
unei dozări judicioase a efortu
rilor viitorilor artiști plastici, 
poate asigura rezultate demne 
de luat în considerație dar mai

ales evitarea acestor „experimen
te" dezordonate. Considerăm 
aceste cîteva puncte de vedere, 
drept sugestii, menite să îmbu
nătățească procesul de instrucție 
al tinerilor noștri din domeniul 
artelor plastice, să ridice în ge
neral nivelul producțiilor artisti
ce contemporane prezent în ex
poziții. Dorim înlăturarea tutu
ror rezidurilor și balasturilor 
din calea afirmării artei noastre 
noi, profund originală și sinceră.

.----------------------»

Viorel Mărginean

Vorbind. despre experiment 
termenul trebuie precizat. Cred 
că el se referă la acele încercări, 
unele văzute și în expoziții nu 
numai în ateliere, prin care artis
tul încearcă să-și însușească o 
etapă artistică nouă, o viziune 
nouă. Unii dintre artiști s-au fă
cut vinovați de abuz, de căutări 
exagerate și au degradat cuvîn- 
tul. Experiment are pentru mulți 
un înțeles peiorativ și nu fără 
motive. Personal nu cred în 
acești artiști plastici care își 
schimbă maniera după fiecare 
contact cu un nou album de 
artă plastică din teama de a nu 
fi demodați. Asta este cauza lip
sei lor de personalitate și oricîte 
„căutări" de acest fel ar face 
n-au ce găsi căci elementul lor 
este pastișa. Pastișe sînt cele 
mai multe din lucrările expert-
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NEÎNDEPLINiTĂ
A REPORTERILOR
Reporterii, vă asigu

răm, ar fi vrut să se gă
sească ieri, simultan, 
printr-un miracol pe 
care știința încă nu-l în
trevede, în toate școlile 
țării. Și ar fi vrut să cu
prindă, fie și pentru o 
singură zi, în breasla re
porterilor pe toți părin
ții ca și pe toți trecă
torii aflați ieri înainte 
de ora 8 pe străzi, în 
autobuze, tramvaie... și
— de ce nu? — pe toate
florăresele țării. Rezu
matul însumat al impre
siilor, după aprecierile 
noastre, ar fi fost, mai 
întîi: 1) o revărsare de 
haine și șorțuri bleuma
rin (bleumarinul unifor
melor noi) — o revărsa
re, implicit, de bun gust, 
de frumos și, s-o subli
niem cu majuscule, DE 
BUNĂSTARE EVIDEN
TĂ ; 2) o revărsare
apoi de exuberanță 
(declarată, adică zgo
motoasă, sau mocnind 
în priviri) și o sin
teză de certitudini fer
me asupra zilei de mîi
ne, asupra tinereții lor 
fără griji materiale, a- 
supra viitorului care le 
aparține: e al lor; 3) o 
revărsare de flori, în 
sfirșit, (credem că nici 
într-o altă zi a anului 
nu se cumpără atîtea 
flori; poate doar la sfîr- 
șitul anului școlar); 
flori aduse de elevi 
ca 6 modestă aten
ție profesorilor; flori 
cu care școlile întâmpi
nă solemnul 15 septem
brie; și flori — reunind 
simbolic toate buchete
le într-un singur buchet
— aduse ca semn de re
cunoștință și omagiu pă

rinteluî iubit 
rației tinere : 
lui, făuritorul 
poci de înflorire a țării.

Reporterii noștri pre- 
zenți în cursul zilei de 
ieri în diferite școli din 
București, Cluj, Iași, Ti
mișoara, Suceava, Tîr- 
gu-Mureș — ar fi dorit 
să adauge, în continua
re, nenumărate alte as
pecte particulare, speci
fice orașelor și școlilor 
în care au urmărit des
chiderea cursurilor. De 
unde și însemnările care 
urmează :

al gene- 
partidu- 

acestei e-

PROCES-VERBAL
București. Drumul Ta

berei. Raionul 16 Fe
bruarie. „Bucuria înce
perii noului an școlar a 
fost dublată pentru ele
vii Școlii generale nr. 
191 de un al doilea eve
niment : inaugurarea
noii clădiri cuprinzînd 
24 săli de clasă, la
boratoare, ateliere, ca
binete medicale". (Re
porterul insistă telefonic 
să menționăm că pentru 
a păstra cei 4 nuci aflați 
în incinta școlii, „nucii 
copilăriei", arhitectul și 
proiectantul au modifi
cat proiectul clădirii...).

Cluj. O comunicare 
similară: „Școala ge
nerală nr. 1 din cartie
rul Gheorgheni și-a des
chis și ea, inaugural, 
porțile. In jurul școlii, 
șantierul de locuințe își 
continuă încă lucrările. 
Celor 180 de elevi, copiii 
noilor locatari ai cartie
rului, li se vor adăuga în 
săptămîna viitoare o 
dată cu predarea noilor 
blocuri, alți 60 de elevi- 
In jurul 
numărul 
pînă la 
sute“.

Suceava. 
în comuna Boroaia Făl
ticeni. Ideea în sine 
creare a unor, licee

lui 1 ianuarie 
lor va crește 
aproape cinci

i. Un nou liceu

de 
la

sate — idee de necon
ceput în trecut — a a- 
juns azi cît se poate de 
firească. In anii șesena- 
lului numărul liceelor 
din întreaga regiune a 
crescut de peste 2 ori.

Iași. Zilele Alecsandri 
au cedat ieri dimineață 
locul întîi al atenției pu
blice deschiderii școli
lor. Dar „acel rege al 
poeziei,, veșnic tînăr și 
ferice", marele Alecsan
dri, care a prevăzut 
ziua de astăzi a patriei, 
cînd toți copiii țării în
vață și „viitorul se des
chide înaintea noastră, 
liber de piedicele care 
opreau mersul nostru 
înainte..." a fost „pre
zent" în toate urările de 
început de an ale profe
sorilor. Și a fost prezent 
mai ales atunci cînd 
profesorii, citîndu-l pe 
marele poet, solicitau e- 
levilor ...„energie și pa
triotism... virtuți admi
rabile" care „au făcut 
întotdeauna miracole în 
favoarea popoarelor“.

Timișoara. Labora
toarele modern utilate 
ale noii școli din car
tierul tipografilor, bi
blioteca cu cele peste 
2 000 volume, mobilierul 
confortabil și elegant au 
constituit pentru elevii 
școlii un prilej de entu
ziasm colectiv. Valoarea 
manualelor școlare difu
zate gratuit în regiunea 
Banat se ridică la a- 
proape 9 milioane lei, 
iar valoarea aparatelor 
de laborator și a mate
rialului didactic la a- 
proape 3 milioane.

Tîrgu-Mureș. Am ur
mărit cu atenție figuri
le elevilor care răsfoiau 
noile manuale școlare a- 
cordate anul acesta gra
tuit, tuturor elevilor.

Nu știau, cu siguran
ță, că au fost editate 
432 titluri de manuale 
într-un tiraj depășind 
cifra de 24 milioane — 
deși cifrele i-ar fi im
presionat. Dar înțele
geau foarte bine că aces-

te cărți sînt încă o do
vadă a grijii și dragos
tei manifestate conti
nuu față de tineret și 
că scriindu-și numele 
pe prima filă a manua
lelor se angajează să le 
studieze cu seriozitate 
și spirit de răspundere.

Și din nou București: 
Elevii anului I al școlii 
profesionale 
magnetica" 
ceput prima zi de curs 
cu vizitarea uzinei și 
a atelierelor școlii. Vor- 
bindu-le despre fru
musețea meseriilor pen
tru care se pregătesc, 
de noile lor condiții de 
studiu — de înzestrarea 
atelierelor cu strunguri, 
freze și raboteze mo
derne — directorul șco
lii le-a urat noilor elevi 
să urmeze exemplul ve
chilor absolvenți ai șco
lii, deveniți, odată cu 
trecerea anilor, ingineri, 
tehnicieni, muncitori de 
înaltă calificare.

întrerupem aici rela
tările corespondenților 
noștri convinși fiind în
că o dată că aspectele 
lor particulare, „specifi
ce", se dovedesc a fi în 
cel mai bun sens, gene
rale și definitorii pentru 
absolut toți elevii și 
pentru toate școlile 
tării.

„Electro- 
și-au în-

EMOȚIA
DESPRE CARE

NO SE VORBESTE
Cutezanța (romanti

că) și entuziasmul (lu
cid) se numără, indiscu
tabil, printre trăsătu
rile tineretului nostru. 
Școala vine să adauge 
acestor trăsături pregă
tirea generală — baza 
viitoarei profesionali
zări — să-i direcționeze 
elevului aptitudinile 
sale native, să-l educe,

CUVINT
DE MULȚUMIRE

de-al IX-lea Congres al P.C.R., să desprindă învățăminte 
pentru activitatea lor de zi cu zi, să-i ajute să înțeleagă 
problemele politicii interne și externe a statului nostru.

Începem un nou an școlar, animați de hotărlrea de a 
sprijini mai bine organizațiile U.T.C. din clase, ajutîn- 
du-le și îndrumindu-le concret cum să-și organizeze mun
ca pentru 
tură și în

a objine rezultate tot mai irumoase la învăță- 
munca educativă.

Ca părinte a doi copii, Vasile în clasa a Xl-a și Lidia 
în clasa a X-a, am cunoscut începuturile mai multor ani 
școlari. Cel care a început ieri diferă substanțial de cei 
de pînă acum. Este primul început de an școlar în repu
blica noastră socialistă, este pentru prima dată cînd copiii 
mei, împreună cu toți elevii liceelor, primesc manuale 
gratuite. Am făcut un calcul simplu. Nu acum, ci anul 
trecut, am cheltuit 200 lei pențru cărțile copiilor. Anul 
acesta am fost scutit de asemenea calcule : cît costă geo
grafia, cît costă istoria... pentru că copiii mei au plecat 
dimineața cu servieta goală și s-au întors de la școală cu 
ea plină de cărți. S-ar putea spune : ce reprezintă 200 lei 
într-un an î Este o economie însemnată însă pentru o fa
milie. Dar, dacă privim sălile școlilor, străzile, orașul în
treg care furnică de copii, putem să apreciem la justa 
valoare ajutorul mare pe care............... .
în acest început de an școlar, 
mim.

statul î] dă fiecărui părinte 
Să apreciem și să mulfu-

MAGHICI
muncitor la Întreprinderea de transporturi din Timișoara

GHEORGHE

ANGAJAMENTUL

secretarul comitetului
Prof. FLORIN POPA

U.T.C. al Liceului nr. 3 din Bacău

cu consecvență, în spi
ritul autoexigenței. Pen
tru aceasta învățămân
tul se modernizează 
continuu, profesorii își 
perfecționează metode
le de predare, părinții 
ne asigură (nu-i prima 
oară) că vor urmări mai 
atent pregătirea indivi
duală și comportamen
tul elevilor în orele li
bere.

Cu ce răspund, însă, 
elevii acestui efort ge
neral de perfecționare 
a învățământului, sarci
nă prezentă, direct sau 
indirect, în toate para
grafele Directivelor, 
condiție necesară a rea
lizării fiecărei noi cifre 
de plan ?

întrebarea, firește, nu 
așteaptă și nu solicită 
angajamente ci doar un 
moment de introspecție, 
acea unică clipă în care, 
întors cu gîndul spre 
sine, tînărul își amin
tește că-i tînăr și că ti
nerețea — această vîrs- 
tă de aur — obligă ase
menea celor mai înalte 
distincții.

$i nu ne propunem 
acum — ar fi și prema
tur ■— să dăm obișnui
tele sfaturi privind uti
litatea studiului apro
fundat, a conspectului, 
a disciplinei școlare, a 
colegialității reale im- 
plicînd prietenia... N-ar 
fi inutile dar, reporte
rii noștri care au fost 
elevi — și nu foarte de
mult — ar dori ca acea
stă zi să rămînă a emo
ției simple și sincere; a 
emoției reîntîlnirii cu 
școala, cu profesorii, cu 
colegii.

PAGINA ELEVULUI
VĂ SOLICITĂ

însemnările noastre 
constituie, evident, un 
simplu și modest început 
pe care corespondenții

noștri din școli — și vi
itorii noștri corespon
denți — sînt invitați să-l 
continue, să-l desfășoare, 
să-l amplifice.

Discuțiile noastre pri
vind comportamentul și 
trăsăturile unui tînăr 
modern, folosirea timpu
lui liber, rubricile noa
stre literare și științifice, 
dezbaterile pe teme edu
cative vă solicită. Și 
pentru că nu vrem să 
rămânem la tonul unei 
invitații abstracte:

— Care sînt dificultă
țile reale pe care le în- 
tîmpinați în însușirea 
cunoștințelor ? Conside
rați că vă folosiți timpul 
rațional ? Care, sînt ma
teriile care vă plac și de 
ce ? Care materii vi 
se par mai puțin intere
sante sau, poate, prea 
dificile ?

— Vă cunoașteți apti
tudinile sau cel puțin 
preferințele, vă prefigu
rați frumusețile profesii
lor pe care le veți a- 
borda?

— Ce ați făcut dumi
nică după amiază ? (în
cercați această anchetă 
printre colegii dv. și co- 
municați-ne eventual și 
nouă concluziile).

—> Ce înțelegeți prin 
sentimentul răspunderii 
și cum se concretizează 
practic în munca noas
tră?

— Care sînt „cazurile“, 
„problemele“; „întrebă
rile dificile" (fie și senti
mentale) pe care consi
derați că ar fi util să le 
discutăm împreună. Și în 
sfirșit :

— Ce ați dori să citiți 
în coloanele ziarului no
stru în pagina pe care, 
săptămînal, o aveți re
zervată ?

Paginile ziarului no
stru vă așteaptă.

ȘTEFAN PIETROSU

ORIZONTUL
PERSPECTIVELOR

Firul amintirilor din vacanță este, se pare, lără sfirșit

a«
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Dar după schimbul
de experiență?

intrat în obișnuința 
JS Comitetului orășe-
bM nesc Turda al

U.T.C. să organize- 
S ze periodic dezba-

® rrn teri, schimburi de
experiență între ti- 

m ne™ din nume-
roasele întreprin

deri ale orașului. La astfel de 
acțiuni sînt invitați cu regulari
tate activiști de partid, cadre teh
nice cu o pregătire superioară, 
muncitori cu o bogată experiență, 
secretari și cadre de U.T.C., ti
neri fruntași și evidențiați în în
trecerea socialistă.

Ultima dezbatere a avut ca 
temă : „însușirea și aplicarea teh
nicii moderne, condiție de bază 
a îmbunătățirii calității produse
lor“. Participanții au relatat pe 
larg experiența organizațiilor 
U.T.C. din care fac parte, privi
toare la modul cum tinerii sînt 
ajutați să-și însușească noile pro
cese tehnologice, să cunoască cel» 
mai recente cuceriri ale științei 
și tehnicii, să le aplice la locurile 
de producție.

S-a remarcat, îndeosebi, expe
riența Comitetului U.T.C. de la 
„Industria sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii. Organizația U.T.C. de aici 
a desfășurat în rîndul tinerilor, 
în colaborare cu sindicatul, 
cu cabinetul tehnic, o susți
nută propagandă tehnică. Mo
dalitățile de realizare a aces
teia au fost alese nu la voia în
tâmplării, ci în raport cu eficaci
tatea lor. în primul rînd există 
în uzină un plan anual de des
fășurare a propagandei tehnice 
care cuprinde numărul și felul 
acțiunilor, defalcate pe trimestru 
(include și propunerile organiza
ției U.T.C.). Una dintre forme o 
constituie conferințele tehnice de 
nivel mediu. Ele au loc în secții 
pe baza unor tematici elaborate, 
în urma unui studiu aprofundat, 
de comisia inginerilor și tehni
cienilor, în colaborare cu condu
cerea secțiilor. Pentru anul 1965 
s-au planificat 80 de conferințe, 
iar pînă la sfîrșitul semestrului L 
55 au și fost ținute.

Cursurile de ridicare a califi
cării, cu un conținut riguros mo
dificat de la an la an, au răspuns 
într-o însemnată măsură setei de 
cunoaștere a tinerilor, nevoilor 
concrete ale producției. Seriozi
tatea și regularitatea participării 
tinerilor la cursuri au fost asigu
rate de preocuparea permanentă 
a organizației U.T.C. pentru 
buna lor desfășurare. La propu
nerea organizației U.T.C. se pre
conizează diversificarea formelor

de ridicare a calificării, creșterea 
numărului lor în raport cu noile 
cerințe impuse de continua mo
dernizare a producției în uzină. 
Au fost, de asemenea, organizate 
standurile cu cărți de specialitate 
în secții; unele cărți mai impor
tante, sînt recenzate. Sînt reco
mandate materiale legate de pro
blemele complexe ale diferitelor 
locuri de muncă. Cu această oca
zie se fac împrumuturi pe loc, fi
ind atrași noi cititori. Numai anul 
acesta, numărul cititorilor a cres
cut cu 520.

„Am găsit foarte interesantă 
consfătuirea organizată de comi
tetul orășenesc U.T.C.. — ne

de organizație

nu este nevoie ? La întreprinde
rea „Electroceramica“ lucrează 
aproape 200 de tineri. în ultimul 
timp, ne informa tovarășul secre
tar al comitetului U.T.C., Ema- 
noil Tanțău, rebutul este puțin 
în creștere ; puțin chiar s-a de
pășit cifra admisă. Faptul este 
explicat prin sporirea exigențelor 
față de calitatea produselor. Am 
aflat, însă, că s-au introdus agre
gate noi, a căror deservire im
pune cunoștințe mai serioase. 
Cu toate acestea cursurile de ri
dicare a calificării se desfășoară 
o dată pe lună, iar de la o lună 
la alta — între acestea — au loc 
prea puține acțiuni de îmbogă
țire a cunoștințelor profesionale. 
Poate citesc tinerii l Citesc unii, 
dar puțin. De la începutul anului 
90 de tineri au citit circa 200 de 
cărți. Ce fac ceilalți ?

De la această întreprindere, la 
consfătuirea amintită, au parti
cipat mai mulți tineri, tovarăși 
din comitetul organizației U.T.C, 
Se puteau reține și aplica lucruri 
interesante. Faptul că nu s-a în
tâmplat așa, privește în mod di
rect și comitetul orășenesc al 
U.T.C. Tovarășul Vasile Luca, 
prim secretar al comitetului oră
șenesc al U.T.C., spunea că ex
periența bună de la „Industria 
sîrmei“, Fabrica de ciment etc. 
nu se poate aplica peste tot, fiind
că e vorba de întreprinderi cu 
profil diferit. în acest caz ne în
trebăm de ce se osgariizează con
sfătuiri comune la care participă 
secretari membri ai comitetelor 
U.T.C. din toate întreprinderile ? 
De altfel, lucrurile irustau așa. Cu 
rezultate care nu s-ar lăsa mult 
așteptate se poate folosi și la 
„Electroceramica" și la alte în
treprinderi experiența bună a 
comitetului U.T.C. de la „Indus
tria sîrmei“, preluată și aplicată 
bineînțeles la condițiile specifice 
din fiecare întreprindere în parte.

ION RUSS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Cluj

spunea inginerul Cornel Neamțu 
de la Fabrică de ciment „Victo
ria Socialistă" din Turda. A adus 
pe prim plan o problemă, i-aș 
spune acută : aceea a ridicării 
nivelului profesional în raport 
cu introducerea rapidă a tehnicii 
modeme în întreprinderile noas
tre. Am discutat pe larg despre 
ce facem și cum facem pentru 
ca muncitorii să cunoască cu 
ceva înainte noile procese tehno
logice pe care le vom introduce 
mîine. Consider că e bine ca 
ceea ce se discută în astfel de 
împrejurări să fie cunoscut de 
toți tinerii. Noi ne-am ocupat 
imediat de valorificarea sugestii
lor, propunerilor care ni s-au pă
rut interesante și aplicabile cu o 
eficiență considerabilă în condi
țiile întreprinderii noastre“.

Din păcate, nu în toate între
prinderile din orașul Turda (sînt 
mai multe în această situație) 
roadele unei experiențe bune 
sînt valorificate de-ajuns. Oare

Iată-mă. în clasa a Xl-a, în ultimul an ds liceu, ajunsă în 
amplul orizont de lumini al perspectivelor. Acum, îmi 
revin în minte anii de școală care au fost și anii copilă
riei mele fericite și nu pot să nu exprim mulțumirea celor 
ce m-au crescut și educat, profesorilor, părinților, orga
nizației *U.T.C. și în primul rînd marelui nostru părinte și 
învățător, Partidul Comuniștilor. Noi, cei dintr-a 11-a 
am crescut în anii socialismului, am avut condiții minu
nate de învățătură, consfințite încă o dată cu o impresio
nantă claritate în marea lege a patriei — Constituția 
Republicii noastre. Proiectele mele de viitor î Să mă pre
gătesc temeinic în ultimul an de școală la toate mate
riile, să-mi planific studiul necesar pentru maturitate și 
pentru examenul de admitere la facultate.

Ora I; cunoștință cu noile manuale școlar»

ELISABETA PALFI 
Liceul nr. 2 „Bolyai-Farca?“ Tg. Mureș

ÎN ÎNTÎMPINAREA
MARII RĂSPUNDERI

Anul școlar, din care a trecut deja o zi, are pentru 
mine o însemnătate deosebită. La slîrșitu! lui voi primi 
diplpma de absolvire pe care va fi scris : mecanic de pre
cizie. Voi fi deci muncitor calificat în meseria pe care 
mi-am ales-o cu doi ani in urmă. Au fost frumoși anii în 
școala profesională și sînt convins că și acesta din urmă 
va fi la fel de frumos pentru mine.

Profesia de mecanic de precizie este foarte frumoasă dar 
și de răspundere. Eu mi-am ales-o și o îndrăgesc mult. 
De aceea dintre toate gîndurile pe care le am acum pri
mul se îndreaptă către ceea ce trebuie să fac pentru a 
mi-o însuși în continuare, cît mai bine, cit mai temeinic.

ION MIU
elev anul III G Școala profesională „Electromagnetica' 

București

ESENȚIAL

TENTAȚIA EXPERIMENTULUI

se

îndrumare 
voi aminti 
în institut 
De prepa- 
rezistența

ți 
cu

Experiența muncii noastre din anul școlar trecut ne va 
li de un real ajutor în organizarea activității din acest 
an. In primul rînd eforturile noastre vor fi orientate în 
vederea sporirii răspunderii elevilor față de învățătură, 
aiutindu-i să înțeleagă mal bine că învățătura este o 
înaltă îndatorire patriotică. Tot obiective ale activității 
noastre sînt și întărirea disciplinei, creșterea respectului 
față de profesori, față de școală, lărgirea orizontului po
litic și cultural al elevilor.

In mijlocul elevilor vom invita activiști de partid și 
de stat care să-i ajute să aprofundeze documentele celui

mentale pe care ei le afișează în 
expoziții. Nu tot ce se lansează 
în occident este artă autentică. 
Un spirit critic mai mobilizat se 
impune în legătură cu ce putem 
accepta și ce nu de aici. în mul
te din ele poți recunoaște cu 
ușurință maestrul și acolo nu e 
vorba decît de un procedeu mi
metic. Puține sînt cele în care 
asimilarea și-a spus cuvîntul 
putem constata o expresie 
accente personale.

în programa institutului 
studiază insuficient, după părerea 
mea. arta modernă. Pentru mine, 
ca student, Cézanne era un ne
cunoscut, pentru că programa era 
ingrată cu acest mare pictor. Nu 
mai vorbesc de etapele mai re
cente ale artei plastice, adică de 
cele contemporane. Promoțiile 
mai noi nu mai sînt exact în a- 
ceeași situație dar sînt $i de 
insuficient informate. Este un 
mare dezavantaj acesta și de cele 
mai multe ori cînd termină stu
dentul încearcă de unul singur 
refacerea unor etape, pe care 
s-ar fi cuvenit să le facă în insti
tut. Iată un principal izvor de 
experiment nu singurul, dar unul 
important. Ca asistent am avut 
ocazia sa văd că studenții nu se 
mulțumesc cu cadrul programei. 
Unul din ei încerca să facă 
pointilism. Nu-1 făcuse pe Geor
ge Seurat la curs, dar din repro
duceri luase cunoștință întâmplă
tor de această tehnică și a ex- 
perimentat-o. Am găsit cu cale, 
deși nu era în programă, să-l 
ajut să epuizeze cunoașterea te-

mei. Mi-am dat seama că inter- 
zicîndu-i curiozitatea aceasta ar 
fi experimentat-o după termi
narea institutului fără îndrumă
tor, cine știe cît timp, pînă cînd 
cineva întâmplător l-ar fi infor
mat că această manieră vine din 
anul o mie opt sute și ceva și că 
a persevera în ea nu e egal cu o 
descoperire. Posibilitățile de do
cumentare asupra istoriei pictu
rii, în general, și a celei contem
porane sînt mult mai mari acum 
și ultimele promoții ale institu
tului au profitat de ele. Nu e 
de-ajuns însă ca tinerii din insti
tute numai să le vadă ori să 
aibă despre ele informații suma
re. Adevărata cunoaștere și apro
fundare a acestora e treabă de 
atelier și tocmai aspectul practic 
e deficitar în munca institutului. 
Decalajul dintre cursul teoretic 
de istoria artelor și orele de 
lucru în atelier ca și felul cum 
sînt dirijate aceste ore nu-i a- 
vantajează pe studenți chiar 
dacă acum cursul de istoria arte
lor e mai cuprinzător. Prepon
derența teoreticului asupra apli
cării practice nu dă, după opinia 
mea, rezultate bune. Studen
ții văd la proiecții reproduceri 
celebre, aud cîteva sumare ex
plicații despre ele, sînt însetați 
de cunoștințe. Pe seama cui ră- 
mîne această curiozitate firească 
a studenților P Trebuie să aștep
te terminarea institutului ca să 
se apuce, fără busolă, de încer
cări. Ele s-ar putea rezolva mult 
mai bine în institut unde ar 
putea profita de îndrumarea pe
dagogică.

Tot ca o lipsă de 
practică a studenților 
că ei nu sînt învățați 
să-și prepare pînzele. 
rarea pînzei depinde 
ei. Putem picta capodopere, dacă 
pînza e prost pregătită ea se 
pierde. Institutul lasă pe seama 
a două laborante prepararea 
pînzelor. Studenții nu-și mai pot 
da seama de importanța prepa
rării și nici nu pot verifica cali
tatea ei. Iată de ce vedem în ex
poziții atâtea pînze crăpate, nere
zistente. Or, așa cum se predă 
un curs de anatomie artistică ar 
trebui introdus și unul de tehno
logie specifică. Există o știință a 
preparării pînzelor, care trebuie 
deprinsă din institut,

sonalitate a celor ce adoptă eu 
ușurință procedeele noi, numai 
pentru că sînt noi în altă parte. 
Deci, una din cauze, și din cele 
mai importante ale experimentu
lui în arta plastică, este snobis
mul, fără a uita și alte cauze 
despre care s-a vorbit. Se ob
servă și o îndepărtare de om, de 
redarea figurii și ambianței uma
ne, pătăsindu-se de fapt motivul 
esențial de existență a artei, in
diferent de domeniu : recrearea 
omului. Pornind la depistarea 
cauzelor, se cere să avem în ve
dere tot ansamblul de condiții și 
cauze, și de aceea, la cele enu
merate de alții le-am adăugat și 
pe acestea.

Al. Gheorghiță

Geta Caragiu

Ca unul dintre cei ce lucrează 
direct cu studenții la institut pot 
să-mi dau seama de dificultățile 
muncii cu ei. Pedagogia e indis
pensabilă în creșterea viitorilor 
artiști: deci muncă atentă cu ei, 
oferirea celor mai bune condi
ții. Se observă la foarte mulți 
o căutare fără scop, o bîjbîială și 
tocmai aci trebuie depus efortul 
de îndrumare. La foarte mulți 
aceste căutări sînt pur și simplu 
snobism, căutări de dragul cău
tărilor și ele scuză lipsa de per-

Teza după care una din cau
zele dezvoltării experimentului 
o aflăm și la Institutul de arte 
plastice este îndreptățită de 
fapte. Voi aduce și eu cîteva 
exemple nu fără a atrage atenția 
că aceasta e doar una din cauze. 
Observațiile mele provin nu nu
mai din anii studenției ci și din 
timpul cît am lucrat ca asistent 
la Institut, ori din discuțiile cu 
actualii studenți ai institutului 
care îmi vizitează atelierul.

în general informarea studen
ților nu se bucură de cele mai 
bune condițiuni. Ca student îmi

aduo aminte că un cunoscut 
critic plastic care ține și un 
curs la Institut a răspuns intere
sului meu pentru sculptura lui 
Bourdelle cu fraza: „Ești prea 
tânăr pentru asta". Răspunsul 
caracterizează o mentalitate care 
nu e numai cea a criticului în 
cauză. Era un răspuns desprins 
de fapte, care nu se bizuia pe 
cunoașterea lucrărilor mele la 
acea dată. A trebuit să recurg 
Ia căi cu totul adiacente pentru 
a-mi procura un album Bour
delle. Vreau să ilustrez cu acest 
exemplu distanța dintre atitudi
nea teoretică și ritmul faptelor. 
Cursul de istoria artei care se 
predă acum în institut nu mai 
are regretabilele lacune pe care 
le avea în vremea mea. El înse
rează pe mai toți marii capi de 
școală, oprindu-se totuși pe 
undeva, pe la pragul artei con
temporane. Se țin cursuri și se 
fac proiecții dar este încă puțin. 
Cursuri de istoria artei și 
proiecția însoțitoare se fac și 
la filologie, de pildă. Metoda e 
aceeași: un capitol teoretic și 
apoi ilustrarea lui cu cîteva ima- 
gini.Se dă în aceste c.ursuri o 
mare extensie biografiilor și mult 
mai puțină atenție creației care 
interesează în primul rînd. Infor
mația e insuficientă în acest do
meniu și interesul studentului 
de la arte plastice tocmai aici 
se îndreaptă. Dacă cursul, să zi
cem, poate fi suficient unui stu
dent de la umanistică e inefica
ce pentru cel de la arte plastice.

El vrea insistență pe latură teh
nică de specialitate.

Oricum, îndrumat sau nu, el 
se va apuca să aplice cele văzu
te și explicate mai mult sau mai 
puțin fugitiv. Cred că în acest 
moment, criticii care predau isto
ria artei ar trebui să fie mai mult 
printre studenți, să-i vadă ce lu
crează. de ce manieră, de ce 
pictori, de ce școli, de ce curen
te sînt atrași, să-i informeze, să-i 
îndrume. Adică să acorde o mare 
atenție studiului lor practic. 
Nedirijați de nimeni în pasiunile 
lor, nestimulați, evident că stu
denții sînt puși pe panta încer
cărilor și experiențelor dezordo
nate care continuă cu intensita
te mai ales după ce se termină 
institutul. Lipsa de osmoză din
tre cursul teoretic și cel practic 
e una din cauze, după cum — 
căutând mai amănunțit — felul 
cum se predă arta contemporană 
e nemulțumitor și tocmai de ea 
sînt atrași tinerii. Se face mult 
perioada artelor plastice antice, a 
evului mediu și cu cît ne apro
piem de contemporaneitate, tim
pul acordat e din ce în ce mai 
mic. Și chiar și în aceste etape 
se lucrează după copii vechi, 
după cum nu există copii din a- 
numite momente ala istoriei 
artei: mă gîndesc la copiile după 
arta egipteană.

Dacă s-ar apela la îndruma
rea individuală susținută a stu
denților, (aici „anul“ are puțini 
studenți), s-aT remedia multe din 
lacunele acestui proces de in
struire,

Aspect dintr-o hală de producție a Fabricii „Someșul’-Cluj
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Pregătiri pentru

In stațiunile ba.1- 
neo-climaterice din 
regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară — 

''Ttișnad, Sovata și 
Borsec — se fac in
tense pregătiri pen
tru sezonul de iarnă. 
In pitoreasca stațiune 
Tușnad, unde în pre
zent își petrec con
cediul de odihnă și 
tratament circa 2 000 
de persoane, se fac

sezonul
de iarnă
amenajări interioare 
și exterioare pentru 
crearea unui grad de 
confort sporit. Se lu
crează la extinderea 
instalajiei de apă po
tabilă la mai multe 
vile și se extinde ilu
minatul fluorescent, 
iar la încă șase vile 
se introduce încălzi
rea centrală. O aten
ție deosebită se acor
dă aprovizionării de

iarnă cu zarzavaturi, 
legume și fructe.

La sfirșitul lunii 
octombrie, va fi ter
minată construcția u- 
nei cantine noi cu o 
capacitate de 1000 
locuri.

Pregătiri similare 
se fac și în stațiunile 
Sovata și Borsec, care 
în sezonul rece vor 
găzdui un număr 
sporit de oameni ve- 
niți la odihnă.

gini.Se


Vizita în B. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

Membrii delegației române 
și conducătorii de partid și 
de stat bulgari care-i înso
țesc iau loc în tribuna oficia
lă, instalată în piață, unde 
are loc un miting, la care par
ticipă mii de oameni. Delega
ția țării noastre este salutată 
cu căldură de președintele 
sfatului popular al orașului 
Plevna, Liuben Nacev.

Salutînd cu căldură prezen
ța oaspeților români în mij
locul locuitorilor orașului 
Plevna, vorbitorul a spus prin
tre altele : Azi în orașul nos
tru e sărbătoare și zîmbetul 
strălucește pe fiecare față, în- 
trucît în mijlocul nostru vă 
găsiți dv. frați români. Secu
lară este lupta și frățească 
este prietenia care leagă cele 
două popoare ale noastre. Că
lită în luptele eroice de la 
Plevna, sudată cu sîngele mii
lor de ostași români căzuți vi
tejește pentru eliberarea noas
tră de sub jugul otoman, a- 
ceastă prietenie înflorește tot 
mai mult în numele idealuri
lor comune socialiste, în nu
mele comunismului.

In veci va străluci în isto
ria noastră numele Griviței, 
al Plevnei, unde în luptele de
venite legendare armata ro
mână eliberatoare nimicea 
pe asupritori, a spus în con
tinuare vorbitorul. Grivița a 
devenit simbol al prieteniei 
romàno-bulgare. Astăzi aceas
tă prietenie se dezvoltă și se 
întărește pe baza marxism-le- 
ninismului și a internaționa
lismului proletar în lupta co
mună pentru construirea so
cialismului în țările noastre.

Vizita dv. întărește și mai 
mult legăturile noastre de pri
etenie și bună vecinătate, a 
spus în încheiere vorbitorul.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, care, după 
ce a salutat pe participanții la 
miting și a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută, a 
spus : Vizita noastră în Bulga
ria frățească constituie o nouă 
manifestare a bunelor relații 
cu vechi și puternice tradiții 
dintre țările noastre, o contri
buție la întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare in- 
ternaționalistă dintre partidele 
și popoarele noastre.

Avem prilejul să cunoaștem 
nemijlocit unele din realizările 
pe care le-a obținut poporul 
bulgar, sub conducerea Parti
dului Comunist, în construirea 
socialismului, transformările 
petrecute în viața poporului 
bulgar.

Plevna și împrejurimile sale 
înfățișează un îhsuflețitor ta
blou al acestor înnoiri. Pito
rescului naturii, mina harnică 
a oamenilor muncii bulgari i-a 
adăugat frumuseți noi — în
treprinderi industriale, schele 
petroliere, cooperative agri
cole.

Vă felicităm din suflet pen
tru aceste realizări și vă urăm 
noi izbînzi în înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru conti
nua înflorire economică și cul
turală a orașului și regiunii 
Plevna.

Intre țările noastre, a spus 
vorbitorul, s-au statornicit de 
veacuri trainice relații de prie
tenie. Lupta pentru libertate 
și independență a fost pentru 
ambele noastre popoare o cau
ză sfîntă, în numele căreia ele 
au dat nenumărate jertfe. 
Chiar acest oraș ai cărui oas
peți sîntem acum, reprezintă o 
nepieritoare mărturie a acestei 
lupte eroice, în care și-au văr
sat sîngele românii și bulgarii 
însuflețiți de același ideal — 
cucerirea independenței și su
veranității de stat.

Numele Plevnei, care evocă 
eroismul luptelor purtate a- 
cum 88 de ani, este cunoscut 
de fiii poporului nostru încă 
de pe băncile școlii. Mă folo
sesc de acest prilej spre a vă 
exprima gratitudinea pentru 
grija cu care perpetuați me
moria ostașilor români, care 
au luptat împreună cu osta
șii ruși și patrioții bulgari pe 
aceste meleaguri.

In anii construirii socialis
mului, sub steagul marxism- 
leninismului, prietenia dintre 
popoarele român și bulgar s-a 
dezvoltat și a căpătat un con
ținut nou. Ne unește lupta 
pentru nobila cauză a socia
lismului și păcii. Noi conside
răm, dragi tovarăși, ca o ce
rință fundamentală a victori
ei aceste mărețe cauze, întă
rirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare fră
țească cu toate țările socialis
te pe baza principiilor inter
naționaliste, ale respectării 
independenței și suveranității 
naționale. înfăptuind politica 
partidului nostru, România își

aduce contribuția sa activă la 
întărirea unității și coeziunii 
sistemului socialist mondial, 
la întărirea forțelor socialis
mului și păcii în întreaga lu
me.

Sîntem convinși — a spus 
în încheiere tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, că priete
nia trainică dintre popoarele 
noastre, raporturile de cola
borare dintre partidele și sta
tele noastre, care au la bază 
principiile marxism-leninis- 
mului, întrajutorarea tovără
șească și avantajul reciproc, 
constituie o contribuție la în
tărirea unității țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale,

Permiteți-mi, stimați tova
răși, să vă mulțumesc încă 
o dată pentru ospitalitate, 
pentru primirea plină de căl
dură pe care ați făcut-o de
legației noastre, și să vă urez 
noi succese în muncă, bună
stare și fericire.

Locuitorii Plevnei, care um
pleau întreaga piață și toate 
străzile apropiate, au ovațio
nat îndelung pentru prietenia 
frățească româno-bulgară.

După încheierea mitingului, 
membrii delegației au vizitat 
Mausoleul eroilor de la Plev
na. în semn de adîncă cinstire 
a memoriei celor căzuți, mem
brii delegației au depus o co
roană de flori și au semnat 
în cartea de onoare.

★
Miercuri la amiază, comite

tul regional de partid Plevna, 
și sfatul popular orășenesc au 
oferit un prînz în cinstea 
membrilor delegației române, 
în timpul prînzului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă și prietenească, tovarășii 
Penko Gherganov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

La Mausoleul 
eroilor români 
de la Grivița

In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Todor 
Jivkov și persoanele care îi 
însoțesc a vizitat Mausoleul 
eroilor români de la Grivița. 
Sute de locuitori ai comunei 
au întîmpinat pe oaspeți. To
varășul Bojin Ivanov Konov 
a rostit un cald cuvînt de bun 
sosit, evocînd luptele glorioa
se care s-au desfășurat pe co
linele din jurul Griviței, lup
te care, prin jertfa de sînge 
adusă, au cimentat prietenia 
popoarelor român și bulgar.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, mulțumind pentru 
caldul salut rostit a spus : Am 
venit să ne plecăm cu respect 
în fața osemintelor strămoșilor 
noștri și ai dv. care au luptat 
împreună pentru libertatea 
popoarelor noastre. Am venit, 
de asemenea, să dăm o expre
sie concretă prieteniei noastre 
de astăzi în care sîntem legați 
prin țelurile comune ale con
struirii socialismului.

Apoi, delegația română a de
pus o coroană de flori la mau
soleu și a semnat în cartea de 
onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer au 
sădit doi brazi în parcul din 
fața mausoleului, după care 
delegația a vizitat monumen
tele care evocă figurile luptă
torilor căzuți vitejește pe 
cîmpul de bătălie.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evocînd eroicele 
lupte din 1877—1878 ; a arătat 
că popoarele noastre au dus 
o luptă grea, au obținut victo
ria, au cucerit independența 
națională și acum construiesc 
socialismul. Fie ca sîngele văr
sat în comun de ostașii ro
mâni, ruși, împreună cu parti
zanii și populația bulgară să 
cimenteze pe veci prietenia de 
nezdruncinat româno-bulgară. 
Fie ca amintirea celor care 
și-au dat viata în aceste bătă
lii să ne îmbărbăteze în lupta 
pentru socialism, pentru co
munism, pentru fericirea po
poarelor noastre a spus vorbi
torul.

După deschiderea mitingu
lui, secretarul comitetului de 
partid, Ștefan Dimitrov a 
rostit un cuvînt de salut. Evo
cînd vechile tradiții prietenești 
dintre popoarele român și bul
gar, el a arătat că această 
prietenie se întărește sub con
ducerea partidelor comuniste 
ale țărilor noastre, pe baza 
principiilor invincibile ale 
marxism-leninismului.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Virgil Trofin, care după ce 
a mulțumit pentru primirea fă
cută și î-a felicitat pe coope
ratori pentru succesele obți
nute de ei în creșterea pro
ducției agricole a spus : Ne 
bucură progresele agriculturii 
dv. socialiste, vizibile la tot 
pasul : creșterea producției, 
mecanizarea agriculturii, lăr
girea sistemului de irigare, 
menite a smulge pămîntului 
roade tot mai bogate.

Permiteți-mi să vă împărtă
șesc cîteva aspecte din viața 
și munca poporului român, a 
spus în continuare vorbitorul. 
Anul acesta a avut loc cel 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, care 
a făcut bilanțul realizărilor 
poporului nostru în perioada 
planului de 6 ani. In această 
perioadă s-a încheiat coopera
tivizarea agriculturii — re
voluție profundă în viața sa
telor, a întregii țărănimi — 
care a marcat generalizarea 
relațiilor de producție socialis
te în întreaga economie.

Continuînd în ritm intens 
industrializarea socialistă a 
țării, partidul și guvernul 
nostru manifestă, totodată, o 
preocupare neslăbită pentru 
dezvoltarea multilaterală a a- 
griculturii, ramură a economi
ei naționale care este chema
tă să aducă o contribuție de
osebită la progresul întregii 
țări.

Intre popoarele noastre e- 
xistă vechi relații de pri
etenie — a spus în încheiere 
vorbitorul. Aceste relații au 
căpătat un conținut nou o da
tă cu victoria socialismului în 
țările noastre. Republica So
cialistă România pune la baza 
politicii sale externe princi
piul internaționalismului pro
letar, al întăririi legăturilor 
frățești cu toate țările socialis
te pe baza respectării stricte a 
egalității în drepturi, inde
pendenței și suveranității na
ționale, a întrajutorării tovă
rășești și a avantajului reci
proc.

Succesele popoarelor noastre, 
împreună cu realizările celor
lalte popoare din țările socia
liste întăresc sistemul mondi
al socialist, ridică prestigiul 
său pe plan internațional, con
tribuie la întărirea tuturor 
forțelor progresului și păcii.

După miting, președintele 
gospodăriei agricole coopera
tive, Petăr Bațiev, a pre
zentat membrilor delegației 
realizările obținute de ță
ranii cooperatori în creș
terea producției, schimbările 
survenite în viața comunei și 
a locuitorilor ei și a făcut cu
noscute unele din preocupări
le de viitor ale comunei.

Membrilor gospodăriei coo
perative le-au fost oferite ca
douri din partea delegației.

înainte de a părăsi comu
na Pordim, membrii delegației 
române, însoțiți de conducă
tori de partid și de stat bul
gari, au vizitat „Muzeul osta
șului român, 1877—1878“, unde 
au depus o coroană de flori și 
au semnat în cartea de onoa
re.

★
In aceeași seară, delegația 

de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Româ
nia s-a înapoiat la Sofia.

Budapesta: Cocteil in cinstea 

delegației române

Miting în comuna 
Pordim

In comuna Pordim, oaspeții 
au fost întîmpinați cu însu
flețire de membri ai coopera
tivei agricole de muncă 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
Aici a avut loc un miting con
sacrat prieteniei romàno-bul
gare.

• Cu prilejul, prezentei dele
gației conduse de Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, la cea de-a 6-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economi
că și tehnico-știintifică româno- 
ungară, Mihail Roșianu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta a oferit un 
cocteil.

Au participat membrii delega
ției Republicii Socialiste România, 
Apro Antal, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, Mod Peter, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe al
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„Plîngere" la... N.A.T.O:
Anglia nemulțumită de atitudinea

Portugaliei în problema sud-rhodesiană
S-ar părea că hotărî rea lui Salazar de a renunța la 

stabilirea unui reprezentant „diplomatic“ al guvernu
lui sud-rhodesian Ia Lisabona, hotărîre anunțată cu 
numai cîteva zile în urmă, nu este definitivă. La a- 

I ceasta prezumție conduc informațiile din surse brita
nice care arată că diferendul, care s-a creat între 
Marea Britanie și Portugalia nu a fost înlăturat.

hodesia de sud, ne- 
fiincl independentă, 
problemele de poli
tică externă care 
privesc această țară 
se află în compe
tența guvernului 
britanic. în conse
cință stabilirea ori

căror relații diplomatice între 
Rhodesia de sud și altă țară (în 
cazul de față Portugalia) 
incompatibilă cu statutul 
lonie.

Ultimele tentative ale 
nului Smith au agravat 
mult relațiile Londrei cu Salis- 
bury, ceea ce, după aprecierea 
agenției France Presse, ar putea 
grăbi proclamarea unilaterală a 
independenței Rhodesiei, creînd 
astfel o nouă criză în sînul Com- 
monwealth-ului.

Nemulțumit de rolul Lisabo
nei în această afacere, guvernul 
Wilson s-a adresat tuturor alia- 
ților săi din N.A.T.O. informîn- 
du-i asupra diferendului cu Por
tugalia și cerîndu-le să intervină 
în sprijinul tezei britanice potri
vit căreia guvernul de la Lisa
bona nu ar trebui să încurajeze 
un act de „dispreț“ al Rhodesiei 
de sud față de Marea Britanie. 
Surse britanice au informat că 
este probabil ca Anglia să ridice 
această problemă și în fața Con
siliului permanent al N.A.T.O.

făcîndu-se
■ pe care 

oficialitățile nu le confirmă și 
nici nu le dezmint — presa bri- 

i Marea Britanie 
putea rupe relațiile diploma

tice cu Portugalia sau să-și re-
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IPe de altă parte, fă 

ecoul unor informații — 
oficialitățile nu le confi

Iluci nu re uezu 
tanică scrie că 
ar putea rupe

1

I

ar fi 
de co-

guver- 
și in ai

cheme ambasadorul de la Lisa
bona.

Unii observatori politici 
Londra 
zul în care rasiștii de la Salis
bury vor persista în a-și procla
ma independența „de facto“ sta
bilind un reprezentant „diplo
matic“ acreditat la Lisabona, gu
vernul englez ar trebui să reac
ționeze mai energic. Cît privește 
„plîngerea“ britanică la N.A.T.O,, 
efectele ei nu sînt greu de pre
văzut : „alianța atlantică“ 
alte griji mai presante.

IOAN TIMOFTE

•lin
consideră însă că în ca-

aie

R. S. F. IUGOSLAVIA. — 
Președintele Tito împreună 
cu sofia în vizită la pavilio
nul românesc in cadrul Tir- 
gului internațional de toam

nă de la Zagreb

„Operațiune" în go!
Forțe ale celei de-a 173-a 

brigăzi de parașutiști ameri
cani, unități ale trupelor aus
traliene și de parașutiști sud- 
vietnamezi, participă începînd 
de marți la o operațiune ma
sivă „de căutare și distru
gere“ în regiunea Ben Cat, la 
60 kilometri nord de Saigon, 
unde se presupune că ar fi 
concentrate întăriri ale forțe
lor patriotice. Prin efectivele 
angajate și prin mijloacele fo
losite, acțiunea de la Ben Cat 
este, potrivit agențiilor de pre
să, una din cele mai mari 
operațiuni de acest gen între
prinsă în Vietnamul de sud. 
Cu toate acestea, trupele ame
ricane, australiene și sud-viet- 
nameze nu au reușit, după 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt militar american, să ia 
contact cu forțele patriotice.

Continuă luptele intre trupele
indiene și pakistaneze

SRINAGHAfl 15 (Agerpres). 
Deși cu o intensitate relativ re
dusă față de zilele trecute, lup
tele dintre trupele indiene și 
pakistaneze au continuat în ul
timele 24 de ore,

Ministrul apărării al Indiei a 
declarat miercuri, potrivit agen
ției Reuter, că trupele indiene 
continuă să înainteze în sectorul 
Sialkot-Jammu și controlează pe 
o porțiune de 21 kilometri calea 
ferată dintre Sialkot și Pasrur. 
Agenția U.P.I. menționează, de 
asemenea, citind surse oficiale 
din Delhi, că trupele indiene au 
continuat să înainteze în sectorul 
laurian din Cașmir.

Postul de radio Rawalpindi

î Sesiunea Uniunii interparlamentare
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Intervenții ale reprezentanților rombai

a 
anunțat că forțele pakistaneze își 
mențin presiunea asupra trupelor 
indiene din sectorul Sialkot. In 
cursul zilei de marți au avut 
loc lupte împotriva avioanelor in
diene care atacau în acest sec
tor. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului pakistanez a declarat 
că pe frontul Lahore au fost res
pinse marți trei atacuri indiene.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a părăsit ieri dimineață 
capitala Indiei, unde a avut con
vorbiri cu oficialități indiene în 
legătură cu reglementarea con- 
flicutului indo-pakistanez. Agen
ția France Presse relatează că 
înainte de plecare, secretarul ge
neral al O.N.U. a declarat zia
riștilor : „Chiar dacă nu am reu
șit să punem capăt luptelor, nu 
există motive ca să înceteze efor
turile tuturor oamenilor de bună
voință pentru a ajunge la aceas- 
sta“.

OTTAWA 15 (Agerpres). — 
La Ottawa continuă lucrările 

celei de-a 54-a sesiuni a Uniunii 
interparlamentare.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor asupra problemei „Or
ganizația Națiunilor Unite, in
strument de cooperare interna
țională pentru pace și dezar
mare“, Teodor Marinescu, con
ducătorul delegației parlamentare 
române a arătat că România se 
pronunță pentru îmbunătățirea 
activității O.N.U., astfel încît a- 
cest for internațional să oglin
dească 
pentru 
ției și 
gitime 
putere „
tățită să reprezinte poporul chi
nez. Pentru depășirea dificultă
ților în fața cărora se găsește 
O.N.U. în prezent este necesar 
să se înlăture orice abatere de la 
principiile Cartei. Privind O.N.U. 
prin perspectiva schimbărilor

realitățile lumii de azi, 
universalitatea organiza- 

restabilirea drepturilor le
ale R. P. Chineze, mare 
mondială, singura îndrep-

profunde intervenite în lume în 
decursul celor 20 de ani ai exis
tenței sale, nu putem să nu re
marcăm, a spus vorbitorul, ac
tualitatea și viabilitatea principii
lor înscrise în Cartă. Practica 
arată că, în măsura în care pe 
baza principiilor egalității suvera
ne O.N.U. a furnizat un cadru 
prielnic pentru afirmarea perso
nalităților politice a statelor și 
în special a noilor state, ea a în
deplinit un rol pozitiv în istoria 
ultimelor decenii, a adus o con
tribuție la apărarea păcii.

In problema referitoare la noi
le perspective ale relațiilor eco
nomice internaționale, deputatul 
român Tudor Drăganu, a subli
niat că România consideră că 
schimburile multilaterale pe ba
za avantajului reciproc, fără con
diții politice, fără restricții și dis
criminări, contribuie la micșora
rea încordării internaționale și la 
apropierea între popoare.

★
Agenția France Presse relatea

ză că primul ministru al Indiei, 
Lai Bahadur Shastri a declarat în
tr-o cuvîntare radiodifuzată că 
India va continua „cu aceeași 
vigoare“ acțiunile militare împo
triva Pakistanului. La rîndul său, 
ministrul afacerilor externe Swa- 
ran Singh a respins propunerea 
Pakistanului ca trupele indiene si 
pakistaneze din Cașmir să fie în
locuite prin trupe ale O.N.U., de 
proveniență afro-asiatică, pentru 
a asigura desfășurarea unui ple
biscit al populației de aici, în ur
mătoarele trei luni.

Președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a declarat și el în cadrul 
unei conferințe de presă, că atîta 
timp cît guvernul indian nu va 
accepta propunerile formulate de 
Pakistan în legătură cu Cașmirul, 
țara sa va continua să lupte, 
deși consideră că soluționarea 
conflictului indo-pakistanez nu 
poate fi obținută pe calea arme
lor.

R. P. Ungare, Valyi Peter, prim- 
vicepreședinte al Comisiei de stat 
a planificării, Erdely Karoly, ad
junct al ministrului de externe al 
R. P. Ungare, Darvas Jozsef, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai Mi
nisterului Comerțului Exterior din 
R. P. Ungară.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Viena: Pavilionul românesc

vizitat de cancelarul

Austriei

• Pavilionul Republicii Socialis
te România la cel de-al 82-lea 
Tîrg internațional de mostre de 
la Viena a fost vizitat în zilele de 
14 și 15 septembrie de dr. Josef 
Klaus, cancelarul Austriei, de dr. 
Bruno Pittermann, vicecancelar, 
de Bruno Marek, primarul orașu
lui Viena, de reprezentanți ai

industriei etatizate și de specia
liști austrieci.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Viena, ing. Mircea 
Ocheană, de membri ai ambasa
dei și ai agenției comerciale. In 
timpul vizitei, conducătorii de 
stat ai Austriei și persoanele care 
i-au însoțit au apreciat calitatea 
și modul de prezentare a expo
natelor, manifestind interes pen
tru produsele textile, mobilă, a- 
paratele optice și mașini unelte 
— expresie a progresului indus
trial al României socialiste.

• La 14 septembrie s-au înche
iat Ia Sofia lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Asociației ge- 
ologice carpato-balcanice. La con
gres au participat delegați și oas
peți din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R.P. Ungară, Uniunea So
vietică, Anglia, Austria, Belgia, 
R.F.G., Maroc, Franța. Țara 
noastră a fost reprezentată de 
un grup de specialiști geologi, 
condus de prof Dan Giușcă, 
membru corespondent al Acade

miei Republicii Socialiste Româ
nia și membru al Comitetului ge
ologic. Congresul a adoptat o 
serie de hotăriri privind extinde
rea colaborării științifice în stu
diul structurii geologice a Carpa- 
ților și Balcanilor.

• Ultimul raport statistic al 
O.N.U. cu privire la populația 
lumii arată că între anii 1930 
și 1963 populația globului a 
crescut cu o treime. La sfîrși- 
tul anului trecut pe Pămînt 
trăiau 3 169 000 000 locuitori. 
In primii trei ani ai actualu
lui deceniu populația plane
tei noastre a crescut cu 170 
milioane de oameni. Continen
tul asiatic a contribuit cu mai 
mult de jumătate la procentul 
creșterii populației pe perioada 
cuprinsă între 1930 șl 1963. în 
prezent, în Asia există în me
die 63 de locuitori pe kilome
tru pătrat, față de 41 în 1930.

• La Marsilia a luat sfîrșit cel 
de-al XlII-lea Festival cultu
ral internațional al studenți
lor. Festivalul a fost organizat

nainte ca Fowler să descindă la Paris, escala nr. 1 
a turneului său prin mai multe capitale europene, 
ziarul „THE NEW-YORK TIMES“ afirma destul de 
hotărît că „de data aceasta lira are prioritatea“ și că 
„reforma sistemului monetar vine de-abia în al doi
lea rînd“.

Acum, după ce călătoria ministrului de finanțe al 
S.U.A. a luat sfîrșit, se poate constata că ziarul new- 

___  yorkez a dat un pronostic exact. Punctul terminus 
al negocierilor a însemnat și punctul principal, piatra de rezis
tență a turneului. In același timp etapa londoneză a fost și singura 
în care s-a realizat ceva concret. Este vorba de acordul încheiat 
între Banca Angliei, pe de o parte, și băncile Austriei, Belgiei 
Canadei, Germaniei occidentale. Olandei, Italiei, JaDoniei. Sue
diei și Elveției pe de altă parte. La acord participă, de asemenea, 
Banca federală de rezerve a Statelor Unite și Banca de reglemen
tări internaționale cu sediul în Elveția. Potrivit acordului, băncile 
amintite vor acorda Băncii Angliei un nou ajutor financiar pen
tru apărarea lirei sterline.

Se pune întrebarea : de ce a plecat Fowler în Europa ? Ce a 
intenționat să obțină ? Conform declarațiilor oficiale, obiectivul 
călătoriei ministrului a fost de a uni opinia europeană în jurul 
propunerii pe care acesta o făcuse la 10 iulie privind convocarea 
unei conferințe internaționale „pentru schimbarea mecanismului 
monetar internațional“. Ulterior formularea a devenit ceva mai 
atenuată și anume „explorarea punctelor de vedere“ ale autorită
ților guvernamentale și financiare din țările vizitate „asupra căilor 
de îmbunătățire a actualului sistem monetar internațional“. Indi
ferent de felul de alcătuire a frazelor, se remarcă ideea „modifi
cării“, „îmbunătățirii" actualului sistem monetar internațional, 
idee care pînă la 10 iulie era respinsă în Statele Unite. După 
cum se știe, actualul „Gold Exchange Standard“, adică sistem 
(monetar) de schimb bazat pe aur, este în realitate un sistem 
bazat pe aur, dolar și liră sterlină, cele două monete, americană 
și engleză, fiind considerate ca avînd aceeași forță ca și aurul și 
admise ca atare în tranzacțiile internaționale. Această situație fa
vorizează, desigur, țările respective (mai ales S.U.A.), întrucît ele 
pot efectua plăți 
în întreaga lume 
fără să umble la 
rezervele lor de 
aur ci oferind în 
locul aurului mo- 
neta lor de hîr- 
tie.

Ațacul împo
triva privilegii
lor dolarului și 
lirei a fost lan
sat de Franța. 
Ea a cerut reve
nirea la autenti
cul „gold exchange", 
exclusiv pe etalonul aur. 
primită cu ostilitate în S.

î

După turneul
lui Fowler

un sistem monetar internațional bazat 
Bineînțeles că cererea franceză a fost

_____ ___________ ___ .U.A. Să-și piardă dolarul calitatea lui
de valută forte ? Nu ! La Washington o asemenea idee era cu 
tărie repudiată. Și iată că în plină epocă de tenace împotriviri, 
Fowler, numit doar de patru luni la Ministerul de Finanțe în 

I locul lui Douglas Dillon, s-a declarat de acord cu ținerea unei 
conferințe internaționale la care să se discute îmbunătățirea actua
lului sistem monetar și a propus ca negocierile să înceapă la se
siunea din septembrie a F.M.I.

Toată lumea s-a întrebat atunci : ce s-a întîmplat cu S.U.A. ? 
Sînt ele dispuse să facă concesii ? Renunță Washingtonul la supre
mația dolarului ? întrebările erau, în cea mai mare parte, pur 
retorice, întrucît prea puțini și-ar fi putut imagina că Statele Unite 
ar fi dispuse să renunțe de bună voie la un privilegiu carc-i 
aduce atîtea foloase. Atunci ce-a vrut să înțeleagă Washingtonul 
prin „modificarea“ sau „îmbunătățirea“ sistemului monetar inter
național în vigoare ? Turneul lui Fowler avea să lămurească în 
bună măsură această problemă.

Sprijinul important acordat lirei a dovedit că guvernul S.U.A. 
este mai departe ca oricînd de acceptarea unor modificări esen
țiale. Reiese că Washingtonul este dispus cel mult să fie de acord 
cu unele retușuri, cum ar fi crearea unor noi monede de rezervă 
alături de cele existente, dar că esențial pentru el rămîne men
ținerea dolarului și a lirei ca parteneri egali ai aurului. Acesta este 
sensul noului acord încheiat la. Londra. Că nu s-a realizat nici o 
apropiere a pozițiilor rezultă și din absența Franței de pe lista ță
rilor care s-au angajat să sprijine lira. însă, chiar dacă celelalte 
țări europene s-au raliat inițiativei lui Fowler în ceea ce privește 
lira engleză, nu înseamnă că în celelalte probleme punctul de 
vedere american a fost acceptat. Declarațiile făcute de Fowler 
înainte de a se înapoia la Washington, oglindesc destul de clar 
acest fapt. Ministru a dezvăluit că oficialitățile cu care a discutat 
„nu și-au cristalizat încă pozițiile“ și că vor trebui duse tratative 
„în mai multe etape“.

Ziarul citat la început aprecia astfel situația : „Divergențele po
litice dintre Paris și Washington par de nedepășit pentru mo
ment“. E ceea ce a demonstrat cu prisosință turneul lui Fowler 
în Europa.

la

ION D. GOIA

Declarația comună 

sovieto - cehoslovacă
în Declarația sovieto-ceho- 

slovacă, dată publicității, se 
subliniază că părțile confirmă 
deplina unitate de vederi în 
aprecierea situației internațio
nale.

în declarația comună ambe
le părți își exprimă solidari
tatea cu popoarele care luptă 
pentru eliberarea națională, 
împotriva colonialismului și 
imperialismului. Ele se pro
nunță cu hotărîre împotriva 
încercărilor forțelor imperia
liste de a folosi O.N.U. în sco
puri străine păcii și colaboră
rii dintre popoare și declară 
din nou că este necesar să fie 
restabilite neîntîrziat dreptu
rile R. P. Chineze în O.N.U.

Părțile constată că în pre
zent principala primejdie pen
tru pace în Europa pornește 
din partea forțelor militaris
mului și revanșismului care 
sînt pe calea reînvierii în 
Germania occidentală, fiind 
sprijinite de cercurile reacțio
nare din S.U.A.. Ele consideră 
drept cel mai important fac
tor pentru asigurarea păcii în 
Europa, nestrămutarea fron-

tierelor germane stabilite după 
război, inclusiv frontiera din
tre cele două state germane.

Părțile subliniază printre 
altele că situația relațiilor eco
nomice sovieto-cehoslovaee 
„creează premisele necesare a- 
dîncirii pe mai departe a co
laborării economice și tehni- 
co-științifice“.

Conducătorii P.C.U.S. și ai 
P.C. din Cehoslovacia au 
constatat că între cele două 
partide se realizează o largă 
colaborare și un regulat 
schimb de păreri, relații ba
zate pe unitatea ideologică 
existentă între ele. în Decla
rația comună ambele părți 
și-au manifestat hotărirea de 
„a milita pentru coeziunea tu
turor forțelor comunității so
cialiste în lupta pentru întă
rirea mișcării comuniste mon
diale pe baza marxism-leni
nismului și internaționalismu
lui proletar“ și au subliniat 
că „în relațiile reciproce din
tre partidele comuniste tre
buie să se pornească de la 
ceea ce le unește în lupta lor 
comună pentru pace și socia
lism“.

de Consiliul studenților din 
Franța și, ca și în anii trecuți, 
el a avut loc sub semnul întă
ririi păcii, prieteniei și colabo
rării între tineretul studios 
din diferite țări.

încheierea convorbirilor

franco - polone

• Agenția P.A.P. transmite că în 
urma vizitei oficiale a Iui Josef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone 
în Franța, a fost dat publicității 
un comunicat în care se arată că 
în cursul convorbirilor pe care 
le-a avut cu Georges Pompidou, 
primul ministru al Franței, și cu 
ministrul afacerilor externe, Couve 
de Murville, au fost abordate pro
bleme referitoare la relațiile din
tre cele două țări și la situația 
internațională.

Părțile și-au manifestat îngrijo
rarea în legătură cu evoluția eve
nimentelor din Vietnam și au con
statat că „soluționarea acestei cri
ze poate fi obținută doar prin re
venirea la acordurile de la Gene

va din 1954, care prevăd respecta
rea principiilor independenței ță
rilor cointeresate și a neamestecu
lui în treburile lor interne".

în ceea ce privește situația din 
Europa, ambele părți și-au expri
mat dorința ca între toate țările 
acestui continent „să se dezvolte 
tieptat colaborarea întemeiată pe 
respectarea suveranității".

în privința relațiilor bilaterale 
între cele două țări, s-a subliniat 
dorința de a se utiliza toate posi
bilitățile de dezvoltare a legături
lor tradiționale polono-franceze.

• Potrivit datelor publicate de 
Biroul de statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, numărul șo
merilor totali din Japonia este de 
380 000. Această cifră depășește 
cu 40 000 numărul șomerilor din 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. I
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