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ANUL ȘCOLAR
1966 - 1967

Proletari din toate firile, unitl-vW

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA CONDUCĂTORILOR

ÎN REGIUNEA GALAȚI
Miercurl, 14 septembrie a. c., tovarășii Nlcolae Ceaușescu, 

Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, \ sile 
Patlllneț au sosit în regiunea Galați, pentru a discuta cu activul 
de partid și de stat, cu oamenii muncii din regiune despre rezul- 
țațele obținute pînă acum în înfăptuirea planului cincinal șl pen
tru a analiza împreună măsurile 
în vederea asigurării îndeplinirii 
Congres al partidului.

Conducătorii de partid șl

ce trebuie luate în continuare, 
Directivelor celui de-al IX-lea

de stat so întîlnesc cu munci
tori, Ingineri șl tehnicieni din uzine șl de pe șantiere, cu lucrători 
din agricultură, Intelectuali de la 
obștesc. Pretutindeni oaspeții sînt 
puternic entuziasm șl dragoste.

orașe șl îate, activiști pe tărîm 
întîmplnați într-o atmosferă de

mtlne al ilarului vom publica reportajul ea(ta numărul de
privire la vizita conducătorilor de partid Șl de stal In re

giunea Galați)

OAMENI PE CARE I-AM
CUNOSCUT

paralele
de Mlrcea Radu lacoban

A acrie despre medici înseamnă — a- proape obligatoriu — a vorbi despre nopți. Uneori cu viscol, alteori îmbîcsite de pînza ploii. Nopți în care sticla ferestrei zurule sub rafala alarmantă a ciocăniturilor. „To
varășe doctor, ve- 
niți...“. De aici, primejdia înmuierii penei reportericești în călimara cu cerneală rosebombom. Nopți, viscol, ore „mici", doctorul, cu trusa în mină, pleacă să salveze un om... E, pe undeva, o crustă dulceagă, a cărei așternere peste pagina de reportaj e greu de evitat. Și apoi, mai e și primejdia repetiției. Cam aceeași gamă de fapte, cîteva întrebări -cheie („prima rețetă". „primul bolnav" etc.l pe care le-au pus ți alții, poate cu ace-

lași sentiment al ne- ineditului, acum vreo sută de ani...Cu asemenea «înduri am descins, cu cîteva luni în urmă, dintr-un trenuleț miniatural, undeva în inima munților Moldovei, la poalele Ob- cinei Mari. Am găsit îndată, la dispensar, pe doctorița Mona Bartoș. Cam ce credeți dv. că făcea ? Citea ? Consulta ? Asculta radio ? Ași ! Bocea de mama focului, cu sughițuri și suspine. Abia terminase facultatea, în iur totul i se părea rece, neprimitor, străin. Abia după ce s-a potolit, mi-a arătat caietul de însemnări (reminiscență vag-romanți- oasă a anilor de liceu), pe a cărui primă pagină transcrise-
(Continuare

In pag. a .V-a)

Cu 
planul

pe 9 luni

plinit
încărcătorii șl to

pitorii da la furna
lele lecției I ■ 
Combinatului side
rurgic Hunedoara 
și-au îndeplinit pre
vederile de plan pe 
9 luni. Principalul 
mobil al acestui 
succes este crește
rea indicilor de uti
lizare a agregatelor. 
Bilanțul economie 
arată ei de la 
începutul anului s-a 
produs aid eu peste 
50 kilograme fontă 
mai mult deeît era 
planificat pe metru 
cub volum util și zi 
calendaristică. Ca 
urmare a reducerii 
consumurilor speci
fice, furnaliștii au 
realizat economii 
peste plan tn valoa
re de 7 300 000 lei.(Ap«rpr«f)

O noud șarjă de otelFoto: AGERPRE3

Convorbire 

realizată de 

Octav Pancu-lași
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s eolile de pe întaeg cuprin

sul patrie! își redeschid 
porțile. După o vacanță plă
cută și reconfortantă, elevii 
și educatorii lor se reîntoro 
cu îndreptățită emoție în 
lălile de clasă, împodobite 
sărbătorește, pentru a păși 
cu elan sporit intr-un nou 

an școlar.
Integrîndu-se în munca însuflețită a 

întregului popor pentru înfăptuirea 
mărețului program de înflorire a Ro
mâniei Socialiste, școala noastră a do- 
bindit, în anul care a tnecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., succese în
semnate. Datorită grijii părintești pe 
care partidul și guvernul o poartă co
piilor patriei noastre, s-au creat con
diții din ce în ce mai bune pentru In
struirea, educarea și dezvoltarea lor 
multilaterală. A crescut substanțial ni
velul științific și pedagogic al întregu
lui proces de învățămint, a fost mărit 
numărul cadrelor didactice, s-a asigu
rat o bază materială puternică, care 
permite cuprinderea in anul școlar 
1966/1967 a unui număr de peste 
4 000 000 de copii și de tineri.

Noul an școlar a fost pregătit din

Electrificarea căii ferate

Craiova-Severin-Caransebeș
CBAIOVA (de la 

corespondentul nos
tru)

O echipă da topo
metri a Institutului 
de Proiectări Căi Fe
rata București, a în
ceput de curind 
măsurătorile șl piche
tările in vederea am
plasării stîlpllor de 
susflnere a liniei de

COLOCVIU CU

LA ADUNAREA

GENERALA A

ȚĂRANILOR

COOPERTORI

Nil

BĂLTĂGEȘTI

în actualele hărți, munții Băltăgești nu mai sînt pre- zenți. Și totuși ei au existat; între vîrfurile lor, dăltuite de ani satul ce le poartă numele. Locurile sînt foarte vitrege, o împărăție de piatră dură, numai pe alocuri acoperită cu un strat superficial de pămînt. Pînă azi nimeni nu a reușit să lămurească ce i-a atras pe oameni aici, de ce s-au așezat pe aceste locuri. Oricare ar fi fost soarta strămoșilor, cei din Băltăgești au dus-o greu. Cu ani în urmă, de exemplu, cînd am fost prima dată la Băltăgești, producțiile de 800 kg grîu la hectar erau socotite extraordinare. De regulă se obțineau 400—600 kg la hectar. Am revenit în aceste locuri după mai bine de șase ani. Ultima dată participasem aci la o adunare a organizației U.T.C. Inginerul Dumitru Năs- tăsoiu, actualul președinte al cooperativei, tn acea vreme

fără număr, se află și

BUN
IRCEPUT
IN NOUL

N
ȘCOLAR!

Acad. Ștefan Bălan
ministrul înv ățămîn tulul

căilor ferate 
precedată de 

electro- 
«tațHlor 

Pentru 
acestor

flcarea 
este 
centralizarea 
dinamici a 
de pe traseu, 
asigurarea 
condiții tuturor stații
lor de pe distanța Fl
llașl — Balota se exe
cuți in prezent lucrări 
de centralizare elec- 
trodinamlcă. Pe dis
tanta Craiova — Fl- 
Hașl aceste lucrări au 
fost terminate. In cu-

contact pentru electri
ficarea căit (erate 
Craiova — Tr. Seve
rin — Caransebeș. rțnd va Începe și con- 
Noua magistrală elec
trică va însuma o dis
tanță de 265 km ur- 
mtnd să tie dată tn 
exploatare tn cursul 
anului 1970.

In situația circula
ției moderne, electrl-

strucția unui bloc au
tomat de linii care va 
deservi stafia de pe 
distanta Flllașl — Or
șova aslgurtnd coman
da centralizați prin 
dispecer.

VIITOR UL
secretar al organizației, a vorbit tn fața tinerilor despre cum va arăta satul în viitor, cum se va dezvolta cooperativa și ce producții vor fi realizate. „Vom lua cu asalt muntele — spunea el atunci — și-l vom sili să rodească pentru noi. Vom aduce în sat curentul electric, vom construi o șosea. Vom construi un cămin cultural cu sală de cinematograf ca la oraș. Femeile cînd vor pleca la cîmp își vor lăsa copiii la grădiniță, iar seara, cînd ne vom întoarce de la muncă, vom merge să ne spa

ION ȘERBU

(Continuare te pag. a II-a)

Cel din clasa I slnt primiți 
sărbătorește! co
legii din clasele 
marl 11 privesc 
cu Încredere...

Foto:
ION CUCU

timp, acordlndu-se o deosebită atenție 
îmbunătățirii calității învățămîntului 
la nivelul sarcinilor sporite pe care 
partidul și guvernul le pun în fața 
școlii.

Dragi eleve și elevi, voi reprezcntațl 
viitorul patriei noastre, spre voi se în
dreaptă dragostea și grija tuturor, în 
voi își pun speranțele partidul, Între
gul popor. Pentru a fi la înălțimea mi
nunatelor condiții pe care statul socia
list vi le oferă, dăruiți învățăturii tot 
entuziasmul tinereții voastre, studiați 
sirguincios, însușindu-vă comorile 
științei și culturii, manifestați pasiune 
pentru cunoașterea trecutului glorios 
de luptă al poporului pentru a putea 
prețui marile cuceriri ale prezentului 
nostru socialist. Urmați îndrumările și 
sfaturile educatorilor și părinților voș
tri, participați cu elan tineresc Ia ac
țiunile inițiate de școală, organizațiile 
de pionieri și U.T.C., dați viață nobile
lor idei ale păcii și prieteniei dintre 
popoare.

La început de an școlar, urez din 
toată inima personalului didactic și 
părinților, succese tot mai mari în in
struirea și educarea tineretului, iar 
vouă, iubiți elevi, vă doresc sănătate și 
mult spor la învățătură pentru a de
veni cetățeni de nădejde ai patriei 
noastre socialiste.

recoltei

Tot ce-l mal Important șl folositor, se notează tn carnetul 
de Însemnări

Pe baza hotărîrii adoptate de Congresul Cooperativelor Agricole de Producție la propunerea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România au stabilit instituirea „Zilei recoltei". Sărbătorirea acestei zile va avea loc, în fiecare an, în prima duminică a lunii octombrie și se va desfășura în toate comunele, satele, orașele și centrele muncitorești din țară. Ea va constitui pentru țărănimea cooperatistă, pentru toți oamenii muncii din agricultură, un prilej de trecere în revistă a realizărilor dobîn- dite în activitatea economico- organizatorică a cooperativelor agricole de producție și a unităților agricole de stat în sporirea producției agricole, în dezvoltarea social-culturală a satelor.Recent, Comitetul Executiv al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a stabilit o serie de măsuri în vederea bunei desfășurări a manifestărilor prilejuite de a-
(Continuare tn pag. a V-a)

Tlnăra Marina Stoicescu, tehni
cian la D.S.A.P.C.—Ploiești se 
distinge prin hărnicia cu care 

lucrează

TELEGRAMĂ

50-a naș- Par- vă
Tovarășului 

LUIS CORVALAN
Secretar general al Partidului 

Comunist din ChileCu prilejul celei de-a aniversări a zilei dv. de tere, Comitetul Central al tidului Comunist Român,transmite dv., militant de seamă al Partidului Comunist din Chile, un salut frățesc șl cele mai sincere felicitări.Vă dorim din toată inima, dragă tovarășe Luis Corvalan, multă sănătate, viață îndelungată, activitate rodnică și noi succese în lupta pe care o desfășoară Partidul Comunist din Chile pentru înfăptuirea celor mai arzătoare aspirații ale poporului chilian, pentru pace, democrație și socialism.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN
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(Urmare din pag. t)lăm la baia comunali pe care 

o vom construi".Aș exagera poate daci aș spune ci, deși ascultat cu respect, chiar nimeni nu-1 crezuse ; autorul rîndurilor de față nu se afla insă in tabăra celor convinși....Zilele trecute, călătorind 
de la Constanța spre Hîrșova, înainte de a intra in Gălbiori, în marginea panglicii de asfalt am aflat un indicator nou la capătul unei șosele ce pornea spre stingă : „Băltăgești 7 km“. Și intrind pe „șoseaua vise- tor", am zărit de departe dealurile stîncoase acoperite eu vii în terase.Printre verdeața copacilor, ulițele le ghiceam după înșiruirea stâlpilor negri, înalți, purtînd pe creștet conductori de curent ce formau un păienjeniș des cu casele pe tare, din loc în loc sclipea luciul aluminiului din antenele televizoarelor. Sus, în stingă, o mare de roșu și albă contura sectorul gospodăresc al cooperativei : grajdurile, magaziile, saivanele etc. In față, pe ulița de la picioarele noastre, zidurile exterioare ale clădirilor centrului social-cultural nici nu primiseră încă albul primului var. Le-am vizitat pe rind. Grădinița, o construcție mare, solidă, cu săli de joacă, dormitoare, cancelarie, spălătorie, holuri, sufragerie și bucătărie, este fără asemănare Intre toate pe care le-am văzut în Dobrogea și în alte regiuni. Apoi, școala, căminul cultural cu etaj avînd la parter sala de cinematograf, iar pe cealaltă parte a drumului sediu cel nou al cooperativei, mirosind încă a var și vopsea, baia comunală cu 10 cabine de duș și 4 cu cadă cu calorifer și multe alte dichisuri.■ Succintul bilanț al primelor J luni ale anului în curs, prezentat seara, în adunarea generală, cifrele planului de perspectivă al cooperativei pe anii 1966—1970, mi-au întregit imaginea vizuală a noului și viitorului Băltăgești.Fantasticul de odinioară a rămas în urmă. Aici, unde producțiile de 800 kg grîu la hectar erau socotite ca extraordinare s-a realizat acum o producție medie de 2 663 kg. „Producțiile realizate — preciza informarea — au fost posibile datorită condițiilor noi create, printr-o mai largă mecanizare a lucrărilor care, îa grîu și celelalte păioase, a ajuns acum de sută la sută ; prin creditele primite de la stat, prin acordarea unor cantități mai mari de îngrășăminte chimice".Am făcut cunoștință cu un sector nou — zootehnic care are deja 300 taurine, 4 830 ovine și 664 porcine.Realizările financiare ale

primelor 7 luni vorbesc clar și convingător despre puterea economică a cooperativei agricole din Băltăgești. La capitolul „venituri din cultura plantelor", înainte de a începe valorificarea porumbului, a strugurilor și a florii-soarelui, se înscrie suma 859 316 lei, iar la „venituri din creșterea animalelor" 1 071 716 lei. Aceste venituri au dat posibilitatea repartizării la fondul de acumulare a 557 246 lei, față de 248 000 lei planificați și unui avans de cîte 16 lei pentru fiecare zi-muncă.Cunoscînd toate acestea și multe alte fapte din viata cooperativei din ultimii ani, am înțeles mai bine sarcinile pe care și le propun să le realizeze în anii cincinalului, profundul lor realism. Astfel, în perioada următoare, cooperato- Cu competență, pornind de ia realitățile prezentului, coope ratorii din Băltăgești dezbat viitorul pe care și-l vor făuri cu 
inteligență și hărnicie Foto: GH. CUCU

COLOCVIU
CU VIITOR UL

rii din Băltăgești vor pune accent pe punerea în valoare a tuturor suprafețelor de teren, prin ridicarea capacității lor de producție. Vor fi defrișate pilcurile de arborete de pe 9 hectare, iar alte cinci hectare de dealuri golașe vor fi tera- sate și plantate cu vie. S-a stabilit ca în anii cincinalului producțiile medii la hectar să nu coboare sub 2 050 kg grîu, 2 600 kg porumb, 1 400 kg floarea-soarelui ; să se obțină anual cel puțin 73 000 kg fructe și 284 000 kg struguri. In primul rînd aceste producții vor fi posibile de obținut, în- trucît cantitățile de îngrășăminte chimice pe care statul le va pune la dispoziție vor crește de peste cinci ori față de prezent. Apoi, cum spunea în adunare mecanizatorul 
Dumitru Ciobanu, o garanție 
a faptului că aceste producții vor deveni stabile o constituie și continua dotare a brigăzii de tractoare cu mașini și utilaje ce vor permite aplicarea unui complex mal larg de lucrări. Astfel, în 1970 aci vor lucra 18 tractoare (încărcătura pe tractor coborînd sub 82 hectare) ; 13 combine de păioase (fiecărei combine reve- nindu-i doar 50 hectare cu grîu), timpul de semănat va fi redus la patru zile datorită dotării cu noi semănători moderne de mare capacitate. Alte mașini și utilaje cu care va fi dotată brigada vor ușura mun-

ca în zootehnie, transporturi etc.O mare dezvoltare au hotărît cooperatorii să dea sectorului zootehnic, a cărui contribuție la formarea veniturilor globale va spori de la 40 la sută la 60 la sută. Ferma de porcine, spre exemplu, va fi dezvoltată la 920 capete, cea de ovine la 6 000 — toate cu lină fină și semifină — iar producția medie- de lapte pe cap de vacă furajată va fi de cel puțin 2 000 litri. Ajun- gînd la un venit anual de 4 700 000 lei, cooperativa va repartiza membrilor săi, la ziua-muncă, cîte 20 de lei în afara produselor.Uteciștii de acum cîțiva ani, din adunarea din „seara viselor" dezbăteau acum cu competență, pornind de Ia realitățile prezentului, viitorul pe care și-1 vor făuri cu inteli

gență și hărnicie. Fără excepție toți vorbitorii aprobînd planurile de viitor au făcut noi și judicioase propuneri. Vom nota aci doar cîteva dintre ele.
Stere Ciucă, tînăr îngrijitor : Propun să mecanizăm transportul furajelor, adăpatul animalelor și evacuarea gunoiului din grajduri. Pentru o hrănire mai rațională va trebui să construim o bucătărie și bazine mari pentru sa- ramurare. Va trebui să investim ceva bani, cumpărînd cel puțin 20 de vaci frumoase, din cele mai bune rase din regiune, pentru a schimba nucleul actual de la noi.
Dumitru Orzea, brigadier viticol : Experiența căpătată ne dă posibilitatea să terasăm încă cinci hectare de deal

CENTENARUL GEORGE C0ȘBU3

EDIȚII
VECHI Șl NOI

pentru a le planta cu vie. Propun, de asemenea, ca ciobanii să strîngă mranița la tîrle și să începem cu ea fertilizarea viei.
Adam Grigore, îngrijitor : Eu cred că avem posibilitatea să introducem mulsul mecanic.
Gina Gheorghe, secretar al organizației U.T.C. : Tinerii se angajează să transporte în fiecare an cel puțin 1 000 tone de gunoi de grajd pentru fertilizarea ogoarelor, iar pentru drumurile ce vor fi construitevom căra cîte 50 mc de piatră. Pînă la sfîrșitul anului viitor ne angajăm să amenajăm parcul din jurul sediului și cel de dincolo de grădinița de copii. Vom recomanda pentru principalele sectoare de producție tineri harnici ; ne vom ocupa cu cea mai mare atenție de pregătirea tuturor tinerilor din cooperativa agricolă. Propun să mai construim un club cu sală de dans.
Și, toate acestea — așa cum încheie ing.. Dumitru Năstă

soiu — pentru ca satul și omul 
să fie la înălțimea timpurilor 
noastre. Planurile de viitor își au aici, la Băltăgești, o bază temeinică în realizările prezente pe care oamenii și le-au făurit printr-o muncă care a cerut multă dăruire.

PE ADRESA
REDACȚIEI

Din corespondența primită 
la redacție am desprins cîteva 
scrisori cu un conținut asemă
nător. Numele celor care ne 
scriu ne sînt cunoscute. Cu 
puțină vreme în urmă, sem
natarii scrisorilor de astăzi se 
adresaseră ziarului cerîndu-i 
sprijinul în rezolvarea unor 
probleme personale sau de in
teres comun. Acum ne relatea
ză despre modul în care orga
nele și organizațiile în compe
tența cărora intra soluționa
rea cererilor și sesizărilor lor 
s-au oprit asupra fiecărui caz 
în parte, analizîndu-l cu grijă și competență, despre măsurile 
care s-au luat și felul în care 
au fost aplicate în viață.

Tovarășul Păduraru Dumitru ne relata o nemulțumi
re a membrilor brigăzii a Il-a 
de la cooperativa agricolă de 
producție din Gura Vitioarei, 
raionul Teleajen; aceștia la 
începutul zilei de muncă nu 
știau exact ce au de lucrat și pierdeau timp prețios; se creau 
astfel și greutăți în stabilirea 
numărului de zile muncă ale 
fiecărui cooperator. Sesizată 
de această stare de lucruri, U- 
niunea raională a cooperative
lor agricole de producție Te
leajen a cercetat situația cre
ată și împreună cu conducerea 
cooperativei agricole de pro
ducție, a stabilit măsuri cores
punzătoare. în ultima sa scri
soare, tovarășul Păduraru ne 
încunoștiințează că aceste mă
suri s-au concretizat în pla
nul de lucru zilnic, și in ana
lizarea, la sfîrșitul fiecărei zile 
de muncă, a modului în care 
sarcinile au fost îndeplinite 
de către fiecare membru al brigăzii.

O scrisoare primitei de la Stoian O. din București ne 
înfățișa, în rezumat, urmă
toarea situație : tînăra de 16 
ani, (autoarea scrisorii), absol
ventă a Școlii profesionale co
merciale „N. Kretzulescu", re
partizată în producție ca vîn- 
zătoare la magazinul de tex- 
tile-galanterie din str. Acade

miei nr. 2, profitînd de neaten
ția colectivului din care făcea 
parte a încercat să sustragă 
din casieria magazinului mici 
sume de bani cu care să-și 
cumpere „mărunțișuri" ; a fost 
surprinsă însă de colege și a- cest lucru a atras după sine 
analizarea activității sale de 
către O.C.L. Textila — 1 și 
desfacerea contractului de 
muncă.

Din rîndurile scrisorii răz- 
băteau deopotrivă sinceritatea, 
recunoașterea greșelii și do
rința de a și-o îndrepta prin 
muncă. Conducerea întreprin
derii reanalizîndu-i activitatea, 
a hotărît reîncadrarea sa în 
aceeași funcție. La magazinul 
la care lucrează în momentul 
de față obține rezultate bune 
și este bine apreciată de to
varășii săi.

Din Pitești, corespondentul 
voluntar Florea Tistuleasa ne 
relata că la unele din cofetă
riile din oraș preocuparea 
pentru aprovizionarea cu dul
ciuri și produse de cofetărie 
este trecută pe locul al doilea; 
în schimb se consumă băuturi 
alcoolice. Corespondentul pro
punea, prin intermediul ziaru
lui, organelor comerciale lo
cale să vegheze ca toate cofe
tăriile să-și respecte denumirea 
cu o aprovizionare corespun
zătoare. Secția comercială a 
Sfatului popular al orașului 
Pitești a remediat deficiențele 
semnalate de corespondent, in- 
terzicînd consumul de băuturi 
alcoolice în cofetării și îmbu
nătățind aprovizionarea ace
stora cu produse adecvate.

De la toți tovarășii mențio
nați în rîndurile de mai sus, 
și de la mulți alții, am primit 
scrisori prin care exprimă 
mulțumiri adresate organelor 
care se preocupă cu simt de 
răspundere de rezolvarea la 
timp a sesizărilor, cererilor și 
propunerilor lor.

DAN RADU POPESCU

PART1CIPANȚI LA DISCUȚII: 
Ing. Dumitru Năstăsoiu ; Gina 
Gheorghe, secretara organiza
ției U.T.C.) Dumitru Ciobanu, 

mecanizator O parte a noului centru social-cultural

Marea popularitate a lui Coșbuc în timpul vieții . sale și după aceea, intrarea sa în manualele școlare se explică printr-o prezență continuă în atenția publicului. Volume de versuri ale poetului, originale sau traduceri, au apărut în fiecare an aproape. încă de la Sibiu în 1885 ii apare Blestem 
de mamă, Legendă populară 
din jurul Năsăudului. E una din primele scrieri ale poetului influențată de folclorul ardelenesc. Cartea cunoaște circa 17 ediții. Tot inspirate de folclor sînt alte trei cărți apărute tot la Sibiu pînă în 1887 : 
Pe pămlntul turcului, Draga 
mamei, Fata craiului din ce
tini, Fulger. Ele fixau etapa de început a creației poetului nu cea mai valoroasă literar, dar cea care pregeta viitoarele însemnate creații. Balade și idile, volum de însemnătate crucială în poezia românească a acelui sfîrșit de veac apare în 1893. Despre caracterul înnoitor al a- cestor versuri avea să vorbească atunci Gherea sedus de caracterul tonic, optimist, protestatar al liricii coșbucie- ne. Gherea nu avea însă în vedere numai volumul de Ba
lade și idile, ajuns între 1893 șl 1945 la 22 de ediții, ci și pe cele următoare: Fire de tort (17 ediții pînă în 1943), Ziarul unui 
pierde-vară, Cînteee de vitejie. Volumele cele mai reprezentative sînt desigur primele două. Ele atrag atenția de la titlu asupra noului orizont tematic și spiritual pe care îl aduce autorul, trimițînd spre tablourile vieții de la țâră, spre o lume rustică puțin cunoscută orașului. Ziarul unui 
pierde-vară este o culegere de versuri care se înscrie în linia celorlalte, dar cu o mai mare libertate tematică. Cîntecele 
de vitejie sînt închinate istoriei neamului în primul rînd, luptelor pentru independență națională. Tot ceea ce e remarcabil în creația lui Coșbuc e cuprins în aceste patru volume definitorii pentru activitatea poetului. Foarte puțin cunoscută e proza poetului scrisă numai din necesități de popularizare și cu o optică istorică inactuală, mai ales cînd se ocupă de un trecut apropiat. Coșbuc s-a ocupat intens de problema de limbă românească _ și de obiceiuri folclorice, pu- ^blicînd articole și chiar cîteva cărți despre aceste chestiuni. Recent a apărut un volum selectiv G. Coșbuc — Despre li
teratură și limbă. Un capitol cu totul remarcabil al activității scriitorului este munca de traducător. G. Coșbuc e unul dintre cei mai fideli și mai buni traducători români de poezie.

Traducerile sale din Virgiliu — 
Eneida, Georgicele, Dante — 
Divina Comedie sînt intrate in fondul clasic al traducerilor românești. Coșbuc a tradus și din sanscrită una din putinele traduceri de acest fel de la noi : Antologia sanscrită și 
sacontala. Despre activitatea lui Coșbuc s-au scris multe articole, unele ocazionale, altele durabile. Primul critic care s-a ocupat intens de poet este Gherea, în articolul Poetul ță
rănimii, studiu apărut întii in revistă și apoi în volumul de 
Studii critice (1897). Apoi la date diferite, poeții Octavian Goga, (în Precursori) și Ion Pi- lat se ocupă de viața și creația poetului. Liviu Rebreanu îi închină și el o remarcabilă evocare cuprinsă în volumul Amalgan. Istoricii literari 
N. Iorga și G. Călinescu îi a- cordă primii o analiză pe măsura valorii lui în ale lor isto
rii ale literaturii române. Trebuie adăugat și studiul lui Vladimir Streinu, G. Coșbuc, din volumul Clasicii noștri (1943).
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FRUMUSEȚILE NOPȚII
Lumina a avut întotdeauna, 

alături de rolul său prac
tic - utilitar și o importan
tă funcție estetică. Ce-ar 
fi însemnat, cufundate în întu
neric, ingenioasele și multico
lorele costume de carnaval de 
pe străzile Veneției în sărbă
toare, diademele din părul 
frumoaselor napolitane sau 
plutirea de lebădă a gondolei 
pe apă ? Sau ce-ar fi devenit, 
noaptea — ca să revenim la 
zilele noastre — personalita
tea unor orașe ca Paris, 
Roma, New-York sau Buda
pesta în lipsa transfuziei de 
viață efectuată în fiecare 
seară cu ajutorul curentului 
electric și a iluminatului mo
dern ?

Smulgîndu-l din brațele 
„morții" sale nocturne perio
dice, iluminatul a dăruit ora
șului o nouă existență și stră
lucire.

în primul rînd, iluminatul 
artificial are în cadrul este
ticului citadin funcția de a prelungi, de a permite „supra
viețuirea" imaginii diurne • 
orașului, atunci cînd acesta ne 
înfățișează la lumina soarelui 
o „față" frumoasă. Adeseori, 
însă ea trebuie corectată, ope
rație ce nu se poate realiza 
decît noaptea, cu ajutorul far
dului fluid al luminii. în acest

caz se urmărește modificarea 
imaginii diurne, fie în vede
rea realizării unei variații es
tetice, fie pentru „mascarea" 
unor porțiuni sau clădiri ines
tetice și punerea în evidență a 
altor ansamble sau subansam- 
ble arhitectonice valoroase, 
al căror efect estetic se pierde 
ziua intr-un context urbanis
tic neutru.

Urbanistica Bucureștiului a 
cunoscut în ultimii ani reali
zări inspirate în acest sens, 
ce au conferit siluetei sale 
nocturne un spor de farmec și 
frumusețe. De la iluminarea 
frontală, egală și rece a în
tregii suprafețe arhitectonice 
expuse vizibilității, cu rezul
tate mai mult practic utilitare 
decît estetice, s-a trecut la o 
iluminare mai subtilă, prin 
surse mascate și indirecte, îm
pletită cu iluminarea puter
nică, în fascicol, a unor ele
mente separate ale ansamblu
lui. In acest fel imagini ca ale 
fațadei Ateneului, Președinției 
Consiliului de Miniștri sau a 
cupolei Casei centrale a Arma
tei au cîștigat noaptea o va
loare estetică mult sporită.

Lăsarea serii marchează, 
însă, intrarea în scenă și a 
unui alt gen de iluminare, ce 
nu are in vedere în primul 
rînd efecte de ordin estetic,

ESTETICUL 
CITADIN

deși influențează puternic „toa
leta de noapte" a orașului — iluminatul stradal. El se re
flectă pe plan estetic mai ales 
privit în ansamblul său, integrat în atmosfera generală a 
orașului, subliniidu-i silueta. 
Astfel, noaptea, cînd se aprind 
„constelațiile" străzilor, orașu
lui i se poată vedea, ca pe 
ecranul unui miraculos aparat 
Roentgen, întregul sistem cir- 
culatoriu prin care pulsează 
sîngele străzilor — oamenii. 
Un aviator poet, Saint Exu- 
pery, nota că piloții zborurilor 
de noapte recunosc ușor ma
rile metropole după silueta lor 
luminoasă, după conturul „ini
mii" lor de lumină.

Un rol cu totul deosebit în 
crearea ambianței estetice lu
minoase a orașului îl joacă reclamele și firmele luminoase. 
Aici fantezia creatorilor, în ce privește variantele de îm
binare a formei, culorii, varie

tății în timp și intensității lu
minoase, are un larg cîmp de 
manifestare. Integrarea orga
nică a acestui mijloc de publi
citate comercială în specificul 
arhitectural șt urbanistic, păs
trarea proporțiilor armonioase 
dintre luminozitate și ritmici
tate (între limite ce nu obosesc privirea), pot asigura a- 
cestei categorii de iluminare 
o înaltă ținută estetică. Dar la 
acest capitol al iluminatului 
nocturn, urbaniștii noștri n-au 
trecut, încă, examenul de ma
turitate. Reclamele luminoase 
ale Bucureștiului, reflectate în 
fluviul de asfalt al marilor 
bulevarde, sînt încă puține, 
insuficient de inspirate și de 
atrăgătoare. Nu pledăm pen
tru haosul de lumini, caracte-

ristic unora din metropolele 
occidentale (capabil să nevro
zele orice privitor), dar cre
dem că mai multă inventivi
tate și curaj în acest domeniu 
ar înviora înfățișarea noctur
nă a orașelor noastre.

Să lăsăm însă rezervele cri
tice pentru ședințele forurilor 
de specialitate. în curînd ora
șul va îmbrăca din nou ele
ganta sa toaletă de seară, in- 
vitindu-ne la întîlnirea cu 
„frumoasele nopții" — la în
tîlnirea cu străzile, clădirile, 
parcurile și fîntînile sale ar
teziene, transfigurate de ba
gheta magică a acelei zeițe, 
răpite Olimpului, spre a îm
plini logodna omului cu fru
musețea.

VICTOR MAȘEK

NOUTĂȚI MINIERE

După 1944 creația poetului a fost popularizată în numeroase ediții și tiraje de masă ne- maiîntîlnite la nici una din e- dițiile precedente. S-au alcătuit și primele ediții pregătitoare ale unei viitoare ediții științifice, în prezent, cu ocazia centenarului, cititorii au și avut prilejul să întîlnească pe piață două volume de poezii : Ba
lade și idile, și Fire de tort a- părute în colecția Bibliotecii 
pentru toți. Tot acum, o scurtă monografie Coșbuc, de Dumitru 
Micu, comunică datele absolute necesare înțelegerii poeziei și omului Coșbuc. Vor vedea foarte curînd lumina tiparului: 
G. Coșbuc, Opere vol. I, Colecția „Scriitorii români", Poe
zii alese, ediție bibliofilă, An
tologie sanscrită, ediție critică și o culegere de Mărturii ale 
contemporanilor despre G. 
Coșbuc.

ORADEA (de la corespondentul nostru)Producția de lignit a exploatărilor din cadrul Trustului minier „Ardealul" trebuie să ajungă în anii cincinalului la 1 900 000 tone. Pentru aceasta, se

întreprind numeroase măsuri printre care, în primul rînd. putem aminti lucrările de deschidere a noi mine. Astfel, la Cuzap au început ( lucrările unei mine cu o capacitate de 1600 tone lignit pe zi, iar

la Suplacul de Bar- cău o altă mină cu o capacitate de 1700 tone pe zi. Pentru ușurarea ambalării bitumului destinat exportului, în cadrul exploatării miniere Derna, se a- menajează în prezent o fabrică de

butoaie. în această ordine trebuie a- mintite și măsurile ce se iau pentru mărirea capacității de însilozare. La exploatările miniere Voivozi, Sălaj și I.P. s-au alocat în acest scop peste 5 milioane lei.
-T .Gaouua turistica Bran-Castel, loc de popas pentru vizitatorii Bravului șl regiunii dintre Bir- 

sa și Dîmbovița



ANUL ȘCOLAR 1966-1967
Elevul Mircea fopes- 

cu :— Ascult atent, din cînd în cînd îmi notez cîte ceva, dar în minte îmi stăruie o întrebare — și vă rog să mă scuzați că nu mai am răbdare s-o rostesc mai încolo; simt că acum i-a sosit rîndul. Tot ce vine în sprijinul îmbunătățirii învățăturii, a școlii în general, are drept scop final pregătirea noastră. Fără o pregătire temeinică, ori care vis al nostru pentru profesia viitoare rămîne fără a- ripi. Mă întreb: n-ar putea face școala, organizația de tineret, mai mult pentru a ne ajuta în alegerea profesiei?
Prof. Adrian Jiga :Am certitudinea că școala, organizațiile U. T. C. din școli au mult mai multe mijloace și căi pentru a ajuta pe elevi în orientarea lor profesională depășind faza actuală, încă incipientă, izbutind doar să dăruiască elevului ceea ce aș intitula romantismul unei meserii și nu, în totalitatea lor, argumentele ducînd spre o meditație lucidă, generată de înclinări reale.
Prof. dr. Petre Bărbu- 

lescu :Mult mai mult ar trebui să realizeze în acest domeniu și Institutul de cercetări pedagogice, prin studii competente, rezultate de investigații cuprinzătoare. Mi se pare însă o chestiune care nu poate fi elucidată ca un punct oarecare în tema acestei „mese rotunde". Aș sugera s-o reluăm.
„SEMNĂTURĂ" 

PĂRINTELUI

Scriitorul Constantin 
Chiriță :— N-am răspuns la invitația de a participa la această „masă rotundă" în calitate de autor al unor romane destinate copiilor și tineretului, ci în aceea de părinte a trei copii, de om care nu cunosc deci școala doar din documentări de creație, ci din obligația care mă onorează de a o sprijini ca părinte. Relația școală- familie, ca și aceea școa- lă-organizatia de tineret. este indistructibi- lă, procesul educativ im- punînd familiei un rol important. Nu-mi asum sarcina de a discuta aici funcțiile complexe ale acestui rol. Sînt îndeobște cunoscute. îmi permit să abordez cîteva aspecte ale „profesiei de părinte" extrase din- tr-o experiență personală. De la început, o precizare ' nu pot fi admise două feluri de educație, una la școală și alta a- casă. 1 Strădania mea principală de tată a trei elevi a fost să nu contrazic prin nimic educa

ția primită de copiii mei în școală. Dar și asta mi s-a părut insuficient A nu contrazice este, de bună seamă, un ajutor dat școlii în sensul că nu-i fac greutăți, dar nu este egal cu a ajuta efectiv. Nu iau doar notă de programul școlar al copiilor mei. ci îl discut cu ei, îl susțin, sprijinindu-i să și-l însușească întocmai. Nu recepționez doar ca pe o informație oarecare o măsură sau alta luată de școală, ci o susțin, o subliniez. O a doua precizare : contactul dintre școală și familie nu-1 realizează doar simpla existență a fiului sau a fiicei care sînt în același timp și elevi și copii trăind în familie. între școală și familie trebuie să funcționeze o colaborare directă, nemijlocită, ceea ce comportă obligația ca părintele să fie prezent în școală cît mai des. Am exclus din vederile mele ideea de a frecventa școala doar atunci cînd mă solicită ea pentru a-mi aduce la cunoștință un eveniment {plăcut ori neplăcut) din activitatea copiilor mei, sau pentru a mă atrage într-o acțiune cu caracter cultural. Dacă în o- cupația mea profesională nu semnez o condică de prezență, munca scriitorului afectînd normd liber consimțite, în activitatea de părinte mi-am impus o atare condică. La școală. Si nu-mi consider semnătura de aici un... autograf. Nu vin, cu alte cuvinte, la școală pentru schimburi de amabilități. E o semnătură pe care o doresc mereu plină de răspundere cetățenească pentru soarta copiilor mei și pentru treburile școlii. în genere. începutul unui nou an școlar dezvăluie pregătiri multilaterale ale școlii și organizației de tineret, obligînd la asemenea pregătiri și părinții. Nu mă refer, desigur, la evenimentul festiv al începerii cursurilor, la prima zi de școală, și deci la buchetul de flori, la cămașa proaspăt călcată și scor- bită. la uniforma căzîr.d „ca turnată". Am în vedere întregul an. Am în vedere și eu. ca părinte, un plan multilateral. El afectează atît învățătura copiilor mei. măsurile pe care le iau pentru ca ea să se desfășoare în spiritul cerințelor maxime ale școlii, cît și timpul lor liber. timp care nu aștept să-l umple în chip atrăgător și folositor singure școala și organizația de tineret. Meditez la obligațiile familiei în acest domeniu, la propriile obligații care sînt deopotrivă de importante. Tot ca părinte — și nu ca scriitor — accentuez aceasta pentru ca să nu se creadă că problema pe care vreau s-o ridic 3r fi apanajul acelor părinți avînd o profesie înscrisă in zonele artei 1 — mă gîndesc să sprijin mai mult școala și oe linia preocupării ei de a dezvolta la elevi gustul pentru frumos, a discernămîntului în a- precierea unor fenomene cultural-artistice.

INVITAȚIE 
LA FRUMUSEȚE

Prof. dr. Petre Bărbu- 
lescu :— Ultimele cuvinte ale tovarășului Constantin Chiriță — ca să împrumut și eu un procedeu generos la întîlnirile noastre în materie de preluare a „ștafetei discuției" — ne deschid o interesantă pistă pentru continuarea convorbirii. Este vorba despre educația estetică, parte integrantă a educației comuniste. Ca pedagog, aleg unghiul de vedere al școlii, punînd și încer- cînd să răspund la o întrebare : poate școala de cultură generală, liceul, să dezvolte gustul estetic, judecata estetică, formînd lectori, ascultători șl spectatori competenți în domeniul literaturii, al muzicii, al artelor plastice ? Cercetările întreprinse de Institutul de științe pedagogice răspund satisfăcător deocamdată la o parte a întrebării. Obiectul cu cele mai multe ore și cu cele mai mari capacități edu- cativ-artistice fiind limba și literatura română, formarea de lectori iscusiți, de îndrăgostiți de literatură se desfășoară în condiții prielnice. Muzi

ca, artele plastice, a- vînd un volum mai redus de ore, își atrag mai greu îndrăgostiții. De a- ceea, pentru noul an școlar s-a recomandat ca activitățile din timpul liber să se axeze mai pregnant pe cultivarea frumosului artistic, conferințele de educație muzicală, audițiile de concerte, vizionarea de expoziții de arte plastice să nu lipsească din preocupări.
Prof. Al. Bojin :— Recomandările Ministerului Invățămîntu- lui sînt, desigur, prețioase, ele vor rezolva a serie de date ale problemei, dar nu au pretenția de a elucida chestiunea aceasta de interes major. Repe
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începe un nou an școlar. O discuție despre el la „masa rotundă" a redacției. O discuție care și-a propus să răspundă la o întrebare de principiu. O reamintim : „Care sînt coordonatele principale, punctele cardinale ale anului școlar 1966—1967, pe care. însușindu-ni-le, să avem încă de pe acum imaginea sa dinamică, desfășurată, să-i putem, încă de pe acum, aprecia cu exactitate locul în dezvoltarea continuă a în- vățămîntului nostru ?“.Am redat aici, în rezumat, dezbaterile.Concluziile discuției noastre ?Lăsăm cititorilor bucuria de a trage concluziile. Ele sînt însuflețitoare pentru întreaga noastră colectivitate, pentru stadiul Ia care a ajuns învățămîntul nostru, caracterizat cu îndreptățire în documentele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., drept „principal izvor de cultură și factor 

de civilizație". Congresul partidului, plecînd de la impetuosul avînt al economiei noastre naționale, fundamentat de știința și tehnica cele mai înaintate, a trasat obiective deosebit de importante învățămîntului în general și școlii medii în special, obiective care constau în a dărui vieții cadre cu o foarte bună pregătire și într-un

număr fără precedent nu numai într-un trecut îndepărtat, ci și în planurile anterioare de dezvoltare ale României socialiste. Reținem că numai învățămîntul mediu va avea datoria de cinste să pregătească în școlile sale pînă în 1970, 130 000 de cadre. Atingerea acestor obiective solicită o activitate fără preget, un efort sporit din partea cadrelor didactice și elevilor, organizației de tineret și familiei, tuturor lucrătorilor și cercetătorilor din domeniul învațămîn- tului, al educației tineretului. Măsurile luate în conformitate cu Hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R., cu indicațiile conducerii de partid și de stat privind modernizarea și perfecționarea învățămîntului, permit ridicarea școlii românești pe o treaptă superioară. O va dovedi cu certitudine bilanțul care va încheia anul școlar, al cărui tradițional clopoțel îi vestește azi debutul.
Urăm tuturor elevilor, profesorilor, părinților 

un an rodnic, un an care să-și împlinească me
nirea de a aduce o contribuție esențială la forma
rea și educarea unei generații cu un inalt nivel 
profesional, de cultură și conștiință, a unei gene
rații de entuziaști constructori ai civilizației so
cialiste.

tam cu pruejiu începutului noului an școlar apelul către toate instituțiile de artă de a a- vea în vedere spectato- rul-elev. Prin cadrele sale de specialiști, ministerul, Institutul de științe pedagogice vor sprijini cu îndrumări toate instituțiile de artă interesate să ofere un ajutor mai temeinic educației estetice a tineretului nostru. Au o veche tradiție la noi concerte- le-lecții de la Ateneu destinate tinerilor. Au o veche tradiție mati- neele Naționalului pentru spectatori copii și a- dolescenți. Munca aceasta nobilă trebuie continuată, extinsă. Dorim mai multe și mai interesante programe de ra- dio-televiziune al căror scop să fie educația estetică. Există un început bun. Așteptăm o continuare pe un front mai larg, mai edificator.
Prof. Adrian Jiga :— Este aceasta și o sarcină însemnată a organizațiilor U. T. C. din școli. Congresul al VIII-lea a Uniunii Tineretului Comunist a trasat sarcini concrete și în privința educației estetice și este de așteptat ca în acest an școlar să se marcheze un salt calitativ. Nu trebuie să uităm că educația estetică, parte componentă a e- ducației comuniste, influențează și este la rîndul său influențată de celelalte componente ale educației multilaterale. Sfera cunoașterii se îmbogățește necontenit prin artă. Trăsăturile tînărului comunist sînt potentiate de artă, mijlocirea artei le înnobilează.

GU UlNDUL LA 
OMUL OE MlINE

Prof. Paula Popescu :— Trăsăturile tinăru- lui comunist, formarea și

Moment emoționant : unul din cei 4 000 000 de 
elevi ai tării face cunoștință cu noile manuale 

școlaredezvoltarea lor, cerință obiectivă a societății noastre, pune în fața cadrelor didactice, a organizației de tineret, a familiei, cea mai umană și mai generoasă sarcină. Pentru orice educator este limpede că valoarea unor cunoștințe, cît de vaste, este relevată de măsura în care deținătorii lor sînt animați de idealul slujirii devotate a societății, sînt însuflețiți de o înaltă conștiință patriotică.Muncim cu gîndul la cetățeanul de mîine. Muncim cu gîndul la o- mul care va beneficia mîine de excepționalele condiții oferite de civilizația socialistă și care va trebui să găsească în această ambianță climatul unei cuprinzătoare împliniri. Pregătim astăzi omul acesta de mîine. Ii transmitem tot ce are mai valoros poporul 

nostru harnic, demn, iubitor de libertate, făuritor al unei culturi de o pilduitoare valoare. Ii transmitem iubirea noastră pentru patria socialistă, respectul și atașamentul nețărmurit față de opera glorioasă a partidului, tot ce avem mai bun și mai frumos.Cîtă înălțare dăruiește sufletelor tinerilor aceste cuvinte ale secretarului general al partidului : „Creșteți și invățați, 
dragi tineri, într-o țară 
liberă și prosperă, fău
rită prin manea și lupt*  
a zeei și zeci de genera
ții, vă bucurați de con
diții de viață la eare nici 
nu se puteau gindi, in 
tinerețea lor, înaintașii 
voștri. Să dăruiți patriei 
tot ce aveți mai bun, 
toată puterea minții și 
brațelor voastre, ei să-i 
închinați elanul și năzu
ințele voastre tinerești".

■ r
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O trăsătură definitorie a spiritului contemporan — acuta necesitate de a schimba opinii în jurul chestiunilor de interes unanim — a impus „masa rotundă" ca instrument stimulator, capabil să impulsioneze confruntările, să le ridice la acel grad de temperatură care favorizează climatul creației, al emulației colective. Este principalul motiv pentru care ne-am adresat ei într-una din zilele premergătoare tradiționalului eveniment de azi, soli- citînd-o să găzduiască o discuție despre școală, subiectul numărul 1 propus de fila calendarului indicînd 15 septembrie, subiect, de altfel, cu o deplin justificată prezență la noi orl- cînd, în cele mai largi și, deopotrivă, mai intime colocvii ale opiniei publice.Tema, cum spuneam, inspirată de o strictă actualitate și, în același timp, de o permanentă actualitate, este școala — școala așa cum ne apare ea acum, debutînd într-un nou an de învățămînt și în mod special acea treaptă a școlii ai cărei beneficiari sînt numeroși cititori ai „Scînteii tineretului “ : liceul.Ne-ar fi bucurat să putem publica luările de cuvînt în întregime, operație pe cît de simplă, avînd la dispoziție stenograma întîlnirii, pe atît de utilă, permițînd transcrierea fidelă a fiecărui gînd, a fiecărei sugestii, dar spațiul de care dispunem, deși mai generos ca altădată, ne-a împiedicat. Dar nici așa nu ne-am îngăduit selecții ale intervențiilor, ci numai rezumarea lor, întreprinzînd un act de sinteză, sperăm, în sprijinul unei lecturi alerte.In unanimitate, participanții la discuție au căzut de acord ca această în- tîlnire în jurul „mesei rotunde" să abordeze problemele astfel încît concluziile să poată fi un răspuns complex la întrebarea : „Care sînt coordonatele principale, punctele cardinale ale anului școlar 1966—1967, pe care, însușidu-ni-le, să avem încă de pe acum imaginea sa dinamică, desfășurată, să-i putem încă de pe acum aprecia cu exactitate locul în dezvoltarea continuă a învățămîntului nostru ?“.O atare întrebare în condițiile societății noastre, este, fără îndoială, firească și nimeni n-ar putea-o suspect*  că formulează pretenții exagerate. Un

*1 VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, „trebuie să asigure 
Însușire* materialismului dialectic și 
istorie — cea mai înaintată concepția 
despre lume și viată — eare înarmea
ză pe tineri pentru * înțelege și in
terpreta fenomenele naturii și socie
tății, le dă perspectiv* clară * dez
voltării sociale, le îmbogățește gîndl- 
re*. le sporește energia, face din fie
care tinăr un militant neobosit pentru 
progres social, pentru idealurile so
cialismului și comunismului".Iată de ce ideea cu care a debutat „masa rotundă" . a stîmit o serie de luări la cuvînt, să le numim preliminare, și răspunsunzînd la rîndul lor unei întrebări cu același caracter 1 „Ce argument ne-a îndreptățit să definim astfel profilul unui nou an școlar, atribuindu-i sarcini atît de complexe Sau, cu alte cuvinte : „Baza materială a școlii noastre ne îngădui* solicitarea unor atari multiple fuoe- țiuni noului an de studiiApelînd la puterea de convingere ■ cifrelor și datelor statistice, participanții la discuție au conchis că zestrea materială a școlii noastre oferă condiții dintre cele mai bune, este la măsură să asigure o considerabilă sporire * sarcinilor instructiv-educa- tive. Vom nota aici doar clteva <tt* acelea care s-au impus mai recent memoriei noastre, fără « mai pomeni, socotindu-le îndeobște cunoscute, do- 
tele și cifrele globale mărturisind îndelungata și covîrșitoarea operă da înzestrare a învățămîntului, afectlnd, în anii puterii populare, sume de ar* dinul zecilor de miliarde din bugetid statului. Amintim doar că și în acea! an s-a continuat construcția de școO și clase noi, acestea primind astăzi, la inaugurare, florile și salutul a mii de elevi; 8 000 de proaspețiînvățători și profesori proveniți din promoția anului 1966, Iși vor ocupa emoționați locul la catedre, sporind marea și puternica familie a cadrelor didactice. Manualele împărțite gratuit elevilor începînd eu cal dintr-a-ntîia și sfîrșind cu cei din ultima clasă a liceelor despășeșt* suma de 166 milioane de lei. Inventarul a numeroase școli s-a îmbogățit cu mobilier nou, cu noi piese destinate laboratoarelor și cabinetelor de studii, cu aparate de proiecțln filme și diafilme, magnetofoane. 1* septembrie nu mai găsește nici un liceu fără propriul cabinet medical, nici o școală în genere, fără supravegherea medicală.Din noti tmpreună /...

NUMĂRUL LICEELOR

nou an școlar este departe de a fi, la noi, o simplă verigă in lanțul istoric al învățămîntului, o verigă semănînd cu celelalte, confundîndu-se cu celelalte. Metafora care i-ar surprinde dinamica ar fi o treaptă adăugată la • majestuoasă și monumentală scară ur- cînd necontenit, o treaptă la proiectarea căreia s-a ținut seama de experiența construcțiilor anterioare, dar viața a cerut arhitecților noi căutări, noi soluții, conducînd spre o operă sincronizată cu ritmul temerar al dezvoltării generale a societății. Aici, 
se înscriu și noile măsuri luate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din a- prilie a.c. în vederea ridicării nivelului de activitate al organizației de pionieri. Ca urmare a conducerii nemijlocite de către partid, a măsurilor luate, organizația pionierilor, completând prin forme și metode specifice munca educativă ce se înfăptuiește 
in procesul de învățămînt, va putea 

să-și aducă o contribuție mai însemnată la educarea comunistă a școlarilor.La noi, un nou an școlar este conceput să materializeze activitatea u- nei instituții cu vechL și prodigioase tradiții și aflată azi întir-o neîntreruptă ascensiune, să prilejuiască, deci, un bilanț pozitiv al acumulării unei vaste experiențe, să consemneze cu precizie înălțimea la care a fost ridicată ștacheta exigențelor în funcție de sarcinile prezente, să deschidă largi și limpezi perspective viitorului.Și mai presus de toate, încoronînd toate acestea, un nou an de învăță- mînt are datoria să prilejuiască înte- țirea efortului unanim de fundamentare științifică a școlii noastre, reflec- tfnd asimilarea practică a unui deziderat de seamă al orînduirii socialis
te. „Șeeala, întregul nostru sistem da 
educafie", arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa la cel de
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PLECÎND DE LA 
CERINȚELE VIEȚII

Toate acestea și multe altele l-au îndemnat pe 
cel dinții oaspete înscris la cuvînt, elevul Mircea 
Popescu din clasa a 
IX-a, liceul „Mihail Sa- 
doveanu", să spună :— Ca șl cum nu mi-ar fi fost suficientă emoția încercată în clipa cînd am aflat că sînt invitat la o discuție unde eu voi fi cel mai tînăr și avînd cea mai modestă experiență de viață și de elev — acum trăiesc o nouă emoție : îmi dau seama că în lunile de vacanță, cînd eu și toți colegii mei ne-am odihnit, sute de mii de oameni, poate milioane n-au cunoscut odihna pentru ca ziua deschiderii cursurilor, întregul an. să ne apară ca o sărbătoare mai plină de bogăție ca oricînd. Și mă gîndesc că de la noi, elevii, se așteaptă un singur lucru : să învățăm ! Sînt convins că anul acesta va fi o dovadă și mai grăitoare a faptului că setea de a învăța, pasiunea de a ne pregăti cît mai temeinic este prima trăsătură după care oricine poate recunoaște colectivele de elevi de la noi. Dorim să dobindim cunoștințe cît mai largi și cît mai profunde. Sîn- tem pătrunși de adevărul că, modernizîndu-se mereu, școala ne va împlini această dorință, în ceea ce mă privește îmi este limpede, în general, ce se înțelege prin ideeâ de modernizare, dar aș dori să aflu mai multe amănunte. Dar ca să nu mă depăr- iez prea mult de obiectul discuției, care este limitat la acest an școlar, îmi exprim dorința de a afla amănunte în legătură cu felul cum se va reflecta ideea de modernizare acum, în 66—67.

Prof. Al. Bojin, direc
tor general adjunct in 
Ministerul Invățănaîn- 
tutul:— Uriașul program de dezvoltare a învăță- mîntului de toate gradele, trasat de cel de al IX-lea Congres al partidului a constituit un puternic factor stimulator pentru lucrătorii Ministerului învăță- mîntului, pentru toate cadrele didactice. Astfel, printr-o consultare de mari proporții an- trenînd personalități ale culturii și științei românești și toate cadrele didactice, începînd cu profesori slujind învă- țămîntul de zeci de ani și sfîrșind cu tînărul învățător care ia primul contact cu catedra, au fost elaborate studii în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor trasate de Congres. Aceste studii au dus nemijlocit la modernizarea programelor și manualelor. Ideea de modernizare. 

oregnant evidențiată de anul de învățămînt care începe, cuprinde o întinsă zonă de probleme. Enumăr pe cele mai importante. Au fost introduse în programele liceelor noi capitole de matematici, fizică, chimie. Au luat ființă liceele de specialitate, răspunzînd necesităților economiei naționale de a avea cadre de specialiști de nivel mediu și, în același timp, cu un apreciabil orizont cultural. Afluența elevilor spre aceste licee, așa cum se știe, 
a întrecut toate așteptările. S-a eliminat repetarea unor examene între terminarea școlii generale și admiterea în clasa a IX-a, s-a simplificat examenul de bacalaureat, sta- bilindu-se o mai vte legătură între acesta și concursul de admitere în învățămîntul superior. S-a realizat un pas înainte și în privința descongestionării programelor ' și manualelor, lecțiile fiind o- rientate spre un caracter mai sintetic.

Elevul Mircea Po
pescu :•— Dacă marei majorități a elevilor le corespunde ceea ce am numit sete de a învăța,

Participanți la masa rotundă

Prof. PAULA POPESCU

bucurie de a învăța, în sensul că se poate vorbi despre un salt de la obligație la creație, sînt numeroși cei care, deasupra acestei atitudini față de școală, se înfățișează cu o dotare deosebită pentru o materie sau alta. Ce „surprize" le-a pregătit a- cestora noul an școlar 7
Prof. Al. Bojin :— S-au creat condiții propice și pregătirii u- nor elevi foarte dothți. Iau ființă, pentru prima oară la noi, clase speciale de matematică și fizică, deocamdată în orașele București. Iași, Cluj și Timișoara. De asemenea, iau ființă secții speciale, la București. Iași și Cluj, în care obiectele de învă- țămînt se vor preda în limbi moderne (france

ză, rusă, engleză). Dar, desigur, într-o măsură demnă de a fi luată în seamă, și liceele de specialitate răspund acestei cerințe.
ȘCOALA - OBIECT 
DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICĂ
Prof. dr. Petre Bărbu- 

lescu. șef de secție la 
Institutul de științe pe
dagogice :— Anul școlar 1966— 1967 va constitui o perioadă rodnică de activi
tate în învățămîntul nostru. O preconizează atît măsuri
le amintite luate de minister, ca urmare a introducerii neîntîrzia- te în practică a hotărî- rilor Congresului al IX- lea al P.C.R., a indicațiilor conducerii partidului, cît și un mare număr de studii realizate în ultimul timp și care converg spre o fundamentare accentuată a caracterului științific al învățămîn- tului nostru, cercetările pedagogice orientîn- du-se în principiu spre elaborarea unui sistem și a unei metodice științifice a instrucției și e- ducației în școli. Procesul formării personalității în condițiile societății socialiste este complex și de durată. El începe odată cu nașterea copilului și continuă întreaga viață. Anii de școală constituie însă

MIRCEA BORZA 
elev

perioada cea mai importantă a educației, bazele formării și dezvoltării multilaterale punîndu-se în acest timp și în această ambianță. Ei bine, anul școlar care începe va beneficia de aportul u- nor studii importante privind instrucția și educația în școală. Sîn- tem în măsură să răspundem mai competent problemelor care fră- mîntă pe toți factorii interesați de bunul mers al învățămîntului nostru — probleme din care, aici, aleg una ce a generat numeroase discuții- Mă refer la faptul că. pe de o parte, luptăm în mod justificat împotriva supraaglomerării programelor și manualelor, iar pe de altă parte trebuie să facem față unei cantități sporite de informații, necesitate de dez-
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voltarea vertiginoasă a științei moderne. Studiile întreprinse și despre care am pomenit, s-au dovedit eficiente și în acest domeniu. ele oferind indicații prețioase pentru selectarea informației, ceea ce, firește, înseamnă că reducerii volumului îi corespunde o creștere a calității, ajungîndu-se Ia sinteze și generalizări, la o dinamică a informației. evitînd supraaglomerarea și apropiind elevul de sursele. de izvoarele „la zi“. Lecția, formă primordială a muncii în școală prin

MIRCEA POPESCU 
elev

care se formează bazele concepției științifice 
a elevilor este astfel impulsionată să dăruiască în spațiul ei limitat incomparabil mai mult decît altădată. Dar, trebuie să ne fie clar că îmbunătățirea muncii de instrucție și educație în școală nu se poate reduce doar la introducerea unor metode înaintate, ca o consecință a unor ample studii fundamentate științific. Ea solicită e- forturile susținute ale tuturor cadrelor didactice. creația lor. îmbogățirea cu experiență proprie a rezultatelor cercetărilor de ansamblu. în fond, tindem ca fiecare cadru didactic să devină un cercetător în raza activității sale. E oare un deziderat e- xagerat ? Nu. Este o cerință a vieții, a societății noastre și deci viața și societatea oferă 

climatul și condițiile atingerii unui atare tel.
Prof. Paula Popesen, 

dirigintă la clasa a Xl-a 
liceul „Matei Basarab" :— Fiecare școală,, la noi, este un laborator de creație. Afirmația cere singură ca fiecare cadru didactic să devină un cercetător. învățămîntul nostru are o admirabilă tradiție și în acest sens. Un număr apreciabil de monografii școlare din trecut, de studii și „teste" pedagogice sînt opera unor învățători și profesori care au transformat instituțiile unde au func-

Prof. ADRIAN JIGA

ționat în fertile cîmpuri de cercetare. Să nu uităm că condițiile de care ne bucurăm noi sînt incomparabile cu cele pe care le-au avut înaintașii noștri. Să nu uităm, de asemenea, că noi sîntem astăzi posesorii unei metode științifice de cercetare care asigură de la început o orientare excluzînd dibuirile, experiențele sterile, gustul amar al unor concluzii infructuoase, în ceea ce mă privește sînt preocupată. în a- fara unor probleme ți- nînd de metodica predării matematicei — o- biectul specialității mele — de unele aspecte legate de orele de diri- genție. Se vorbește de așa-numite „ore model" de dirigenție. Expresia presupune existenta a două feluri de ore. U- nele foarte bine pregătite. model pregătite, și altele „cum s-o putea". 

lăsate la inspirația momentului. Mă străduiesc să elimin din activitatea mea cea de a doua alternativă. Pe baza u- nor observații proprii, mi-am sintetizat cîteva idei care mă îndreaptă spre organizarea în anul acesta a orelor de diri- genție sub semnul antrenării întregii clase spre un curent de opinie colectivă care să conducă la dezbateri de morală și etică socialistă. prefăcînd fiecare colocviu de acest fel într-o largă tribună a onoarei și mindriei de a fi tînăr. de a te găsi în pragul alegerii profesiei, de a privi viața ca un cadru stimulator pentru desăvîrșirea personalității, a înfrumusețării propriului destin. Mă gîndesc să consemnez toate învățămintele pe care le voi trage din atari ore de dirigenție. să țin un „iurnal" fidel al desfășurării lor. să notez confruntările dintre vorbele și faptele elevilor mei. Este doar o direcție din nenumăratele care așteaptă munca de cercetare a cadrelor didactice, o simplă preocupare din- tr-o sumă uriașă.
PASIUNI

Elevul Mircea Borza, 
elasa a Xl-a, liceul „Gh. 
Lazăr" :Experiența mea de elev este mai mare decît a colegului din clasa a IX-a. Mă găsesc în ultimul an de școală, pentru mine și pentru toți cei în situația mea, „anul bacalaureatului". La prima impresie s-ar putea crede că. aflîn- du-ne în această situație, ne interesează mai puțin problemele generale ale dezvoltării învățămîntului. fiind absorbiți de un singur gînd : cum să ne pregătim pentru „examenul examenelor", bacalaureatul. Că lucrurile nu stau așa. aș dori s-o demonstreze chiar prezența mea aici, cele ce intenționez să le spun. Mi-am ales ca temă cercurile pe materii din școli. Personal, le acord o mare importantă. Nu mă gîndesc numai că ele sînt o formă ideală de completare a cunoștințelor căpătate la lecții. Sînt convins că ele înseamnă mai mult și, mai ales, pot însemna mai mult. Lecția are un profil bine stabilit. în
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cadrul orei de lecții nu pot avea loc decît rar dezbateri care să antreneze întregul colectiv al clasei în jurul unor chestiuni de știință, tehnică, literatură, artă. Sin tem însă interesați în cel mai înalt grad de asemenea dezbateri, linele cercuri ne dau a- ceastă posibilitate, altele nu. De ce nu ne dau toate ? Să fie numai o problemă de organizare ? Să depindă oare aceasta numai de felul cum se face mobilizarea și cum este condusă ședința cercului ? Nu cred. Mai curind mi-aș răspunde că e vorba de lipsa unui program tematic bine stabilit. Nu se știe cine trebuie să stabilească acest program. cum și tinînd seama de ce anume...

Participanți la masa rotundă

Prol. AL BOJIN Dr MAYEKZON AKTt'HPtol. dr.
PFTRE BARMUUȘCV

Scriitorul
CONSTANTIN eHIRTTĂ

Prof. Al. Bojin :— S-a avut în vedere și acest lucru pentru anul în curs. Ministerul învățămîntului a întocmit ceea ce am intitulat o programă a cercurilor științifice din școli, dînd sugestii și indicații de teme. în urma unor investigații în rândurile elevilor și tinînd seama de dorințele lor. Dar lucrarea întreprinsă de minister, deși cuprinzătoare și variată, nu trebuie privită ca un lucru finit, static. în funcție de fiecare cerc în parte. de dorințele partici- panțîlor elevi, tematica poate și trebuie să fie lărgită, condusă spre noi direcții. Oricît de „la zi“ ar fi o lecție sau un manual, apariția u- nor fenomene din dezvoltarea uimitoare a științei și tehnicii moderne le depășesc. Elevii află însă despre ele din alte surse : presă, radio, televizor. Simt nevoia să le dezbată, să le cunoască mai adine, mai concret. Cercul din școală le oferă operativ posibilitatea. Si asta, de fapt, trebuie să urmărească. Dar cercul este al elevilor, chiar condus de un profesor, el rămîne o formă de activitate care se inspiră din ideea că destinele sale sînt în mîinile elevilor. Adaptarea tematicii cercurilor la necesități. semnalată de elevi, rămîne în mare parte o sarcină colectivă a lor.

Elevul Mircea Borza :— Evident. Am reținut cu bucurie eă, în a- jutorul cercurilor științifice. a fost editat un program cuorinzînd temele mari, cele care vor da liniile directoare ale dezbaterilor. Aș dori să fac o propunere în legătură cu cercurile tehnice. Dacă ele sînt o realitate pentru elevii din clasele mai mici care se întilnesc cu activitatea unor asemenea cercuri fie în școală, fie la Palatul pionierilor și casele pionierești, pentru elevii mai mari există mai puține posibilități în această privință. Mai corect, posibilități cred că sînt destule, dar sînt mai puțin folosite. Mă gîndesc că pe lingă fiecare Casă de cultură a tineretului ar trebui să funcționeze cercuri tehnice, ba poate că și unele întreprinderi ar 

putea dispune de spațiu, de timp și de cadre care să se preocupe de marea noastră pasiune pentru tehnică. Mă cunosc pe mine însumi, cred că îmi cunosc și colegii — și pot să spun că în fiecare dintre noi, indiferent ce profesie ne-am hotărît sau ne hotărîm să ne alegem, simțim o adevărată sete pentru tehnică. Ea începe, dacă vreți, de la simpla senzație a mîinii care, obișnuită cu condeiul și cartea, vrea să-și apropie și alte u- nelte ; de la simpla senzație a ochiului care, obișnuit cu clasa, vrea să retină și imaginea atelierului. Nu ne sînt suficiente vizitele în u- zine, pe șantiere. Deosebit de folositoare, a- cestea rămîn totuși vizite ; oricît de permanent ar fi caracterul lor, nu pot înlocui propria noastră muncă, participarea noastră nemijlocită, contactul direct cu tehnica modernă.
UN ALIAT: 

TIMPUL LIBER 

mă apreciez adevărul general pe care l-am desprins din intervenția sa. Ceea ce a numit el „sete pentru tehnică" este o vie realitate la noi. Abordînd însă chestiunea aceasta, intrăm într-un domeniu mai larg de acțiuni. acela care materializează o sarcină importantă a organizațiilor U.T.C.. în strînsă colaborare cu conducerea școlilor, a- ceea de a asigura, așa cum se subliniază în Rezoluția celui de-al VlII-lea Congres al U- niunii Tineretului Comunist : „folosirea judicioasă, instructivă și plăcută a timpului liber al elevilor, inițiind activități extrașcolare cu caracter științific, cultural. artistic. sportiv, cu o sferă largă de cuprindere, cu un bogat conținut și în forme a- decvate vîrstei și pregătirii elevilor*.  Privit și prin această prismă, 

Prof. Adrian Jig», se
cretarul comitetului 
U.T.C. liceul „Dr. Petru 
Groza* :— Socotesc propunerile elevului Mircea Borza utile, dar mai cu sea-

sînt convins că noul an școlar va permite concluzii Insufletitoare. înțelegem din ce în ce mai exact că „timp liber" înseamnă timp folosit cu eficientă pentru formarea multilaterală a tînărului, timp care răspunde dorinței lui de împlinire pe toate planurile, de manifestare pe toate planurile a unor vaste rezerve de creație. Prin intermediul activităților din timpul liber, desfășurate într-o varietate de forme, organizațiile U.T.C. din școli orientează elevii spre înțelegerea legăturii indisolubile între pregătirea lor temeinică la învățătură și cerințele vieții sociale. îi sprijină în atingerea unui nobil ideal de viață. Desigur, școala atestă un sistem unitar instructiv-educa- tiv. în orele de cursuri elevii nu-și însușesc doar evenimentele semnificative din istoria patriei. ci își aprind în suflete flacăra dragostei veșnice pentru tara noastră, pentru tradițiile glorioase de luptă ale poporului pentru libertate și demnitate națională, flacăra devotamentului fată de partid și cauza socialismu

lui. In colaborare cu școala. organizațiile U.T.C. lărgesc necontenit aria educativă, inițiind acțiuni prin care elevii cunosc frumusețile și bogățiile patriei, monumentele istorice și de cultură ale poporului român, viața de azi a constructorilor socialismului. Turismul. drumețiile vor deveni un bun inseparabil de noul an școlar, nu mimai o manifestare specifică vacanței. La școala unde funcționez, am luat de pe acum măsurile pentru stimularea unor excursii de scurtă durată, să le numim „o- perative", și care să încheie activitatea unei săptămîni. Revenind la sistemul instructiv-edu- cativ unitar al învăță- mîntului, vom spune, de asemenea, că școala reprezintă un cîmp fără margini desemnat cultivării la elevi a trăsătu

rilor moralei comuniste, ale conduitei civihzate In societate și familie. Organizațiile U.T.C. din școli își aduc aici o mare contribuție. Este cel dintîi lucru pe care îl vom avea în vedere o dată cu începerea anului școlar, alcătuind un plan bogat de manifestări. Și cînd spun „bogat" nu mă gîndesc atît la numărul lor. Calitatea și eficienta muncii politice-educative constau mai puțin în numărul acțiunilor, deplina lor măsură oferind-o modul în care sînt organizate. forța cu care fac să pătrundă în conștiința elevilor conținutul de idei. Partizani entuziaști ai formelor noi, antrenante, nu sîn- tem „vînători" de forme noi cu orice preț, și mai cu seamă cu prețul sărăcirii conținutului. Și încă ceva : înscriin- du-se în sfera „timpului liber", activitățile organizate de U.T.C. și școală nu se pot extinde pînă a-1 cuprinde în întregime. Trebuie să lăsăm elevilor un timp suficient pentru odihnă și recreare, pentru lectură. vizionări de spectacole. Măsurile de care vorbeam tin seama că. 

oferind tinerilor din școala noastră un model de folosire utilă a timpului liber, această activitate în cadrul organizației și întreprinsă de organizație în urma unei consultări colective. îi ajută pe elevi să se deprindă să-și împartă judicios și acele ore de care dispune fiecare așa cum înțelege. Dorința noastră este ca această înțelegere să se realizeze într-un spirit sănătos. în armonie cu cerințele colectivității socialiste. Noi vom extinde, dar nu vom abuza de anumite limite, manifestările desfășurate în adunări. în cercuri, în cluburi, case de cultură. vizite în întreprinderi ; nu vor lipsi din program serile de dans, carnavalurile. întrece- 

rile sportive, educația fizică în genere.
MEN SANA...

Dr. Mayerzon, Artur, 
liceul „D. Cantemir" :— Uftîmele cuvinte ale tovarășului profesor Jiga îmi permit un început fără altă introducere. Educația fizică este o noțiune legată organic de cea de educație sanitară. ambele fiind componente ale dictonului sub dedicația căruia ne desfășurăm munca, noi. medicii din ■școli : „Men sana in corpore sano". Pregătirile pentru începutul unui nou an școlar presupun și pe cele de ordin igienic-sanitar. N-o să insist asupra măsurilor luate pretutindeni în legătură cu triajul epidemiologie, cu faptul că prima zi de școală nu este pentru elev cea a întîiului contact cu clasa și profesorii, ci cu 

medicul. In această privință, noul an de învă- tămînt nu poate aduce noutăți, ci doar îmbunătățiri. îmi rezerv timpul pentru cîteva lucruri mai puțin cunoscute și care vor cunoaște o evidentă concretizare în 1966—1967. Medicul școlar nu este chemat doar să prevină boli și accidente sau să dea asistentă medicală. Și pentru el școala e un laborator de cercetări. Astfel, acum sîntem în- tr-o măsură mai mare în stare să ne aducem contribuția la așa-nu- mitele .fenomene de supralicitare". de oboseală. resimțite de elevi ca urmare a unei supraîncărcări ori a unei planificări nejudicioase a o- relor de cursuri. La liceul „Dimitrie Cante- mir“ — și sînt informat că și în alte multe școli — programarea orelor, astfel ca să se realizeze un dozaj științific al e- fortului elevului, este o muncă a conducerii scolii în colaborare cu medicul. Am veghiat ca în acetît an să evităm oe toate căile apariția fenomenelor de oboseală, asigurînd un program pe baza unor studii generale și observații personale. în mare, a- cest program se bazează pe cîteva coordonate: lunea, lecții mai ușoare; în fiecare zi. obiectele care cer un mai mare efort de asimilare sînt așezate în primele ore ale dimineții : orele a patra și a cincea cuprind discipline mai puțin dificil de însușit. Ne-am adus contribuția și în legătură cu programul orelor de educație fizică. în anii trecuti. mereu veneau la cabinetul medical elevi care cereau scutiri pentru educație fizică. Și nu toți aveau o motivare. Multi ne solicitau scutire pentru că. elevi bum si foarte buni la învățătură, dar mai puțin dezvoltați fizic, nu puteau face fată normelor unor probe, luau note mici la educația fizică și. firește, „își stricau", cum spun ei, media. Dacă din punct de vedere medical, ei n-aveau motiv pentru scutire. îi trimetea la această soluție niște norme sportive care nu le erau accesibile și. desigur, nu ei erau vinovati. Greșala consta într-o nediferen- tiere a acestor norme raportată la posibilitățile fiecărui elev >n parte. Și diferențierea n-o putea face numai profesorul de educație fizică „după ochi". A- iutorul medicului rezolvă situația. Vor putea primi aceeași notă 10 și elevii mai slab dezvoltați fizic, lor im- punîndu-li-se norme pe măsura posibilităților. Medicul va colabora mai strîns și cu părinții. Avem din ce în ce mai rare cazuri cînd un părinte. din dorința ca fiul ori fiica sa să nu piardă nici o zi de învățătură. își trimit la școală copiii cu un început de boală sau încă nu total restabiliți după o maladie. Sperăm ca eforturile noastre, strîn- sa noastră colaborare să reducă la zero aceste cazuri.
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INFORMAȚII

Vedere parțială a complexului de reformare catalitică de la Rafinăria din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-DeJ

MAGMELE
GALAȚIVLUI

de Florența Albu

Poșta 
redacției

Delegația de fizicieni români, condusă de prof. dr. Ion Ursu, membru corespondent al A- cademiei, care a participat la Conferința internațională de rezonanță magnetică de la Liubliana, s-a înapoiat în Capitală.La această reuniune științifică internațională au luat parte peste 500 de specialiști din 28 de țări ale lumii.
CLUJ (de la corespondentul nostru). Un colectiv de ingineri șl tehnicieni de la Uzina „Carbochim" din Cluj au realizat două produse noi : este vorba, în pri

mul rînd de discul abraziv armat cu fibre de sticlă. Discurile vor putea fi montate pe mașini electrice de polizat portabile. Produsul oferă posibilitatea creșterii vitezei periferice de la 30 metri pe secundă (cît aveau discurile clasice) la 80 metri pe secundă. Pietrele de debitat, armate și nearmate, constituie un alt produs recent realizat la aceeași uzină.
IAȘI (de la corespondentul nostru)Dulcele Tîrg al Ieșilor nu vrea să piardă nici una din șansele ce i se oferă pentru a deveni din ce în ce mai dulce

șl mat frumos. în sprijinul acestui țel pe care îl urmărește pas cu pas noua arhitectură a orașului vine și concursul inițiat de Comitetul executiv al sfatului popular regional Iași și Uniunea ar- hitecților din Republica Socialistă România în vederea sistematizării Pieții Palatului Culturii.Celor dornici să-și încerce imaginația și priceperea li s-au pus la dispoziție, în cadrul D.S.A.P.C. Iași, tema și piesele anexe privind situația existentă. Ca dată terminus de predare a proiectelor s-a fixat ziua de 30 decembrie a a- cestui an. Sala de concerte a Ateneului toman așteptlndu-șl oaspeții

IACEI OAMENI MINUNAU SI 
MAȘINILE LOB ZBURĂTOARE -~ 
IfUm pentru ecran panoramic

rulează la Patria orele 10; 
12,45, 15,45, 18,30, 21,15.

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
I rulează la Republica (orele 

9,15; 11,30, 13,45, 16,45, 19,
21,15).

I NOTRE DAME DE PARIS.
rulează la Luceafărul (orele 
9,30, 12, 14,30, 17, 19,30; 22), 

I București (orele 8,30, 111 13,30i
16, 18,30, 21), Feroviar (orele 
9, 11,45, 14,30; 17,15; 20), Ex
celsior (orele 10,15; 13, 15,45| 

118,30, 21,15)
ȚARA FERICIRII.

rulează Ia Capitol (orele 9,

1 11,45, 15,15, 18 , 20.45), Melodia
(orele 8,30, 11, 13,30, 16;

18.30, 21),

ACTUALITATEA
Focul yi apa — elementele 

grandioase ale existenței nou
lui Galați!

De-o parte Dunărea, stră
vechea Dunăre, coordonata u- 
nei istorii, unor desfășurări 
patetice de timp, de biografii, 
de năzuințe yi nostalgii, de 
cealaltă parte, metamorfozele 
oțelului la temperaturi înalte, 
implicind aceleași metamor
foze în viața oamenilor, in 
viitor.

Aceste două magistrale care 
străbat noul Galați, nu pot fi 
despărțite astăzi. Ele dau o 
amploare unică peisajului ur
ban și uman.

Vreme de secole, apa a fost 
Singura care a sctis istoria o- 
rașului de la Dunăre. Istoria 
mizeriei și istoria îmbogățirii, 
cu prăpastia dintre două lumi, 
Istoria portului — antrepozi
tul bogățiilor țării care luau 
drumul fluviului și mării, în 
virtutea aceleiași ordini stabi
lite de societatea capitalistă. 
Istoria unui oraș al hamalilor, 
al fundăturilor și mahalale
lor : și, a celuilalt oraș, solid, 
trufaș, străbătut de Calea 
Domnească.

Orașul micilor ateliere și 
făbricuțe insalubre, orașul 
grevelor portuare și ale mun
citorilor ceferiști. Incendiile, 
cutremurul din 1940 au dis
trus, rînd pe rînd, orașul; și iarăși s-a ridicat pe principiile 
aceleiași „arhitecturi" cîrpite, 
haotice. Războiul avea să-și 
scrie documentul cutremurător 
apoi, în zidurile orașului, în 
malurile Dunării.

Istoria orașului de-o parte, 
kreea de secole; de alta, isto
ria nouă, de două decenii, isto
ria, reacție în lanț a epocii so- 

, cialiste.
Un prim început a fost făcut în 1955—56. Pe ruinele războiu

lui au fost ridicate primele 
construcții, pe baza unui prim 
plan de sistematizare. încă de 
atunci, viitoarea istorie a ora
șului trăia tn conștiința locui
torilor lui.

Șantierul gălățean care con
struia, acum douăzeci de ani, 
bărci, șainere și remorchere, a devenit Șantierul Naval 
modern care sărbătorește, în 
fiecare an, desprinderea unor 
noi coloși din calele sale; de 
la cargourile de 4 500 tone 
s-a trecut la proiectarea na
velor de 10 000 tone ; fiecare 
cargou nou duce, peste mări 
ți țări, numele orașului du
nărean.

In locul atelierelor C.F.R. a 
luat ființă Uzina mecanică ; în locul laminorului mic, cu 
o producție și un număr re- 
strîns de muncitori, a crescut 
noul laminor, a cărui produc
ție se înscrie la loc de frun
te în economia țării.

Rînd pe rînd, atelierele mo
deste ale industriei vechiului 
Galați au cunoscut această ri
dicare la puterea industria
lizării, aceste reacții în lanț, 
sub numele cărora Galațiul a 
devenit un oraș care și-a de
pășit, intr-un ritm vertiginos, 
etapele începutului.

în 1961, ziarele scriau des
pre „prima cupă" pe care au 
extras-o excavatoarele, la con
strucția combinatului siderur
gic.

Începea cealaltă magistrală 
a orașului — magistrala oțelu
lui. La confluența Dunării cu 
acest fluviu al focului, crește 
Galațiul contemporan.

Apa și focul...
Diminețile sînt ale apei: 

orașul nou se vede oglindit in 
Dunăre. Țiglina I, Țiglina II, 
zonele arhitecturii somptuoase. 
Marile spații aerează dimensi
unile înalte ale orașului. Mo
zaicurile zidurilor, grădinile, 
blocurile turn, noua faleză, 
bulevardele creează un an
samblu unitar, elegant care nu 
mai păstrează nimic din as
pectul vechiului oraș portuar.

Diminețile sînt ale fluviu
lui ; ale navelor care anco
rează în port, ale macaralelor 
uriașe și ale celorlalte nave 
— creația arhitecturii moder
ne, ancorate în spațiu. Peisa
jul se dezvăluie în lumina 
matinală, prin marile ansam
bluri geometrice, prin paleta 
culorilor vibrante, prin armo
niile echilibrate.

Nopțile sînt ale luminii; ale 
focului care începe să prindă 
viață în halele combinatului; 
ale marilor panorame ale si
derurgiei. De pe estacadele 
combinatului se desfășoară o- 
rașul. Galațiul, noaptea, stră
bătut de două fluvii gemene 
e grandios. Este peisajul căruia 
oamenii i-au dat viață, înve- 
cinîndu-l prin alte mari pro
iecte, cu viitorul.

Viitorul este acel orizont pe 
care-l scrutează, de la țărmul 
orașului nou, și constructo
rul de nave și oțelarul. Intr-a
colo duc cele două magistrale 
ale Galațiului socialist, ale istoriei sale.

CRĂCIUN vasile — 
Tg. Jiu, regiunea Oltenia : Persoanele care îndeplinesc funcția de pedagog, încadrate în categoria I de studii, primesc un salariu de 800 lei lunar, dacă au o vechime pînă la 3 ani inclusiv.Pentru laboranții ce se încadrează în categoria I de studii, salariul minim este de 725 lei.

AVRAM COSTICA — 
comuna Băleni, regiunea 
Galați :Salarizarea cadrelor didactice calificate și necalificate din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic se face diferențiat, pe grupe de stagiu.Regulamentul în vigoare al Ministerului Invățămîn- tului face precizarea că personalul calificat poate trece la grupe de salarizare superioare, la împlinirea unui nou stagiu de învă- țămînt, numai după obținerea gradului didactic definitiv.

JURJ MIRCEA — comu
na Geoagiu, raionul Orăș- 
tie :Ați scris redacției că televizorul din comună nu funcționează, în majoritatea timpului fiind închis la sfatul popular.Comitetul raional U.T.C.- Orăștie ne-a informat că s-au luat măsuri pentru reglementarea situației : televizorul a fost instalat în sala de festivități a sfatului popular comunal ; s-au asigurat toate condițiile ca tinerii să poată urmări e- misiunile transmise.

DANILA mihalache 
— comuna Umbrărești, ra
ionul Tecuci :U.R.C.C.-Tecuci a analizat cele sesizate în legă- • tură cu comportarea ne- justă față de consumatori a gestionarului Borș Stan de la bufetul din comună. Pentru abaterile sale a fost sancționat cu mustrare scrisă cu avertisment. De curînd, conducerea U.R.C.C.-Tecuci a reanali- 
zat comportarea sa și a ho- tărît să—1 înlocuiască cu un 
alt tovarăș.

CENTENARUL GEORGE COȘBUC

în cadrul manifestărilor consacrate sărbă
toririi centenarului Coșbuc, In sala mare a 
Bibliotecii regionale din Oradea a avut loc 
un concurs de recitări pe tema „Coșbuc — 
poet al țărănimii". In aceste zile au loc Sn 
acelaș oraș, !n organizarea Comitetului re
gional de cultură și artă Crișana, filialei So
cietății de științe istorice și filozofice și In
stitutului pedagogic de 3 ani din Oradea 
numeroase manifestări, printre care expu
neri, simpozioane, șl medalioane literare con
sacrate lui George Coșbuc.

Deschiderea cursurilor a fost precedată 
In toate școlile de controlul medical al 

elevilor
Foto: AGERPRES

• Sîmbătă și duminică, 
bazinul din parcul sportiv 
Dinamo din Capitală va 
găzdui întîlnirea interna
țională de natație dintre 
echipele masculine și fe
minine ale R.S.F.S. Ruse și 
României. In ambele 
întrecerile vor începe 
orele 16,30.

• Sîmbătă, începînd

zile
la

de

ȘCOLI 
NOIUn mare număr 

de elevi din regiu
nea Ploiești vor 
începe noul an de 
învățămint în școli 
noi. La Ploiești, de 
exemplu, au fost 
terminate două școli 
generale cu 16 săli

de clasă fiecare, eu 
laboratoare și bi
blioteci. De aseme
nea, în partea de 
sud a orașului a 
fost construit un 
mare complex șco
lar pentru pregă
tirea de cadre în 
meseriile de croi
tori, tîmplari de 
mobilă și tapițeri.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

JOI 15 SEPTEMBRIE 1966

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15, 13,30, 16, 18,30, 21), Mo
dern (orele 9,15, 11,30, 13,45| 
16; 18,15, 20,30).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11, 13; 15,45; 18,15, 20,45).

CASA NOASTRĂ
rulează Ia Victoria (orele 9, 
11,15, 13,30-, 15,45; 18,15; 20,45).

COLIBA UNCHIULUI 
cinemascop — 

rulează la Central 
11,30; 14,30; 17,30;

TOM

3 OOO de kilometri

pe peliculă

Emisiune pentru co- „Dăm 19.00 : 19,20 : Film :19,55 : AriCLUJ (de la corespondentul nostru)„Amintiri din vacantă" nu va fi titlul unei cărți sau a unui reportaj obișnuit. Acesta va fi probabil titlul unui film pe care îl montează în prezent studenții clujeni, membri ai ci- neclubului și cercului foto de pe lîngă Casa de cultură a studenților „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“. în acea-

stă vară, studenții Mircea Albu și Andrei Ciotloș au parcurs peste 3 000 de kilometri într-un circuit prin țară vizitînd Oradea,Baia Mare, Arad, Timișoara, Brașov, Iași, București, Porțile de Fier etc.în timpul excursiei locul carnetului de reporter a fost luat de pelicula aparatului de filmat.
la ora 19, pe stadionul 
Dinamo din Capitală se 
va desfășura o atractivă 
reuniune de box. In prima 
parte a 
meciuri 
„Cupa 
vist" in
evoluat tineri boxeri de la 
cluburile bucureștene.

18,00 : pii și tineretul școlar : legătura cu școala1' ; Telejurnalul de seară ; Prin expoziții ; 19,40 :Desene animate ;cheta TV privind telefoanele publice — o emisiune de Emanuel Valerlu. în cadrul e- misiunii se va da răspuns la întrebările : „Folosiți deseori telefonul public?", „Vi se în- tîmplă să-1 găsiți blocat ?“, „Credeți că amplasamentul posturilor telefonice este cel mal judicios ?“ 20,20 — Pagini din opere cu Agatha Druzes- cu, Velo Georgia și Vasile Micu, 20,55 — Film : „Adorabile și mincinoase" — producție a studiourilor cinematografice italiene. 22,35 — Telejurnalul de noapte 22,45 — Buletinul meteorologic 22,50 — închiderea emisiunii.
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(orele 8,30; 
20,45), Co- 

lentina (orele 15,30, 18,30.)
MÎINE, MEXICUL I 

rulează la Union (orele 10,30, 
15.30, 18-, 20.45), Cringast (o- 
rsle 13; 15,30; 18, 20,30)

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Doina (orele 11,30, 
13,45, 16, 18,30, 20,45), Grivița 
(orele 9, 11,15, 13,30; 16, 18,30, 
21).
LACRIMA PE OBRAZ — CH 

VREAU SĂ
O
POVESTESC APELE
ȘTIU TOT nr. 45 — BALENA — 
CHEIA SUCCESULUI - PUNCT 
DE GRAVITATE — GHIDRINUL 
— IMAGINI DIN MUZEUL 
PIERILOR — UN SECOL ȘI 
TE MILENII —

rulează la Timpuri Not
9—21 tn continuare)
NORD, SPRE ALASKA

POM- 
MUL-

(orele

1IN
cinemascop — 

rulează la Volga (orele 9,
11.45) , Clubul Uzinelor Repu
blica (orele 10; 12)

COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL 
rulează la Flacăra (orele 10; 
15,30; 18.15; 20.45)

căsătorie
cinemascop — 

rulează 
15,45,
20.45)

REPULSIE 
rulează
18).

CLEOPATRA — cinemascop — 
rulează Ia Bucegr (orele 9, 
12,30, 16,15, 20), Torni» (orele 
9, 12,30, 16,15. 20)

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop —

rulează la Gloria (orele 9i 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45, 18,15 , 20,451.

DE FORMA

la 
în

Dacia (orele 9i 
continuare 18.15;

la Buzești (orele 15,3O|

galei vor avea loc 
contind pentru 

Tînărul Dinamo- 
cadrul căreia vor

• Ieri dimineață au pă
răsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Iugoslavia, lotu
rile de atletism ale Româ
niei, care vor participa la 
cea de-a XXV-a ediție 
masculină și a X-a femi
nină a Jocurilor Balcanice, 
întrecerile se vor desfășura 
în orașul Sarajevo în zilele 
de 16, 17 și 18 septembrie.

Foto : C. NICOLESCU

In amurg, pe crestele 
munților

F 1

Din noul peisaj al orayuîtrl Galați

« CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

VIEȚI 
PARALELE

*e un supratitlu apăsat i „Vreau să devin un medic bun" și apoi, o retetă originală : Rp. : Muncă. Pa
siune. Lectură. Studiu. Prie
tenii. Iar reporterul a trebuit să acorde primul ajutor... sufletesc, încercînd o consolare: 
„De ce plîngi, duduie Mona?" 
„Nu știu", (remarcați răspunsul total... feminin). M-am gîndit că Mona își pierduse, 
în viscol, steaua dăruită de Miroiu : „O să-ți afli steaua 
pe boltă, la locul ei, mîine 
seară"... Și mi-am spus că n-o să fie nevoie să-i dăruiască vreodată o stea un astronom— amator incorigibil : o întreagă constelație așteaptă să-i intîlnească privirile, fiecare zîmbet al bolnavului alinat constituind, în felul său, un punct luminos... Mi-a vorbit, doctorița Bartoș. despre instalarea „punctului critic"— acea „criză de adaptare" pe care am întîlnit-o și la

profesorul Y, abia repartizat în Țara Moților și la inginerul X, de două zile la Chiș- cani. Momentul va fi depășit — mai devreme sau mai tîr- ziu — dar cît timp se duce lupta, absolventul, aflat la 600 de km. de Alma Mater, se „consumă" la modul cel mai propriu, duelîndu-se cu amintirile. Dispensarul modern, sătenii prietenoși, sprijinul organelor locale, toate vor șterge urmele acelor lacrimi fără rost, risipite, la ceas de seară, cu acompaniament de șuier de vînt, în prezenta unui reporter cam... dezarmat în asemenea situații. Am mai auzit, după aceea, de doctorul Bartoș. Da, devenise — conform „devizei" un „medic bun". Dar am regretat întotdeauna că nu am găsit, atunci, cuvintele autentice de îmbărbătare, care, dincolo de clișee, să ajute în „luarea startului", întotdeauna și oriunde, dificil.Mi-am amintit acestea zilele trecute. Eram prin munții Siriului, în raionul Cislău. Apele Buzăului se rostogoleau tumultuos în vale, șoseaua se juca de-a ascunsul cu sine însăți, încîlcindu-se printre brazi și stînci. Am înnoptat în- tr-o comună — Pîrscov — la spitalul r?.<onal. Picura, apoi s-au pornit fulgerele și, de pe

creste, șuvoaie miniaturale s-au transformat repede în torenți. Doctorul Victor Mo- raru zîmbea ușor. Este zîm- betul cu care oricine dintre noi își cercetează amintirile, în anul 1944, proaspătul medic Moraru a fost repartizat în comuna Pîrscov, la dispensar. Anul 1966 l-a găsit în comuna Pîrscov, director al spitalului rural. „Punctul critic" a fost, în cazul său, mult mai dureros și mai dificil. Primul lucru făcut la dispensar a fost o hartă cu stegulețe galbene, verzi și albastre, cu care însemna „mersul" epidemiei de tifoș exantematic... Apoi, împreună cu sătenii, a mai a- dăugat o cameră dispensarului, apoi alta, a „făcut rost" de aparate, a instalat primele paturi și, cu încetul, circumscripția sanitară s-a transformat în spital, au mai fost a- duși medici, personal mediu sanitar, aparatură. Bolnavii nu mai erau trimiși cale de 30 de km la Buzău, Moraru Victor devenise „sufletul" spitalului, pentru a se trezi. în 1956, că... de 11 ani, neglijase să-și ia concediul de odihnă ! 
„N-au fost ani ușori — îmi spunea doctorul. Dimpotrivă. 
Moșteniserăm o situație sani
tară rurală de loc entuzlasman- 
tă. începutul a fost dificil, e

drept dar, pe urmă, cînd în
cep a se ivi roadele muncii, 
satisfacțiile sînt mari. Mi-am 
petrecut 22 de ani în comuna 
in care am fost repartizat. Aș 
fi putut pleca — mi se pro
puseseră diferite posturi — în 
cîteva orașe — dar nu m-am 
dus. Poate, pe undeva, am 
greșit. Dar sînt convins că 
aici, în comuna din munții Si
riului, era nevoie de mine ți 
că am fost de folos".Ca în toate reportajele despre medici, doctorul s-a scuzat pentru a pleca la căpătîlul unui bolnav. 11 veghease jumătate de noapte pe ceferistul Ion Ilie, adus la spital cu embolie pulmonară, acum, în a- fara oricărui pericol....Mi-am amintit, de doctorița aflată în primul an de muncă, într-o comună din munții Moldovei. Poate „startul" nu va avea gradul de dificil descurajant ca cel de a- cum 20 de ani. Cit de frumos ar fi dacă, peste 10—20 de ani, aș afla-o pe Maria Bartoș la dispensarul devenit spital, în aceeași comună, amintindu-și cu severă autoironie de „secunda zero" a activității sale de medic...Dar, evident, tenta dulceagă de care m-am temut, n-am o- colit-o...

Reînnoind discuția cu Victor Moraru și-i împărtășesc emoțiile : fiul său dă examen la Facultatea de medicină.E, pe undeva, un pic de fabulos în acest ciclu enorm care, fără a ocoli momentele nodale (absolvirea, „punctul critic", încrederea, izbînda) nu se închide, ci evoluează în spirală, mereu De alte coordonate, de fiecare dată mai a- proape de satisfacțiile depline pe care le cunoaște, astăzi mai mult ca oricînd, munca pasionantă și frumoasă a medicului de țară.
„ZIUA

RECOLTEI"
ceastă mare sărbătoare populară.La sate, „Ziua recoltei" va fi precedată de acțiuni menite să asigure efectuarea Ia timp și în bune condiții a lucrărilor agricole de toamnă, înfrumusețarea satelor. în ziua de 2 octombrie a.c.. în comune vor

avea loc adunări festive în cadrul cărora vor fi relevate succesele obținute, vor fi evidențiate brigăzile, echipele, precum și fruntașii recoltelor bogate. Se vor desfășura manifestări cultural-artistice, întreceri sportive, hore, baluri, șezători și alte activități dis- tractiv-recreative specifice localităților respective. Vor fi amenajate expoziții cu produse agricole, precum și expoziții de costume naționale, broderii, covoare etc.în principalele piețe ale o- rașelor se vor deschide expo- ziții-tîrg la care cooperativele agricole de producție, gospodării de stat și unități ale comerțului socialist vor prezenta și desface produse agro-a- limentare și animale vii. Cooperativele agricole de producție și unități de alimentație publică vor desface. într-un cadru tradițional, preparate culinare specifice bucătăriei țărănești și sezonului de toamnă.De asemenea, vor fi organizate spectacole cultural-artistice și distracții specifice tîr- gurilor.în Capitală. „Ziua recoltei" va fi marcată în acest an prin deschiderea unei expoziții-tîrg de legume și fructe în Halele Obor și tn celelalte piețe din oiraș, iar la Pavilionul Expoziției Realizărilor Economiei Naționale se va amenaja o expoziție cu vînzare a strugurilor de masă din soiurile medaliate la concursul republican.
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ZILNIC

Sesiunea Consiliului DEZBATERILE încheierea turneului

Executiv al U.N.E.S.C.O. președintelui de Gaulle

La sesiunea Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O. care Ișl 
continuă lucrările la Paris, di
rectorul general, Renă Maheu, 
a prezentat un raport relevind 
aspecte ale activității organi
zației in perioada dintre cele 
două sesiuni (mai—iulie 1966). 
Analizind activitatea din di
verse sectoare prevăzută in 
programul U.N.E.S.C.O., vorbi
torul a acordat un loc însem
nat primului Congres interna
țional de studii balcanice șt 
sud-est europene, organizat 
de Asociația Internațională de 
Studii sud-est europene la 
Sofia Intre 26 august și 1 sep
tembrie 1966. „Faptul că acest 
congres a permis un acord al 
savanțllor asupra Istoriei atit 
de frămlntate a Balcanilor are 
o deosebită importanță pe plan 
intelectual, moral și politic. 
Balcanii sint azi o peninsulă a 
speranței, un model de tole-

rznță, de obiectivitate și de 
bună înțelegere, un exemplu 
pentru Europa și pentru cele
lalte părți ale lumii", a subli
niat Rene Maheu.

Vorbitorul a relevat apoi in
teresul științific al congresu
lui, subliniind că această ini
țiativă s-a născut in România, 
la Sinaia, in cadrul 
Iul internațional de 
balcanice din 1962.

Amintind de vizita 
făcut-o in luna Iulie in Româ
nia, in cadrul relațiilor 
U.N.E.S.C.O. cu statele mem
bre, vorbitorul a subliniat In
teresul pe care întrevederile și 
discuțiile avute cu factori de 
conducere din țara noastră l-au 
prezentat pentru el șl pentru 
dezvoltarea cooperării Româ
niei cu U.N.E.S.C.O.

colocvlu- 
civilizații

pe care a

Dupi aproape o săptjmînă de 
discuții, adesea pasionate In jurul 
problemei rhodesiene, Marea Brl- 
tanie se află izolată de țările afri
cane și asiatice ale Common- 
wealthului. Această concluzie s-a 
impus, în momentul în care șefii 
delegațiilor au trecut la discuta
rea paragrafului din comunicatul 
final consacrat Rhodesiei.

De fapt, impasul înregistrat pe 
plan politic fiind total, bătălia în 
prezent a fost transferată pe plan 
procedural. Potrivit agențiilor de 
presă, primul ministru Wilson ar 
fi vrut un comunicat final redac
tat în termeni generali, pentru a 
evita etalarea în mod public a di
vergentelor asupra unei probleme 
cruciale a Commonwealthului. Ță
rile africane, cu excepția statului 
Malawi, au făcut cunoscut că se 
vor disocia public de comunicat, 
dacă nu se va menționa în mod 
explicit stabilirea unui guvern al 
majorității africane în Rhodesia, 
ca o condiție prealabilă a acor
dării independenței acestei țări.

PAR.IS 14 (Agerpres). — După călătoria întreprinsă în- tr-o serie de state și teritorii ale Africii și Asiei, președintele Franței, de Gaulle, s-a înapoiat marți seara la Paris. Timp de 19 zile, de Gaulle a vizitat Somalia Franceză, Etiopia, Cambodgia, Noua Ca- ledonie, Noile Hebride și Insulele Tahiti.Momentul principal al turneului l-a constituit vizita în Cambodgia. Discursul pe care președintele de Gaulle l-a rostit la 1 septembrie tn capitala acestei țări, situată în Imediata apropiere a Vietnamului, a constituit, după cum se așteptau observatorii politici, o reafirmare a părerilor cunoscute ale Franței cu pri-

vire la problema vietnameză, diametral opuse celor ale Washingtonului.Vizita în Etiopia se încadrează în efortul Franței de a-și consolida raporturile cu această țară. Escala în Somalia Franceză, urmată, într-o etapă ulterioară a turneului, de vizitarea teritoriilor franceze din Pacific (Noua Caledonie, Noile Hebride, Insulele Tahiti), a constituit un prilej de reafirmare a prezenței franceze în această zonă.Urmărit cu mult interes de observatorii politici, turneul lui de Gaulle se încadrează în liniile generale ale politicii externe a Franței, de extindere și consolidare a raporturilor sale cu diferite state ale lumii.

Aniversarea proclamării
Republicii Populare Bulgaria
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CEA DB-A 1»« Conteztnțl 
Pugwash, car» •• dasttșoazt tn 
localitatea Sopot din Felonia, tgl 
continui lucrările tn cadrai a pe
tra grupuri do lucru. La 13 sep
tembrie grupele care ie ocup! de 
dezarmare șl sllblrea tncordlril tn 
Europa au discutat tn comun pro
blema zonelor denuclearizate și in 
special, propunerile poloneze tn 
legături cu acestea. Celelalte gru
puri de lucru au discutat proble
ma vietnamez! șl mijloacele do 
prevenire a unul atac prin sur
prindere.

In aceeași xL a început ședința 
plenari a conferinței consacrat! 
situației din Vietnam.

In diferite eartiara ala erașuhil 
Djibouti, capitala Somaliei Fran
ceza, au izbucnit marți noaptea 
puternica ciocniri. Numărul rlnl- 
ților și morțllor nu cita Inel cu
noscut, dar. 
Franca Presse, 
destul de mare.

Ca urmare a
Louis Saget, guvernatorul Soma
liei Franceze a difuzat, prin inter
mediul postului de radio Djibouti 
o declarație in care a subliniat 
ci problema Independenței Soma
liei Franceze va fi 
timpul potrivit. El a 
dat dispoziții pentru 
ordinel.

potrivit agenției 
pare că este

acestor incidente,

examinat! la 
anunțat cl a 

restabilirea

ComltetnhiiLA INVITAȚIA 
Central al F. C. din Cehoslovacia, 
la Praga a sosit secretarul general 
al Partidului Comunist din S.U.A., 
Gns Hali. La 
licut o vlzlt! 
Cehoslovacia, 
vorbiră cu 
membru al Prezidiului, secretar al 
C. C. al P. C. din Cehoslovacia, șl 
cu Vladimir Koucky, secretar al 
C .C. al P. C. din Cehoslovacia, 
care l-an informat despre unele 
probleme economice șt despre ac
tivitatea politico-edncatlv! desfl- 
șurat! do partid.

13 septembrie el ■ 
le C.C. el P. C. din 
unde ■ avut o con-
Drahomlr Kolder,

'Agenția TASS anunți ci la 14 
septembrie a Încetat din viață. In 
vtrsti de 44 do ani, dup! o grea 
snferinți, artistul 
Uniunii Sovietice 
lor, Cunoscutul 
Interpretat circa 
teatrn șl cinema
de cinci ori cn premiul de stat. El 
este cunoscut șl publicului din 
țara noaatr! din filmele „Ivan cel 
Groaznic*  „Deputatul de Baltica*.  
„Don Quljote*  șl altele.

poporului al 
Nikolai Cerka- 

artlst sovietic a 
100 de roluri in 
*1 a fost distins

LA BONN a« hiat stîzșit “arii 
convorbirile pa care ministrul afa
cerilor externe al Portugaliei, Al
berto Franco Nogueira, le-a avut 
ca cancelarul Ludwig Erhard, cu 
ministrul da externe Gerhard 
Schroder, precum și cu alțl repre
zentanți al guvernatul vest-german. 
Dup! Încheierea convorbirilor, mi
nistrul de externe portughez a ți
nut o eonfertnț! de prea!, tn care 
a arătat ci a discutat cu oHdall- 
tlțile vest-germane o serie de pro
bleme privind situația internațio
nal! șl, in mod special, polițiile 
celor dou! ț!ri In cadrul N.A.T.O.
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DUPA eum transmite agenția 
P.A.P., un grup da 130 de ofițeri 
francezi șl elevi al școlii mili
tare de aviație din orașul Salon de 
Provence, In frunte cu comandan
tul școlii, generalul Jean Leserf, 
tace o vlztt! 
Ofițerii francezi 
școlii de aviație 
rașul Dembiin.

tn R. P. Polonă, 
au foit oaspeții 
I. Krasicki din o-

LA INVITAȚIA ministrului 
merțului exterior al R. S. Ceho
slovace, Frantisek Hamouz, marți 
a sosit la Praga George Darling, 
ministrul de stat la Ministerul Co
merțului «1 Marii Britanii.

GRECIA. — Pavilionul Re
publicii Socialiste România 
la Tirgul internațional de 
mostre de la Salonio vizi
tat de personalități oficiale 

elene

Declarațiile

lui Costa

e Silva
Mareșalul Costa e Silva, unicul candidat oficial al guvernului brazilian pentru alegerile prezidențiale de la 3 octombrie a.c. a declarat în cadrul unul discurs rostit în localitatea Victoria că în cazul desemnării sale în această funcție va continua politica actualului președinte Castelo Branco. Silva a arătat că puterea militară va juca șl pe viitor același rol important în viața politico-socială a țării. Referlndu-se la politica eco- nomico-financiară a actualului regim el a declarat că „nu se obligă" să aducă vreo schimbare în acest sens. Cu toate acestea, el a promis că va lua măsuri adecvate în vederea unei amnistii generale pentru deținuțli politici și a revocării legii de suspendare 

a drepturilor civile.

„Nu există proble
me, există numai io- 
luții". Butada aceas
ta, lansată zilele tre
cute de ministrul 
belgian al apărării 
naționale, are, evi
dent, o valabilitate 
mărginită doar la co
mandourile militare. 
Ea nu se potrivește 
realităților în fața 
cărora se găsește e- 
chipa guvernamenta
lă de la Bruxelles. 
Căci, actualmente, 
guvernul Vanden 
Boeynants este lite
ralmente asaltat de 
o avalanșă de pro
bleme susceptibile să 
genereze crize care, 
dacă nu sint guver
namentale, au un ca
racter poate și mat 
grav decît un inter
mezzo între două for
mule ministeriale.

Odată cu sfirșitul 
vacanței parlamenta
re se apropie cu pași 
repezi șî scadența 
unor înfruntări. Du
pă pauza de „destin
dere" și „reflectare", 
după răgazul oferit 
de vacanța politică 
estivală, 
prezintă 
puncte 
Vom cita
rie faimoasa contro
versă a contenciosu
lui belgiano-congo- 
lez care a adus rela
țiile dintre Bruxelles 
și Kinshasa la un pas 
de ruptură. Vom cita

agenda se 
plină de 
explozive, 

din memo

iarăși, din mamorig, 
dezechilibrul buge
tar despre care pre
sa belgiană vorbește 
ca despre „pericolul 
nr. 1“ în perspectiva 
cea mai apropiată. E- 
xistă însă in afară de 
acești nori îngrijo
rători care întunecă 
viitorul și criza foar
te 
fapt

palpabilă, deja 
împlinit, a in-

nisteriale. Oricum în
să, se vădește că ale
gerile legislative din 
mai 1965 n-au dus la 
ușurarea soluționării 
unor probleme, și așa 
delicate. Succesul ob
ținut de partidul li
beral (situat la dreap
ta scenei politice) a 
slăbit sensibil cele 
două mari partide 
(social-creștini și

DUPĂ
SO-

99RĂGAZ"
dustriei carbonifere. 
Din 1957 pînă în 
1966, adică în 10 ani 
au fost închise 73 de 
exploatări 
din totalul 
aproape 
muncitori 
concediați. Fenome
ne de criză 
plică și în 
toare importante ale 
economiei belgiene.

Desigur, dificultă
țile economice, astăzi 
apăsătoare, nu s-au 
născut în perioada 
scurtă a guvernării 
actualei echipe mi-

miniere de 113; 
100 000 de 

au fost

se multi- 
alte sec-

rialiști) car« dețineau 
puterea din 1961. In
trarea liberalilor în 
cabinetul Boeynants, 
în pofida rezervelor 
unei mari fracțiuni a 
social-creștinilor, n-a 
asigurat nici pe de
parte eficacitatea gu
vernului. Dimpotri
vă. Disensiunile din
tre partenerii coali
ției guvernamentale 
răbufnesc mereu. Un 
exemplu din cea mai 
stringentă actualita
te e edificator. Prin
cipala soluție preco
nizată de social-creș- 
tini pentru evitarea

unui „dezastru buge
tar" este aplicarea u- 
nor noi impozite. Li
beralii nu sînt însă 
dispuși la aceasta și 
nu din considerente 
de principiu. Pur și 
simplu ei nu vor să 
fie legați de măsuri 
care ar putea dimi
nua popularitatea pe 
care și-au cîștigat-o 
la ultimele alegeri. 
Ei nu vor să piardă 
prin participarea la 
guvern avantajele 
cîștigate în opozi
ție, prin specularea 
unor măsuri 
populare ale 
dentei coaliții 
namentale.

Oricum, toamna 
politică, reintrarea tn 
angrenajul parla
mentar se anunță di
ficilă pentru guver
nul belgian. „S-ar 
putea — remarca LE 
MONDE într-o co
respondență din Bru
xelles — ca dl. Van
den Boeynants să 
pășească pe drumul 
celor care n-au gu
vernat decît o vară". 
Pronosticul este, să 
recunoaștem, mai 
mult decît pesimist. 
Problemele pe care 
le are de înfruntat 
echipa de la Bruxel
les nu sint însă, nici 
ele, generatoare de 
prea mult optimism.

anti- 
prece- 
guver-

EM. RUCAR

a R. P. POLONA. — Pe șantierul de construcții al centralei 
electrice din Adamow

în Nigeria, cea mal populată țară de pe continentul african, frămîntările legate de sistemul de guvernare au început încă înainte de obținerea — cu șase ani în urmă — a independenței. Cîștig de cauză au avut pînă la urmă liderii regiunii nordice, regiune populată de triburile Haussa ; așa s-a ajuns la regimul federal, care a facilitat dominația feudalilor din nord asupra întregii țări.
Situația nu putea conveni 

celorlalte trei regiuni (de est, 
de centru și de vest). Tot
odată, federalitatea — așa 
cum era ca realizată In Nige
ria — împiedica unificarea 
eforturilor întregii țări spre o 
dezvoltare armonioasă și per
petua rînduieli quasi-colo- 
nialiste. Răbufnirea s-a pro
dus in ianuarie cind, in urma 
răsturnării 
terea a fost 
ralul Ironsi.

Guvernul 
fixat ca obiectiv esențial li
chidarea sistemului federal și 
realizarea unei stabilități po
litice prin înlăturarea domi-

lui Balewa, pu- 
preluată de gene-

generalului și-a

Peste 300 de studenți 
centrele universitare Cordoba 
și Rosario au fost arestați 
marți în cursul demonstra
țiilor care au avut loc în semn 
de protest împotriva asasină
rii studentului Santiago Pom- 
pillon și violențelor comise de 
forțele polițienești. La Rosa
rio, poliția a aruncat grenade 
cu gaze lacrimogene în clă
direa universității pentru a 
împrăștia pe studenții ce s-au 
baricadat în incinta clădirii. 
Aproximativ 200 de studenți 
au fost arestați.

La Cordoba, principalul cen
tru al acțiunilor antiguverna
mentale, poliția a împrăștiat 
aproximativ 3 000 de studenți 
participant la o demonstrație 
de protest împotriva politicii 
guvernului în domeniul tnvă- 
țămîntului. In scopul preveni
rii unor noi incidente și pen
tru a împiedica demonstra
țiile pe străzile orașului Cor
doba patrulează puternice 
forțe ale poliției.

La Mendoza, studenții uni
versității 
hotărît să 
24 de ore 
împotriva 
tiago Pompillon.

Acțiuni studențești de protest 
împotriva amestecului guver
nului în viața universitară au 
avut loc și în celelalte centre 
universitare 
printre care 
Buenos Aires, 
rientes, San 
man. Potrivit 
al Ministerului Educației, în 
întreaga țară, 32 850 de stu
denți se află în momentul de 
față în grevă.

Pe de altă parte, Confe
derația Generală a oamenilor 
muncii din Argentina a dat 
publicității o declarație în care 
arată ci se solidarizează cu 
acțiunile greviste ale studen
ților.

din localitate au 
declare o grevă de 
în semn de protest 
asasinării lui Șan

din Argentina, 
Bahia Blanca, 
La Plata, Cor- 

Juan și Tucu- 
unui comunicat

a încetat din viataFostul președinte al Turciei, generalul Cemal Gursel, a încetat din viață miercuri dimineața la Ankara. Se știe că el a suferit cu cîteva luni în urmă o comoție cerebrală, aflîndu-se timp îndelungat în comă.

Imagine din Solia

L*  15 septembrie, poporul bulgar aniversează un eveni
ment de seamă din istoria sa: 20 de ani de la proclamarea 
Republicii Populare Bulgaria.

In anii care au trecut de atunci, oamenii muncii, sub con
ducerea Partidului Comunist Bulgar au Înfăptuit adinei 
transformări revoluționare, dobindlnd realizări remarcabile 
In construirea vieții noi, socialiste. Realizările obținute de'' 
poporul frate bulgar In toate domeniile de activitate, umplu 
de bucurie inimile oamenilor muncii din Republica Socia
listă România.

Cu prilejul aniversării proclamării Republicii Populare 
Bulgaria, poporul, tineretul țării noastre transmit poporului, 
tineretului Bulgariei socialiste un cald salut și le urează noi 
succese In construirea socialismului, in înflorirea continuă 
a patriei.

Reluarea negocierilor Kennedy
Mult tergiversatele negocie

ri tarifare ale „rundei Kenne
dy" s-au reluat ieri la Pala
tul Națiunilor din Geneva cu 
abordarea dosarului agricol. 
Se știe că aceste tratative, 
care se desfășoară tn cadrul 
G.A.T.T. (Acordul general pen
tru tarif și comerț) au 
început în luna mai 1964 din 
inițiativa fostului președinte 
al S.U.A., John Kennedy, și 
ele au drept scop reducerea

Acțiuni ale patrioților
sud-vietnameziMarți noaptea, o unitate de pușcași marini americani și militari salgonezi a căzut într-o ambuscadă, organizată de forțele patriotice, suferind pierderi calificate de sursele militare americane drept „grele". In aceeași noapte, patrioții sud- vietnamezi au atacat un parc de autovehicule aparținînd armatei americane, situat la periferia Saigonului. Patrioții au distrus cu bombe de plastic și mine 52 de camioane militare. Cu acest prilej, ei au ucis șase militari americani, au rănit doi și au capturat patru. Corespondentul A.F.P. din Saigon, relatează că după toate probabilitățile luptătorii

F.N.E. au fost ajutați de muncitorii vietnamezi care lucrau la acest parc de vehicule.O informație relevatoare în ceea ce privește moralul militarilor americani în Vietnamul de sud și starea de panică permanentă în care se află aceștia, sosită de la Saigon, anunță că un soldat american a rănit grav pe șoferul unui camion militar american și a ucis pe un alt soldat american. Acest nou „accident" a fost provocat de o dispută privind stabilirea soldatului Moor,santinelă americană l-a drept „inamic".
identității pe care o luat

cu 50 la sută a tarifelor va
male la schimburile comer
ciale internaționale. Din cau*  
za neînțelegerilor dintre par
teneri și, mai ales dintre prin
cipalele părți interesate — 
S.U.A. și Piața comună — 
aceste negocieri n-au dus la 
rezultatele scontate de iniția
tori. Dacă în domeniul redu
cerilor tarifare la produsele 
industriale s-au făcut unele 
progrese, discuțiile în dome
niul agricol se află abia în- 
fază incipientă. Mai mult, a- 
ceste tratative se desfășoară 
sub presiunea timpului limitat 
de „trade Expansion Act", 
lege care împuternicește dele
gația americană să negocieze 
la Geneva și care urmează să 
expire în primăvara anului 
viitor.

In cadrul primei faze a ne
gocierilor agrare, care a în
ceput ieri și la care participă 
23 de țări, discuțiile se vor 
desfășura bilateral sau pe 
grupuri restrinse de țări.

După părerea observatori
lor din Geneva, discuția gene
rală șt confruntarea ofertelor 
nu vor 
inie de 
aceleași 
potrivit 
FRANCE
cierile vor fi lungi și dificile.

avea loc mai îna- 
25 septembrie. In 

cercuri se apreciază, 
relatărilor agenției 

PRESSE, că nego-

„a culege roadele de care au 
fost privați". Dar orientarea 
noilor conducători, în frunte 
cu locotenent-colonelul (ulte
rior general) Yakuba Gowon. 
a arătat clar că puciul din 
iulie a constituit un pas îna
poi. Nordicii și-au recucerit 
pozițiile privilegiate. Toți po-

Inaugurate la începutul săptă- 
minii, dezbaterile de pină 
acum ale conferinței constitu
ționale au scos incă odată în 
evidență divergențele dintre 
diferite grupări participante, 
expresie a deosebirilor de or
din economic și etnic existen
te pe pămintul Nigeriei. Astfel,

DE LA CAPĂT
nației unui grup in detrimen
tul celorlalte. Ca urmare, la 
23 mai, prin decret guverna
mental, Nigeria devenea stat 
unitar. Prin aceasta, suprema
ția nordului era înlăturată.

Iată insă, că, la sfirșitul lui 
iulie, generalul Ironsi este, la 
ridul său, înlăturat de la pu
tere de un alt grup de mili
tari. S-a emis atunci ipoteza 
că lovitura împotriva lui Iron
si a fost efectuată tot de au
torii celei din ianuarie pentru

gromiștii condamnați anterior 
au fost amnistiați, iar decretul 
prin care Nigeria devenea stat 
unitar a fost anulat. In țară a 
fost instituit din nou regimul 
federal, iar guvernul și-a luat 
denumirea de „guvern militar 
federal".

_ Totuși, pentru a proba că 
ține cont de dorința populației, 
guvernul a convocat la Lagos 
pe liderii celor patru regiuni 
ale țării, in vederea discutării 
structurii politice a țării.

reprezentanții nordului, după 
cum era de așteptat, s-au de
clarat in favoarea unei largi 
autonomii naționale, adică în 
favoarea unui sistem care să 
le faciliteze preponderența. 
Liderii provinciei de est s-au 
pronunțat, dimpotrivă, pentru 
un stat unitar, capabil să re
zolve, fără piedici, diferitele 
probleme ale dezvoltării țării. 
Celelalte două provincii au 
propus soluții de mijloc.

Așadar, ce va deveni Nige-

ria ? Un stat unitar, o federa
ție sau o confederație ? Se 
pare că cele mai multe șanse 
lc-ar avea soluția ultimă, ea 
reprezentind de fapt un com
promis intre primele două. In 
orice caz. actualul stadiu al 
confruntărilor din Nigeria, 
seamănă foarte mult cu cel de 
acum șase ani. După expresia 
utilizată de un ziar african, 
nigerienii au luat-o de la ca
păt. Vor fi recompuse, iarăși, 
toate verigile lanțului, inclu
siv faimoasele „cicluri ale 
violențelor"? „LE MONDE", 
referindu-se chiar la experi
ența nigeriană. face observația 
că venirea militarilor la pu
tere „nu reprezintă un pana
ceu, așa cum se credea mai 
inainte". De unde rezultă că 
noi tulburări nu sint excluse. 
Chiar dacă se va realiza 
amintita soluție ae compromis, 
se consideră că transpunerea 
ei în practică va necesita mult 
timp. Și pină atunci se poate 
intimpla orice.

ION D. GOIA
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