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Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România 

adresat țărănimii cooperatiste, tuturor lucrătorilor 
din agricultură cu prilejul „Zilei recoltei*
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Întreaga tară sărbătorește 
astăzi recolteiziua
harnicei ță răni mi cooperatiste, 
a tuturor lucrătorilor din a- 
gricui tură, care prin munca 
lor plină de abnegație smulg 
pămîntului roade tot mai bo
gate, aducind o contribuție de 
preț la ridicarea nivelului de 
trai al poporului, la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

„Ziua recoltei- devine o zi 
tradițională a țărănimii noas
tre. a întregului popor, un 
prilej de a sărbători bucuria 
culesului, belșugul ogoarelor, 
de a trece in revistă realiză
rile obținute de cooperativele 
agricole și unitățile agricole 
de stat. în sporirea producției, 
in dezvoltarea soci al-culturală

—

PLENARA

C.C. AL U.T.C

Ne aflăm în fața unui însem
nat act de cultură națională 
pe care octombrie îl repetă, 
la proporții de mereu mai 
mare amploare, în fiecare an. 
Alma mater își redeschide 
amfiteatrele, generoasă cu 
fiii săi angajați deopotrivă în 
dobîndirea calităților intelec
tuale și morale ale specialistu
lui epocii socialiste.

Făurarul tuturor împliniri
lor vremurilor noastre de as
tăzi — partidul, ctitor de țară 
și de cultură, conturind în în
țelepte planuri fața viitoare a 
României socialiste, îl creează 
și școlii noastre de toate gra
dele cadrul de manifestare 
spirituală pe măsura celor mai 
înalte exigențe ale civilizației.

In marea carte a școlii ro- 
xnești, cu tradiții în veacuri, 

cu o viață trăită abia as
ia dimensiunile unui po- 
dornic de învățătură, des- 
m, treaptă cu treaptă, si- 
»a învățămîntului nostru 
ircnitul științei și culturii 
male și universale. Ay*!m, 

el. sentimentul mîndriei 
patriotice de a ne ști, prin 
urcușul făcut, în plutonul pri
melor țări, dintre cele mai 
i îaintate, cu un învățămînt 
«i'SVOltat la asemenea pro
porții.

Istoricul Congres al IX-lea 
al P.C.R., a dat școlii româ
nești o înaltă apreciere. ..Așe
zat pe temelia concepției înain
tate despre natură și societa
te, folosind tradițiile progre
siste ale școlii românești și 
experiența pedagogică univer
sală, strîns legat de cerințele 
mereu creseînde ale construc
ției socialiste, învătămîntul 
din țara noastră joacă un rol 
de seamă în formarea tinere
lor generații și educarea omu
lui nou, în ridicarea nivelului 
cultural și de conștiință al în
tregului popor, în spiritul 
înaltelor idei ale umanismului 
socialist".

In adevăr, școala noastră 
are create condițiile — mora
le și materiale — de a se des
fășura în toată plenitudinea. 
Apelul la statistică nu 
face decît să întărească 
această afirmație cu 
terea cifrei desprinsă
realitate. Vom consemna doar 
cîteva din cele care sînt rodul

care-și fac 
universitară 

toamnă, de 
ca un debut

înnoirilor autumnale — 196t.
Promoția celor 

debutul în viața 
va fi, în această 
peste 33 000. Tot
se înscrie evenimentul memo
rabil al intrării în familia u- 
niversitară a celui mai tinăr 
așezămînt de învățămînt su
perior — Universitatea din 
Craiova, cu cele 7 facultăți 
ale sale. In prezent, numărul 
instituțiilor de învățămînt su
perior din țara 
de 46, înglobînd 
tăți.

Studenții vor 
și în acest an universitar de 
condiții tot mai bune de stu
diu și de viață. Să ne oprim 
pentru cîteva clipe la Iași. Cei 
20 000 de studenți vor fi pri
miți în noi spații de învăță
mînt, laboratoare etc. La Fa
cultatea de medicină veteri
nară va fi dată în folosință 
o nouă 
prafață 
pătrați. 
ții vor 
grădină 
tare, cu 
Utilaj și aparatură 
în valoare de peste 5,2 mili
oane lei — au îmbogățit zes
trea instituțiilor de învăță
mînt superior din Iași. Ase
menea înnoiri universitare cu
nosc Bucureștiul, Clujul, Ti
mișoara ; toate instituțiile de 
învățămint superior din țară 
pornesc în noul an universi
tar bine pregătite, oferind stu
denților posibilități multiple 
de muncă și învățătură, de 
trai. Peste 166 milioane de lei 
se cheltuiesc anul acesta nu
mai pentru construcții de noi 
facultăți, cămine și cantine.

A fost o vreme în care cifra 
de 26 000 de studenți, cîți to
taliza România anului 1938, 
era considerată mult prea 
mare ! Cînd aveam doi stu- 

„Scînteia tineretului"
(Continuare In pag. a lll-a)

noastră este
181 de făcui-

fi întîmpinați

construcție, cu o su- 
de peste 7 000 metri 
Studenții Universită- 
avea la dispoziție o 

botanică de 180 hec- 
laboratoare și sere, 

modernă

pu
ți in Pentru continua

Sîmbiti, 1 octombrie a.c. »-»u desfigurat lucrările 
Plenarei C.C. al U.T.C. La plenari au luat parte membrii 
și membrii supleanfi ai C.C. al U.T.C, ai Comisiei Cen
trale de Revizie.

Au participat ca invitafi activiști cu munci de răspun
dere la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Mini
sterului Învățămîntului, ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, U.C.F.S., ai Comitetului de Radiotelevi- 
ziune, precum și activiști care lucrează in aparatul C.C. 
al U.T.C., redactori șefi ai publicațiilar pentru copii și 
tineret, cadre din conducerea cursului U.T.C. de pe lingă 
Academia de Științe Social-politice „Ștefan Gheorghiu".

In cadrul lucrărilor Plenarei au fost dezbătute pro
bleme privind munca organelor și organizațiilor U.T.C. 
in rindurile elevilor și studenților precum și munca de 
creștere și promovare a cadrelor din organele și apara
tul U.T.C.

Plenara a aprobat materialele prezentate și a adoptat 
măsuri privind îmbunătățirea activității organizațiilor 
U.T.C. din școli și facultăți și in domeniul muncii cu ca
drele, care vor fi publicate în presa U.T.C. și U.A.S.R.

In cadrul Plenarei au luat cuvintul tovarășii 
Petre Lupu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R.

►
Profil

Foto: E. COJOCARU

îmbunătățire a studiului

studenților
învățămîntul superior din 

țara noastră cunoaște o con
tinuă dezvoltare. Prin grija 
partidului și a guvernului, sînt 
create posibilități de cuprin
dere a unui număr mereu spo
rit de studenți, In prezent în 
instituțiile de învățămînt su
perior studiază 136 000 stu- 
denți, care se pregătesc în 
peste 200 de specialități. în 
acest an vor păși pentru prima 
oară în instituțiile de învăță
mînt superior peste 33 000 de 
tineri adică mai mult decît 
numărul total al studenților 
exlstenți în România anului 
1938.

Gratuitatea învățămîntului. 
bursele de care beneficiază

Din noul peisaj

V

rean

(Continuare In pag. a !ba)

peste 60 la sută din studen
ții țării, căminele și cantine
le moderne construite în cen
trele universitare, asigură stu
denților noștri condiții bune 
de pregătire și de viață, scutin- 
du-i de greutățile materiale 
chinuitoare care împovărau 
în trecut cea mai mare parte 
a tineretului universitar. Da
torită eforturilor întregului 
popor, studenții noștri își pot 
consacra întreaga putere de 
muncă pregătirii lor temeini
ce, pentru a deveni cadre de 
nădejde in opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste. 
Marea majoritate a studenți-

timișo

a satelor. Sărbătorim rodnicia 
pămintului românesc, — care 
își sporește an de an fertilita
tea, prin munca și priceperea 
omului, — afirmarea artei 
noastre populare, a tradițiilor 
înaintate și obiceiurilor stră
moșești, transmise din genera
ție in generație, „Ziua recol
tei- înscriindu-se în calenda
rul sărbătorilor obștești ca o 
zi a bucuriei și petrecerii, a 
cintecului și jocului.

In alianță cu clasa munci
toare, țărănimea a devenit 
astăzi stăpină pe soarta sa, 
pe road ei e muncii sale, parti- 
cipînd activ la făurirea noii is
torii a patriei noastre.

Sărbătorirea „Zilei recoltei- 
are loc în preajma încheierii 
bilanțului primului an al cin
cinalului. Rezultatele bune 
obținute In toate ramurile e- 
conomiei naționale, însufleți
rea și pasiunea creatoare cu 
care omenii muncii dau via
ță programului de înflorire 
multilaterală a patriei, ela
borat de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân. arată că Înfăptuirea a- 
cestui program a devenit cau
za scumpă a întregului popor.

Și în acest an agricultura 
noastră socialistă și-a dovedit 
din plin dinamismul, capacita
tea de a spori continuu pro
ducția vegetală și animală. Ca 
rezultat al dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agricultu
rii. al eforturilor depuse de 
țărănimea noastră, de specia
liștii din agricultură, avem fi
nul acesta o recoltă bună de 
griu și porumb, de floarea- 
soarelui sfeclă de zahăr, car
tofi, legume si fructe; au cres
cut efectivele de animale si 
producția acestora. Cooperati
vele agricole si gospodăriile de 
s‘.it aduc o contribuție sporită 
la f codul central al statului, 
asigunndu-se astfel aprovizio
narea tot mai bună a popu
lației cu produse agro alimen
tare și a industriei cu materii 
prime agricole, crearea de 
rezerve de stat și disponibili
tăți pentru export.

Cu prilejul -Zilei recoltei-, 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consi
liul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România 
felicita călduros vrednica noa
stră țărănime. mecanizatorii, 
tehnicienii $i inginerii, băr
bați ?i femei tineri și vîrstnicî, 
indiferent de naționalitate, 
care fac să progreseze conti-

nuu agricultura 
stre și le urează 
la muncă, belșug 
tate. Adresăm calde felicitări 
clasei noastre muncitoare, care 
prin munca sa avîntată fău
rește mijloacele tehnice nece
sare dezvoltării și modernizării 
agriculturii, felicităm intelec
tualitatea noastră pentru con
tribuția valoroasă la dezvolta
rea științei agricole — condiție 
principală a creșterii produc
ției în toate ramurile agricul
turii.

Rezultatele obținute în a- 
gricultură constituie un imbold 
pentru țărănimea coopera
tistă, pentru toți oamenii mun
cii de pe ogoare de a-și spori 
eforturile în vederea punerii 
tot mai largi în valoare a ma
rilor posibilități și rezerve de 
creștere a producției agricole.

Ne aflăm acum în plină 
campanie agricolă de toamnă. 
Este o îndatorire patriotică a 
țărănimii cooperatiste, a tu
turor lucrătorilor de pe ogoa
re de a strînge cît mai repede 
și fără pierderi recolta de po
rumb, sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume, fructe, struguri, fu
raje, de a asigura transportul, 
depozitarea și păstrarea în 
condiții optime a produselor 
agricole. Conștienți că baza 
unei recolte bogate în anul 
viitor se făurește încă de pe 
acum, să asigurăm realizarea 
la timp a însămințării griu
lui și a celorlalte culturi de 
toamnă, executarea arăturilor 
adînci și fertilizarea terenuri
lor destinate însămînțărilor de 
primăvară.

In această zi de sărbătoare, 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România își expri
mă convingerea că țăranii 
cooperatori, toți lucrătorii din 
agricultură își vor spori efor
turile în muncă, vor utiliza 
mai bine baza tehnică-mate- 
rială în permanentă dezvolta
re. pentru creșterea neînce
tată a producției agricole ve
getale și animale, pentru ca 
agricultura să progreseze con
tinuu în pas cu creșterea în 
ritm susținut a tuturor ramu
rilor economiei naționale, să 
aducă o contribuție tot mai 
importantă la înflorirea satu
lui românesc, a întregii țări, 
la progresul și 
patriei 
cialistă

patriei noa- 
tuturor spor 
și pros peri -

prosperitatea
noastre. Republica So- 
România.

TOAMNA BOGATĂ
Toamnă transluci

dă, trec, pe sub nori, 
porumbei cu gușile 
tăvălite în asfințit. 
Micimii s-an lungit 
pe site, riurile curg 
limpezi pe sob nari 
dneind chipul munți
lor Ia vale, spre Du
nărea mare, aerul e 
curajos, tremură ca 
un joc de miei, pă- 
mîntul sună mai as
pra sub pas fi nopți
le izvorăsc din stru
guri. Culesul s-a is
prăvit, a fost an bo
gat — și-n cîmpiile 
țării, in nemărginite
le și fabuloasele pă- 
mînturi ale patriei 
mele începe marea 
sărbătoare a recoltei 
Zeița Ceres, frumoa-

de 
Fănuș Neagu

ia din visele gri al ui- 
trece învăluită in 
cintece printre mere
le țăranilor intime 
in agrăxi. bătaie de 
lună și clătinate de 
lână. Tractoriștii și a- 
gronomii *i tiranii, 
păflirind >n trup mi
ma de spice și de ier
buri. |i femeile lor 
arse de soare, cu bra
țele mingiiate 
franzele livezilor, 
tră intre hotarele 
cestea zile curați 
ploile verii. dărui ți 
deopotrivă bucuriei 
și mane îi. Ei string in pag. a II-aj
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Ne preocupăm de buna fo
losire a timpului liber, de au- 
todisciplinare pe plan intelec
tual. ne ridicăm împotriva 
cronofagilor, manifestăm un 
mare interes pentru tot ce se 
intimplă în jurul nostru pe 
plan tehnic, cotidian și civic, 
ne lăsăm antrenați în largi 
dezbateri etice asupra relații
lor sociale. însă evităm de 
multe ori să ne concentrăm o 
clipă asupra relațiilor noastre 
de-acasă. Poate că obișnuința 
cotidiană cu cei ai casei ne-a 
alterat atenția, ne-a dimi
nuat-o : poate că neglijența 
vădită în relațiile interfamilia- 
le nu se datorează lipsei de 
timp — eternul pretext ’ — cît 
unor „microbi4 cuibăriți în fe
lul de a gîndi. Să vedem, deci, 
care-i repartiția muncilor do
mestice în familie.

Pentru a avea o bază fapti
că consistentă, ne-am adresat 
unui număr de 100 de familiști 
(25 de familii fără copii, 61 cu 
copii și 14 cu copii și bunici). 
Am folosit metoda formulare- 
lor-chestionar.

De ce exclusivitate ?

In vizita la funcționara 
MARIA A. Am găsit-o îm
preună cu cei doi copii. Soțul 
nu era acasă. Interlocutoarea 
evita întrebările noastre ; prin 
aprecieri elogioase aduse co
piilor — deși nu ne interesau 
în mod deosebit situația lor 
școlară și ramurile artistice în 
care vădeau talent — i-a scă
pat o propoziție pierdută în 
noianul de fraze care nu pri
veau ancheta noastră : „Eu mă 
ocup de copii și de gospodă
rie44. Parca se scuza că nu-i 
mai rămîne timp și pentru o 
carte, un spectacol, o plimba
re. La plecare, cînd să închidă 
ușa, în urma noastră, buzele 
au rostit precipitat : „Eu sînt 
calul care trage f-.

Sinceritatea și... reținerea 
interlocutoarei noastre vin să

VALENTIN HOSSU 
CONSTANTIN RADOVICI

(Continuare în pag. a Ibaj
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Necesitatea biologică 

a menținerii primei sarcini
Mal mult decît o dorință, 

păstrarea primei sarcini — și 
nu numai a celei dinții! —
constituie o necesitate impusă 
nu numai de dezvoltarea ar
monioasă a organismului fe
meii, dar și de aducerea pe 
lume — în cele mai bune 
condițiuni — a copiilor. Pro
blema aceasta sub raport me
dical este de o deosebită com
plexitate și numeroasele el 
implicații sînt consemnate în 
vaste capitole ale medicinei.

Un adevărat cuplu neuro- 
endocrin — definit printr-o 
strînsă „conlucrare" între sis
temul nervos si glandele cu 
secreție internă — guvernea
ză viața întregului organism, 
în cadrul acestui „cuplu", o 
situație specială o ocupă — în 
cazul femeii — ovarele. De 
funcționarea lor normală de
pinde buna desfășurare a 
proceselor de metabolism ale 
întregului organism. Așadar, 
tulburările în secreția hormo
nală ovariană pot avea un 
răsunet general caracterizat 
printr-o dezvoltare fizică ne
satisfăcătoare, diverse dere
glări neuro-psihice.

Sarcina poate avea un efect 
binefăcător asupra amintite
lor ..dereglări" si — păstrată 
dintr-un prim început — ea le 
poate „rezolva", redînd orga
nismului femeii acel echilibru 
care se oglindește pînă și in 
aspectul ei exterior. Hormonii 
secretați de către placentă în 
timpul sarcinii pot suplini in
suficiența celorlalți, au o in
fluentă complexă asupra 
organismului femeii gravide, 
contribuie la reglarea metabo
lismului matern, îi asigură cre
area acelui nou echilibru fizio
logic pe care îl presupune pre
zenta fătului. Din această ree
chilibrare «-ndocrină „profită" 
uneori și alte glande cu secre
ție internă, ale eșror deficiente 
anterioare sarcinii not fi ast
fel ..automat" corectate. Și

(Urmare 
din pag. I)

guri atîrnate de 
grinzi, cu turle de 
porumb și cocoși cu 
aripile întinse pe 
porți. cu fete fru
moase adunate în șe
zători. și se oprește 
lingă un foc intr-o 
margine de sat unde, 
la o cramă, am as
cultat, intr-o noapte, 
cum sună mohorul și 
colilia și un bătrîn 
mi-a povestit de pe

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

— film panoramic — rulează 
la Patria (orele 10i 12,45: 15,45;
18.30, 21.151,

ZORBA GRECU 
rulează la Republica (orele 8: 
111 13,30: 16: 18.30, 211. Festi
va! (orele 0, 12, 15, 18, 21). Fe
roviar (orele 7.45, 10,45, 13.45,
16.45, 19,451. Excelsior (orele 
9. 12. 15» 18, 211.

DILIGENTA
rulează la București (orele 8.30,
10.30, 12,30 14.30» 16.45, 19:
21.15) , Melodia (orele 8,30:
10.30, 12.30, 14,45: 17» 19.15»
21.30) , Modern (orele 8,30i
10.30, 12.30» 14.30» 16.30» 18.45, 
20).

DRAGOSTEA ÎNVINGE
rulează )a Lumina (orele 8.45: 
11,45» 14.15» 17.45, 20,451.

IN NORD SPRE ALASKA
rulează la Victoria (orele 9»
11.45, 14.45, 17.45. 20.45). Crin-
qfljl (orele 15.15, 18: 20,45),
Munca (orele 10,15i 17,45,
20,301.

CLEOPATRA
rulează la Central (orele 9,
12.45, 16, 19.30).

UN CARTOF. DOI CARTOFI 
rulează la Union (orele 15,30; 
18: 20.45).

ALBĂ CA ZĂPADA Șl CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Doina (orele 11,15; 
13,45: 16,15» 18,45: 21,15. Pro
gram pentru copii dimineața ora 
9—10. Volga (orele 8.45, lî|
13.30, 16, 18.30, 21)

LUMINA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Giule$ti (orele 15.30, 
IA, 20.30)

ESCROCII LA M1NĂST1RE 
rulează la înfrățirea Intre 
popoare (orele 13.30, 16; 18.15:
20.30)

CflNELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Dacia (orele 8.45, 
14.45 , continuare, 16.45, 19,
21.15)

CASA NELINIȘTITA 
rulează la Buzesti (orele 15.30, 
181

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Grlvița (orele 8,45» 
11,45» 14,45» 17.45» 20,45). Dra
mul Sării (orele 14» 17,15»
20.30) .

MAIGRET Șl AFACEREA SAINT— 
FIACRE

rulează la Bucegi (orele 9: 
11.15, 13.30: 16, 18,30, 21), Fla
căra (orele 10, 12,15, 15,30, 18,
20.30)

NOTRF DAME DE PARIS - 
cinemascop —
rulează la Gloria (orele 8,30i 
111 13.30, 16: 18.30; 21). Auro
ra (orele 8,45; 11,30; 14,15»
17,15: 20,15). Floreasca (orele 
9, 12» 15: 18, 21). Flamura ta
rele 9; 11.15, 13,30, 15.45:
18.15: 20,451

JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB 
rulează la Unirea (orele 15,30— 
18).

YOYO 
rulează la Tomls (orele 9»
11.15) 13.30; 16» 18,30: 21). 

I 
I

este de subliniat faptul că 
astfel de restabiliri, de adu
cere Ia normal a unor funcții 
ale organismului de către sar
cină au un caracter perma
nent, ele menținîndu-se și in 
perioada de după naștere.

Despre necesitatea ca acțiu
nea binefăcătoare a sarcinii 
să se exercite chiar din „pri
ma" tinerețe, la un timp mai 
apropiat de „începuturile" ac
tivității hormonale ovariene 
— bineînțeles, în condițiile 
unei depline maturizări a or
ganismului femeii — mai gră
iesc și alte observații reieșite 

Sfatul 
medicului

din practica medicală curentă, 
în primul rînd, faptul că pri
ma întrerupere de sarcină nu 
face decît să provoace un 
dezechilibru brusc în întreaga 
funcționalitate a organismu
lui femeii. Este evidentă pri
mejdia pe care o prezintă o 
asemenea întrerupere pentru 
acele femei ale căror tulbu
rări hormonale sînt anterioa
re sarcinii. în al doilea rînd. 
trebuie menționat faptul că 
prima întrerupere a sarcinii 
este — prea adeseori -— debu
tul unor repetate acte de lip
să de responsabilitate față de 
propria sănătate.

S-a vorbit destul despre 
bolile cronice al căror început 
îl reprezintă prima întrerupe
re de sarcină. Ele se adaugă 
la primejdiile imediate pe 
care le aduce după sine prac
ticarea întreruperii de sarci
nă — perforațiile uterine, he
moragiile sau infecțiile — și 
alcătuiesc un lung cortegiu de 
suferințe.

TOAMNĂ BOGATĂ
ia ei, pe eînd o pa
săre se zbatea în 
nucii din vie.

— Eu sînt de dati
nă veche — și glasu-i 
curgea în ierburile 
aplecate de vînt — 
sînt ca o troiță, știu 
dropia și pasul calu
lui. berbecu-1 știu 
că-i bun în frigare, 
am chinuit pămintul 
și l-am iubit, dragos
tea lui mi-a ars ini
ma. Erau sate rare, 
sate sărace, acuma 
satele-s de griu. Sate

de grin, copaci de 
griu. drumuri de 
griu. Și toate ale •- 
mului. Trenul cînd 
trece, eu mă gindese 
că trece prin gTÎu și 
printr-o lume dreap
tă, plină de belșug.

Nu știu unde va fi 
fiind bătrînul din 
acea noapte de toam
nă. Păstrez de la el. 
in suflet. verbele 
despre Inmet dreap
tă si satele d» gria. 
Si bucuria calmă si 
așezată din inima lai

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

I „Codul" 
I interfamilial
I confirme faptul că, în multe 

familii, soția, după 8 ore de 
I muncă, trebuie să facă fată

tuturor obligațiilor gospodă
rești, fie că este vorba de pre- 

Igătirea mesei, plimbarea copii
lor, fie că trebuie să bată co- 
voarele, să aducă alimentele 

I de la piață. „Deși lucrează in 
I schimbul doi, spunea inginerul

ILIE D. — Uzinele „Semănă- 
Itoarea". soția ae trezește înain

tea mea, pentru a-mi face ca
feaua !“ Aceeași situație am 

Iîntîlnit-o și în alte familii tine
re, care într-un fel sau altul 
demonstrau că soției îi revine 

I obligația să întrețină casa în
permanentă ordine. Aceasta 
înseamnă că nu se respectă 

I timpul de odihnă al femeii. Si
statistica noastră demonstrea
ză același lucru : în 80 de fa- 

■ milii se odihnește doar soțul 
* dupa-amiaza — „ocupația" sa 
I exclusivă ! — soția robotind

pînă la ore tîrzii.
— Am întotdeauna încă 

I ceva de făcut, ne-a declarat 
cu amărăciune arhitecta MA- 

| RILENA T. (IPROMET). 
" — Dar soțul nu vă ajută ?

— El e șef !...
„Există la unii bărbați, este 

Ide părere conf. univ. ELENA 
MAFTET. cercetător principal 
la Institutul de psihologie al

Este insă deosebit de impor
tant să se evidențieze influ
ența pe care o poate avea 
chiar și o singură întrerupere 
de sarcină asupra sarcinilor 
ulterioare. Sarcinile extraute- 
rine. avorturile spontane sau 
aducerea pe lume a unor co
pii prematuri a căror supra
viețuire constituie o problemă 
pentru medici — iată gumai 
cîteva dintre consecințele po
sibile ale unui astfel de act.

Atunci cînd consecința este 
sterilitatea — sau imposibili
tatea ca femeia să mai rămî- 
nă însărcinată — asistăm la 
desfășurarea unor adevărate 
drame familiale. în fond. în
tre sterilitatea „voluntară" — 
adică refuzul de a păstra sar
cina — și cea reală există o 
„oarecare" asemănare în sen
sul că consecința ambelor o 
reprezintă inexistența copii
lor. Cit de relativă este acea
stă ..asemănare' — aceasta o 
poate simți doar femeia care 
no mai poale avea copii pen
tru că nu i-a dorit in tinerele.

însă păstrarea primei sar
cini — ca și a sarcinilor in 
genera! — nu este importară 
numai prin aceea că exercita 
o influență binefăcătoare asu
pra organismului Ducerea ei 
pînă la capăt este favorabilă 
și produsu’ui de concepție in 
genera!. Cit de dăunătoare 
este atitudinea acelor tinere 
femei care nu doresc să-șs 
„îngreuneze" tinerețea cu „po- 
vara~ unui copil reiese și din 
concluziile unor semnificative 
statistici r-.-4 . 
problema frecvenței malfor
mațiilor la copii, ele reieva eu 
incontestabila obiectivitate a 
cifrelor că mamele -’.-irstaice 
au mai multe de a da
naștere unor copii msHormati 
decît cele tinere. CffDc.uxia 
impune de la sine 5. nu W 
necesită comentarii sper: sie

Dr. V. ALEXANDRESCl 

arsă de dragaaiea 
pentru păaainL. Lai 
și ta tare r oameniler 
din câmpia acăldată 
de Dnnăre și străsni
tă de C arpa ți te fac 
aici arare de sănăta
te și viată laagă- 
Ciastiți geapedari dia 
satele de gria, la săr
bătoarea veaairă ca
prină in chenar de 
«pice ni iar lie ea 
fmtea. AVba^re. 
nrindapele de toamnă 
«4 iaMHea*-i pn^â 
-opisăar vajtri.

Academiei. tendința de a-*i 
neglija atribuțiile familiale, 
sub pretext el sint incompiri- 
bite ca fncția Iar

Pluralitatea acestei stări de 
fapt am mtîlnit-o in Piața 
Unirii, duminica trecută, intre 
orele 12—13 : am numărat 216 
femei, dintre care 175 singure 
și împovărate cu cocuri și sa
cose ; restul erau însoțite de 
bărbați, dar numai 10 dintre 
ei transportau alimentele.

Unii cercetători și psihologi 
susțin că n-a fost încă depă
șită prejudecata că femeia este 
„robotul casnic** al familiei. 
Pe de altă parte, bărbații se 
plîng deseori că soțiile rămîn 
în... urmă, nu sînt la curent 
cu noutățile cultural-artistice, 
n-au aspirații si idealuri. Băr
baților le revine datoria so
cială de a sprijini și înlesni 
evoluția soțiilor, în primul 
rînd prin eliberarea lor de o- 
cupatîile domestice care le 
obosesc peste măsură, lăsîn- 
du-le In seamă doer treburile 
pe care numai ele le pot în
deplini, cu priceperea șl înde
mânarea necesare.

Și copiii trebuie 
să ajute

Se discută foarte mult des
pre educația copiilor, dar de
seori „colocviile" se axează 
numai pe orele de studiu și 
de distracții, valorificarea ap
titudinilor artistice. Dar de
prinderea cu munca ? In nu

• Știri 
rtaje • 
repo
• Știri
viuri reportaje • Știri
interviuri reportaje • Știri

A jos’ ita o r.eud legatară a Dobrogei la sistemul energetic național. La punctul Va
dul Oii a rost tăcuta trecerea sublim ialâ a liniei de înaltă tensiune de 110 kw

ACTUALITATEA

I

T> Editam politică 
a apărat :

Stilul de muncă 
al organizațiilor 

de partid
Laerar*. eapriade 

dii care se referă la apli
carea creatoare a princi
piilor marxist-leniniste 
ale eaastracțieî de par
tid. la intărirea nrgani- I 
zatiilor de partid prin 
primiits de nai membri 
fi edaeares partinică a 
ra—ai|tilaa? moca co- 
lertivL acri vi la tea dife
re nț iată. la 
sarcinilor răreai* în 
strună legătură ea o- 
bieetivele de perspecti
vă extinduea experiea- ' 
ței înaintate, controlul 
aanlillateraL activai de 
partid, pregătirea politi- 
eo-ideolactaă ai profesio
nală a lafcrlo- îmbună
tățirea nanarii ea ca
dre ie-

mai 3 familii din cele 61 cu 
copiL părinții ii uu.izează la 
munci gospodărești și toate 
cele trei excepții sint— fete. 
Să fie oare vorba de infantila 
concepție conform căreia „nu 
este bărbitește" să faci cu
rățenie in casă ? Se vede trea
ba că da.

— Problema atribuirii unor 
sarcini gospodărești copiilor, 
după virstă și sex, este foarte 
complexă, ne spune prof, eme
rit ION MODORAN, secretar 
științific al Institutului de 
științe pedagogice. La școală, 
cadrele didactice omit să con
troleze felul în care părinții 
Înțeleg să-și antreneze copiii 
în treburile gospodărești. Este 
interesant de observat că a- 
tunci cînd știi cum să-i mo
bilizezi, copiii îndeplinesc cu 
plăcere „sarcinile" extrașcola- 
re. Multor părinți le lipsește 
preocuparea pentru această 
importantă latură educativă. 
Ei nu apreciază efectul de
prinderii copiilor cu munca și. 
de aceea, îl neglijează ; în plus, 
vor sfi-i menajeze, pentru a 
avea, chipurile, timp pentru 
învățătură. Am observat că 
destui dintre cei care nu sînt 
admiși în școli superioare, 
după absolvirea celor opt cla
se, nu se încadrează în nici o 
muncă, pentru simplul motiv 
că nu știu ce-i munca și se 
pomenesc, la un moment dat, 
de prisos în societate, ajun- 
gînd uneori chiar la manifes
tări dintre cele mai grave.

Părinții nu trebuie să-și 
scutească copiii de micile 0-

interviuri repo
Știri interviuri

ZILNIC rtaje 
inter

■bălă dlnlneața ax holmSI 
părăsit Capitala artiș
tii care vor reprezen
ta țara noastră la 
Caucnrsul Muzical in 
iaraatloaal de canto 
de la Toaiouse. Artis
ta poporului Arta Flo
re seu. prin solistă a 
Teatralei de Operă jl 
Balet. va face parte 
dla JerieJ coecnrialel.

dimineața a 
sptF Suedia 

Consiliului 
al Femeilor, 

va participa la 
r .le Conferinței

: 4’p a copilului, 
din inițiati

va F 3 I F ce se vor 
deanrs^ira la Stock- 

Intre 3—6 oc
tombrie.

La invitația Co
misiei naționale 
pentru UNESCO, 
ne-a vizitat țara 
dl. Julien Cain, 
împreună cu soția, 
președintele Comi
siei naționale fran
ceze pentru
UNESCO, membru 
al Consiliului Exe
cutiv UNESCO și 
fost director al Bi
bliotecii naționale 
dirt Paris. In cadrul 
vizitei, oaspetele a 
ținut o conferință 
la Casa de cultură

S-a încheiat Congresul de Neurologie
St*nbâ!d. in sal* mied a Palatului Republicii Socialiste 

Ror-âma. iau încheiat lucrările Congresului național de 
• • • ... 1, -t organizat de Uniunea Societăților de Științe 
Mec.eait

Timp de trei zile. un mare număr de cercetători, cadre 
di'icc'.-.ce. r-.etLc: * primar, si y^ccialisti din Eritdfile sani- 
:z*e precw’n yi oaspeți sosiți din străinătate, au
dezbătu: peob'eme de ^.are cc:«aU:«:e in domeniu' neuro- 
'.z-g.e:. pnvtnd insuficiența circulatorie cerebrală, lobul tem- 
por<« p neu'opar.ue :once.

SPORT
• Ascărt, '.a Cluj și Sibiu încep întrecerile 

•?>. de« X-a ediții a campionatului euro
pean femzniT, de baschet. Importantul eteni- 
’’•m: rporiir reunește reprezentativele a 
22 ;2.ri, Împărțite ;n două grupe preliminarii,

rum urmează : Grupa A (jocurile se dij- 
pu’i Ta C!uj< : VR-SS.. Polonia. Ungaria. 
IZa.ul, Olanda, România; Grupa B (jocurile 
se dirpută La Sibiul Bulgaria. Cehoslovacia, 
Franța, Iugos-.&via, RT>. Germană. R. F. Ger
mană.

Meciurile din cadrul grupelor se vor des
fășura între 2 șt 6 octombrie, urmîrd ca pri
mele dsuă cia^cte din fiecare serie să se ca
lifice pentru turneul final, programat Intre 
7 și S octombrie !a Cluj.

• Meciui de fotbal echipele bucu-
reșteae Dinamo ft Rapid, dtn campionatul 
categoriei A, se ra desfășura astăzi, pe sta
dionul ^23 August" cu începere de Ia 
ore 15JC

Tntîlntrea ra fi transmisă Ia televiziune, 
după care va fi prezentată in continuare o 
retrospectivă din campionatul mondial de 
fotbal.

• Astăzi, pe velodromul Dinamo din Capi
tală încep întrecerile campionatelor republi
cane de ciclism pe pistă, care se vor desfă
șura concomitent cu campionatul orășenesc. 
La start vor fi prezenți cei mai buni „pis- 
tarziu din țara noastră. In prima zi sint pro
gramate probele de viteză (campionat re
publican) și cursa de semifond cu adițiune 
de puncte (campionat orășenesc). Primul 
start se va da la ora 10.

• Campionatul,republican de rugbi progra
mează astăzi in Capitală pe stadionul Pro
gresul, cu începere de la ora 9,30, cuplajul: 
Steaua București-Gloria București și Gri- 
vița Roșie BucuTești-Dinamo București.

bligații gospodăreați, atît pen
tru un reai echilibru familial, 
cit mai ales ca obligație so
cială. Pentru că tinerii nede- 
prinși cu munca astăzi, la o 
vîrstă fragedă, vor avea mai 
tirziu de luptat cu propria lor 
neîndemînare, ceea ce va avea, 
desigur, ca rezultat un randa
ment scăzut în producție.

„Cine n-are bătrîni, 
să-și cumpere..."

...Dar cine-i are, nu înseam
nă să-i solicite pînă la exte
nuare, așa cum se întîmplă în 
4 dintre cele 14 familii cu 
bunici, în care bătrînii fac 
cumpărăturile în piață, gătesc 
și fac curățenie, urcă cu liftul 
sau pe scări de 3—4 ori pe zi.

Vizitîndu-1 pe economistul 
IOSIF Z., ne-a impresionat 
ordinea perfectă și curățenia 
locuinței, dar am înțeles re
pede cui i se datorau toate 
acestea : mama sa nu sta o 
clipă locului, în ciuda celor 
63 de ani : se apleca să în
drepte covorul, ori ștergea un 
firicel de praf rătăcit printre 
cristalurile din vitrină... Am 
aflat ca se scoală la 5 dimi
neața și face piața, venind 
singură acasă cu sacoșele în
cărcate, apoi pregătește masa 
pentru întreaga familie, mătu
ră, spală vesela și rufele. Co
voarele le bate soțul, în vîrstă 
de 64 de ani!

Și interlocutorul nostru a 
încercat să ne argumenteze că 

a Institutului ro
mân pentru rela
țiile culturale cu 
străinătatea, despre 
„Bibliotecile și 
muzeele din Fran
ța".

CONSTANȚA. — 
Colecțiile Muzeului 
regional de arheologie 
Dohrogea s-au îmbo
gățit cu două capiteluri 
găsite în curtea ur.ei 
case din orașul Con
stanța. Ele sînt lucra
te In calcar alb spon
gios șl au dimensiuni 
apropiate, atît lungi
mea cît și lățimea lor 
măsurînd aproximativ 
Jumătate de metru, iar 
înălțimea peste 18 cm.

„părinții sînt cei care tin să 
facă treabă în casă, pentru a 
nu fi... inutili Este aproape 
inutil să dăm răspuns acestei 
afirmații. .

— Există oare o ..rețetă" 
sau o „tehnică" a căminului 
fericit, din acest punct de ve
dere ? Există vreun „cod" in
terfamilial ?

— S-sr părea că da, mai 
ales că vorbim de necesitatea 
unui „limbaj" intern al fami
liei, variabil de la caz la caz : 
o înțelegere reciprocă între 
soți. Fiecare membru al fa
miliei să contribuie la înde
plinirea sarcinilor casei. în 
funcție de timpul liber dispo
nibil. ne spunea conf. univ. 
ELENA MAFTEI, să nu cadă 
greutatea doar asupra femeii 
sau a bătrinilor. atîta timp cît 
și alții pot să contribuie cu 
munca lor.

Nici răsfățatul copiilor, nici 
suprasolicitarea femeii sau 
bunicilor, nici exclusiva preo
cupare a bărbatului pentru 
„pronosport" și „ședințe" pre
lungite nu intră în acest 
„cod". Armonia unui cămin 
este dată și de munca fiecă
ruia, pentru că numai așa 
timpul liber poate fi folosit 
împreună de părinți și copii. 
Fiecare avem nevoie de cel 
puțin o jumătate de oră de 
odihnă după-amiaza. de o oră- 
două de lectură, de vizionarea 
unui film sau a unei piese.

Se impune o repartiție ega
lă și. în același timp, judicioa
să, a muncilor gospodărești 
din cadrul familiei, pentru că 
numai așa putem evita uzura 
prematură a unora dintre 
membrii familiei, lipsa unei 
pregătiri pentru viață a copii
lor, și rămînerea în urmă pe 
plan intelectual a celor supra
solicitați.

TELEGRAME
Excelenței Sale

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

SANAA

Cu ocazia celei de-a IV-a aniversări a proclamării Repu
blicii Arabe Yemen, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al meu per
sonal. adresez Excelenței Voastre și membrilor guvernului 
sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală 
de prosperitate și pace poporului yemenit prieten.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele meu, al guvernului și poporului Republicii A- 
rabe Yemen, adresez Excelenței Voastre, membrilor Consi
liului de Stat și poporului prieten al Republicii Socialiste 
România cele mai sincere mulțumiri pentru amabilele feli
citări transmise de Excelența Voastră, cu prilejul celei de-a 
IV-a aniversări a revoluției și proclamării republicii.

Exprim Excelenței Voastre urări de sănătate și fericire, de 
continuă dezvoltare a relațiilor prietenești dintre cele două 
țări și multă prosperitate poporului român prieten.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arahe Yemen

S-a încheiat 
sezonul de vară 

pe litoral
CONSTANTA. — începerea 

lunii octombrie a marcat în
cheierea oficială a sezonului 
de vară în stațiunile de pe li
toral. In comparație cu anii 
trecuți s-a înregistrat cel mai 
mare număr de oaspeți din 
țară și de peste hotare. Hote
lurile, vilele și casele de odih
nă din stațiunile de aici au 
găzduit peste 300 000 de per
soane, din care aproape jumă
tate turiști din Austria, Fran
ța, R.D. Germani, R.F. Ger
mană. Suedia, R. S. Ceho
slovacă și alte țări.

(Agerpres)

Pentru continua 
îmbunătățire 

a studiului 
și a comportării 

studenților
lor învață cu sîrguință, avînd 
conștiința îndatoririlor lor 
față de societate. Sînt însă, 
cazuri izolate, cînd unii stu- 
denți neglijează îndatorirea 
lor principală, învățătura, 
sau, prin comportarea lor, în
calcă normele vieții universi
tare.

Cu prilejul deschiderii nou
lui an universitar, ministrul 
învățămîntului a emis un or
din prin care stabilește re
guli șl obligații ale studen
ților privind studiul și com
portarea lor în cadrul Institu
țiilor de învățămînt superior 
și în viața socială.

Studenții au îndatorirea — 
se precizează în ordin — de 
a îndeplini în bune condiții și 
la timp toate sarcinile ce le 
revin potrivit planului de în- 
vățămînt și programelor de 
studii, de a frecventa cu re
gularitate și punctualitate 
cursurile, seminariile, de a 
participa la lucrările practice 
și celelalte forme de activi
tate prevăzute în orarii.

Totodată, se cere studenți-

DUMINICA 2 OCT. 1966

8.30: Ora exactă. Cum va 
fi vremea ? ; 8.32 : Pentru noi, 
femeile ! : 9.15 : Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar : 
Povestiri pe degete : „Cuiul 
lui Nastratin" — adaptare
după povestirea lui Anton 
Pann. Prezintă : Brîndușa
Zaița-Sîlvestru. Pe drumurile 
patriei : Valea Oltului. Poșta 
copiilor ; 10,30 : Emisiune pen
tru sate; 15.30 : Fotbal:
Rapid — Dinamo București; 
17.15 : Aspecte filmate de la 
campionatul mondial de fotbal 
(Anglia) ; 18,00 : Magazin du
minical ; 19,00 : Telejurnalul 
de seară ; 19.20 : Documente
de piatră : Voroneț ; 19.50 :
„TV.-lll" — emisiune alcă
tuită la cererea telespectatori
lor : 20,20 : Mari ansambluri: 
orchestra de muzică populară 
a Filarmonicii de Stat „Gheor- 
ghe Dima“ din Cluj ; 20,50 : 
Filmul : „Atenție, profesore ț" ; 
22.20: Spune-mi unde, cînd și 
cum ? — emisiune muzicală ; 
22,50 : Telesport ; 23.00 : Tele
jurnalul de noapte ; 23,10 : în
chiderea emisiunii.

lor să respecte pe profesori, 
conferențiari și celelalte ca
dre didactice, atît în cadrul 
instituției de învățămînt su
perior. cît și în afara acesteia, 
să aibă o atitudine plină de 
deferentă în timpul desfășu
rării activităților didactice.

Comportarea demnă și civi
lizată a studenților trebuie să 
se manifeste și prin ținuta lor 
exterioară, față de care își 
vor impune o deosebită exi
gență. Stridența vestimen
tară. aspectul neîngrijit și 
neplăcut sînt incompatibile 
cu ținuta unui student.

Atitudinea tovărășească și 
respectul reciproc, politețea și 
decența în comportare tre
buie să caracterizeze relațiile 
dintre studenți. Este necesar 
ca atitudinea civilizată să se 
manifeste în toate împrejură
rile, atît în instituția de în- 
vățămînt, cît și în societate. 
In cămine și cantine, studenții 
sînt datori să respecte nor 
mele de conviețuire în comun. 
In continuare se precizează 
obligațiile studenților cu pri
vire la îngrijirea și păstrarea 
bunurilor materiale puse la 
dispoziția lor.

Studenții au datoria să ia 
atitudine combativă împotri
va acelora care se abat de la 
normele de disciplină studen
țească și să dezvolte o opinie 
sănătoasă care sâ contribuie 
la întărirea și creșterea pres
tigiului calității de student.

Conducerile instituțiilor de 
învățămînt superior sînt che
mate să ia măsurile necesare 
pentru asigurarea desfășură
rii în bune condiții a activi
tății studenților. (Agerpres).
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ÎNCEPE UN NOU AN UNIVERSITAR

SPECIAUZARE-OILTURĂ
acad. prof. GRIGORE MOISIL

Un început de an universitar 11 
salutăm cu entuziasmul și bucuria 
pe care ni le stîrnesc toate Înce
puturile, toate Înmuguririle. In fa
cultate Intră acum studenți noi și 
se reîntorc aceia care au mai lu
crat. Unii au întrebările celor care 
nu știu ce va să fie, alții pe ale 
celor care știu cum a fost...

începe munca de zi de zi către 
o specializare din ce In ce mai 
îngustă, către o cultură din ce în 
ce mai largă. Dialectica între spe
cializarea strictă și o largă viată 
intelectuală constituie Întrebarea 
la care omul trebuie să răspundă 
nu numai cînd e foarte tînăr, ci 
și ctnd e foarte tinăr. Fără îndoia
lă, un student trebuie să urmeze 
cursurile facultății sale, să pregă
tească seminarlile, exercițiile, să 
facă lucrările de laborator. Toate 
la un loc îl fac să cunoască mai 
bine o ramură, cu atit mai strimtă 
cu cit el este mai înaintat in stu

dii. Dacă ești student la matema
tică în anul I, vel fi student al 
uneia din cele nouă secții de spe
cialitate în anul al IV-lea, iar în 
anul următor vel pregăti lucrarea 
pentru examenul de stat dlntr-o 
parte limitată a unui capitol res- 
trîns. La fel în toate facultățile- 
Dar această specializare, azi, nu 
prezintă interes valabil declt dacă 
Se Îmbină cu o înțelegere largă, 
alît a științei alese cît și a științei 
în general, îmbinată cu lecturi 
frecvente de poezii și de proză, de 
critică literară și istorie, cu tea
trul, cinematograful, expozițiile, 
concertele și toate celelalte.

Un student care termină faculta
tea nu trebuie să fie un om 
care să vadă cu un singur ochi, 
ci trebuie să capete o minte larg 
deschisă către tot ceea ce este 
uman, știința toată, arta toată, 
viața politică șl bucuriile vieții.

luiiiarul de
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• In perioada anilor 1966—1970 inves
tițiile pentru construcții universitare, 
dotarea laboratoarelor cu aparatură mo
dernă și pentru cercetarea științifică se 
ridică la suma de 1,5 miliarde lei.

• O dată cu începerea noului an uni
versitar orășelele studențești și-au dez
voltat spațiul de cazare ; au fost con
struite noi spații de învățămînt. Statul 
a alocat în acest an peste 166 milioane lei 
pentru construcții de noi facultăți, cămi

ne și oantine și peste 46 milioane lei 
pentru aparatură de laborator și mobi
lier.

• In anul 1966 au început lucrările 
unor importante obiective universitare 
ale cincinalului — care se adaueă con
strucției noului local al Institutului 
politehnic din București : dezvoltam 
Institutului de științe economice . dez
voltarea Complexului social îtodeo-

țese al Institutului politehnic din Bucu
rești tac vor mai construi aici cinci că
mine cu ltM de locuri și o cantină pen- 
trnimde studenții; noul Complex 
social itudențesc .Tudor Vladimireocu" 
din Iași (numai In etapa I vor fi date 
în folosință 8 cămine cu 3 168 locuri și • 
cantină pentru 1 ••• de studenții : can
tina Universității din Craiova : căminul 
și cantina Institutului pedacopie de 3 ani 
din Oradea etc-

sărbătoare In amfiteatre
ReîntlJnire

Foto? AGEBPRES

(Urmare din pag. I)

denți la mia de locuitori 1 Zia
rele acelor vremuri insei au 
frecvent cuvîntul oficialită
ților, care se întreceau în a 
demonstra că „țara are prea 
mulți intelectuali*4.

Azi, peste 136 000 de stu
denți pătrund în aulele uni
versitare. Acest simplu fnM 
constituie un act de ■ covir- 
șitoare importanță socială.

Mii de dascăli, își dăruiesc 
munca de o viață nobilei mi
siuni 'de a forma generațiile 
viitoare de specialiști, le ușu
rează studenților urcușul spre 
culmile științei și culturii. 
Sute de laboratoare, sute de 
biblioteci, un confort mereu 
întregit, de studiu și de viață 
— iată cadrul de muncă al ti
neretului nostru universitar. 
Lui îi rămîne ca unică pre
ocupare învățătura, studiul 
multilateral în profesiunea a- 
leasă. Și totodată să facă și 
primele încercări în activita

tea științifică, înregistrindu-se 
cu interes în cercurile științifi
ce studențești. îndeplinirea unei 
asemenea înalte îndatoriri pa
triotice implică pasiune, o se
veră disciplină de muncă și 
viață, o curiozitate mereu 
proaspătă pentru știință și 
cultură, receptivitate la sfa
turile profesorilor, într-un 
cuvînt — răspundere. Studen
țimea patriei întrunește ase
menea atribute. Ea pășește 
în sanctuarele științei și cul
turii, hotărîtă să valorifice la 
maximum posibilitățile ce-i 
sînt create pentru devenirea 
sa profesională, pentru împli
nirea ca oameni multilateral 
formați, cu un înalt profil mo
ral.

Organizațiile U.T.C. din in
stituțiile de învățămînt supe
rior și asociațiile studenților 
îi vor stimula și ajuta, fără 
îndoială, pe studenți să se

pregătească multilateral în 
facultate pentru viitoarea ac
tivitate constructivă, creatoa
re. Dînd viață sarcinilor tra
sate de Congresul al VUI-lea 
al U.T.C.. folosind cu inteli
gență valoroasa experiență 
în muncă, organizațiile U.T.C. 
și asociațiile siudențiler Ui 
w prup*Be <i aaal ea

șrWi?*!. • «*•!
eonirihwție. zlătari de. cadrete 
didactice, la bunul mers al 
procesului de învlțămint- A- 
ceasta înseamnă, de fapt, 
statornicirea in flecare co
lectiv de studenți a unei at
mosfere de studiu, de emula
ție intelectuală, de respect 
pentru titlul pe care-1 poartă. 
Pot folosi în acest scop. cu 
mai multă răspundere și 
promptitudine, pe întreg par
cursul anului universitar, mij
loacele obștești de înrîurire, 
adunările generale U.T.C., dez
baterile fructuoase între stu
denți, cu participarea cadre
lor didactice. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde 
studenților din anul I. Efor
turilor cadrelor didactice pen
tru deprinderea cu stilul de 
muncă universitar a celor mai 
tineri studenți, să se alăture 
activității educative specifice, 
tradiționale. pe care orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile 
studenților le pot organiza din 
primele zile pentru a-i fami
liariza cu facultatea, cu viața 
de student și a le înlesni în
țelegerea saltului calitativ pe 
care trebuie să-l facă în în
vățătură, în atitudine. ca 
memhri ai unei familii uni
versitare.

In rîndul studenților se 
manifestă un interes mereu 
crescînd pentru cunoașterea 
în profunzime a politicii parti
dului nostru, a evenimentelor 
interne și internaționale, de 
a fi în permanență la curent 
cu fenomenul științific și cul

tural eontempariu E firexe ea 
organizațiile U.T.C. sa le dea 
prilejul să participe la inte
resante Stfținni edneative. pe 
măsura cerințe Iar. a pregătirii 
și prefer*s-îrilar spirituale ale 
acestei catețurii de tineri. Ex
punerile. simpozioanele, tas- 
sultzțiite retentive. ciel ■ rile 
tematice de aci ivi Lăți. ta far- 
sink pe&tica asupra eveni- 
aralriar talc-rue si interna- 
tioaale. sute formă d* între
bări și răjpunsuri — mate 
desfășurate en participam 
nnor personalități științifice și 
culturale, a unor specialiști 
de prestigiu — vor trebui să 
se integreze în practica mun
cii tuturor organizațiilor U.T.C. 
din facultăți.

I se cere studentului a 
înaltă ținută etică, nn compor
tament de demnitate universi
tară. care nu înseamnă altceva 
decit severa integrare in dis
ciplină. adîncul respect pen
tru profesori, grijă de gospo
dar pentru tot ceea ee-i oferă 
— pentru studiu și viață — 
facultatea, o ținută vestimen
tară, în amfiteatru, ca și în 
societate, decentă, de un bun 
gust. Cu prilejul deschiderii 
noului an universitar ministrul 
învățămîntului e emis un ordin 
prin care se stabilesc îndatori
rile studenților de a îndeplini 
în bune condițiuni și la timp 
toate sarcinile care le revin po
trivit planului de învățămînt, 
precum și conduita studentului. 
Comportarea demnă și civiliza
tă a studenților trebuie să se 
manifeste și prin ținuta lor ex
terioară, față de care își vor 
impune o deosebită exigență. 
Stridența vestimentară, aspec
tul neîngrijit și neplăcut sînt 
incompatibile cu ținuta unui 
student. Cuvîntul opiniei stu
dențești va trebui să militeze 
pentru cultivarea unor înalte 
calități morale, să dea replică 
aspră acelor putini colegi care

degradează — prin compor
tament și ținută — fnniK 
țen tilioloi de student.

Coogreffiol al VIII-tea al 
UTC a aeeeninat asupra sar
cinii ce revine organiza ți 
U.T.C. din tnvățămin:nl supe
rior de a k ocupa mai îndea
proape și mai efîtieol de in- 
drnmam ameiatiHer studen
ților. pentru ea acestea să-și 
iodeplioenotă ert mai bine a- 
trAniule pe tare le an in via
ța nnlvmiiară. preaenia a>©- 
eiațiHnr slnAratălnr va trebtî; 
U se facă imit Hă ru Araar 
birv in organizarea «nr. v-eit 
cu It oral e. la nivelul viratei 
preocupărilor studenților Ac
tivitatea pregăti tea re. care z 
prefațat anal universitar, dă 
certiindinea că in ace«t do- 
menin n-a cheltuit energie și 
imaginație pentru ea :n fa
cultăți. la club, la casa de 
cultură- la cămin. stad*Bțn 
să-șî poată petrece timpul li
ber intr-un cadru potrivii pre
ocupărilor lor intelectuale. 
Incontestabil inițiativa și fan
tezia organizatorică vor tre
bui solicitate și pe mai depar
te pentru conceperea și reali
zarea unor planuri de înaltă 
ținută- Totodată. asociatul? 
trebuie să folosească cu mai 
multă eficientă experiența 
bună în activitatea soriaJ- 
gospodăreiscă. printr-o con
tribuție operativă, alături de 
conducerile institutelor. ia 
folosirea judicioasă a tntnmr 
condițiilor materiale puse la 
dispoziția studenților de că
tre statul nostru.

Sărbătoarea din amfiteatre 
marchează începutul unui mi 
an de învățătură, noii pași pe 
care tineretul universitar îi 
face pe calea devenirii lor 
profesionale și morale. Este 
o sărbătoare la care. în semn 
de prețuire și totodată de înalt 
îndemn, participă întregul po
por. omagiind astfel eforturi
le viitorilor specialiști ai țării.

Rostim și noi astăzi, urarea, 
tradițională pe care o vom 
auzi în fiecare facultate, in 
prima zi de curs : Succes, dragi 
studenți !

Cantmc conuHexufuJ Ku- 
dșnfuîc d.-n Cftr

Foro.- F. COJOCAW
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DEMNITATEA ȚINUTEI
Iată-ne din nou alături, das

căli și studenți, sărbătorind 
împreună, deopotrivă emoțio
nați, bucuria revederii, de
butul unei noi etape de mun
că. Peste cîteva zile doar, via
ța universitară va căpăta 
pulsul cotidian. Călăuzin- 
du-vă pașii spre profesiune, 
von relua și dialogul nostru 
prietenesc despre studenție — 
anotimpul uceniciei profesio
nale. Sînt multiple și deose
bit de complexe aspectele care 
se impun a fi abordate. Pen
tru colocviul de astăzi, am ales 
doar unul dintre ele. Studen
ția înseamnă și conformarea 
tînărului cu rigorile, preten
țiile unui anumit mod de mun
că și de viată, încadrarea în
tregului său comportament în

acad. prof. MILTIADE FILIPESCU
acel „stil academic14 care, de-a 
lungul timpurilor, a definit 
viața universitară. Seriozita
tea, disciplina studiului, eleva
ția intelectuală, modul civili
zat de comportare în societate, 
demnitatea, ținuta sobră sînt 
dintotdeauna însemnele stu
dentului — intelectualul în 
devenire. De aici respectul, 
stima și considerația pe care 
societatea le acordă fără re
zerve tinerimii universitare.

Iată de ce, mîndrindu-vă cu 
acest titlu de noblețe intelec
tuală și morală — titlul de 
student ! — nu trebuie să ui
tați că el te obligă să înveți și 
să te comporți astfel îneît să 
fii modelul de gîndire, muncă 
perseverentă și demnitate —

către care să tindă cei din ju
rul tău. O armonie perfectă 
între viața spirituală, modul 
de a gîndi și reflectarea aces
tora în acțiuni, în relațiile cu 
oamenii din jur, în comporta
ment și ținută vestimentară 
trebuie să fie una din preocu
pările esențiale ale tînărului. 
Uneori, din păcate, teribilis
mul, dorința unora de a se 
face neapărat remarcați sau 
lipsa discernâmîntului duc la 
atitudini și manifestări ce vin 
într-o supărătoare contradicție 
ou ceea ce definește de fapt 
studenția și studentul nostru. 
Lipsa de respect față de co
legi și profesori a unora din
tre studenți, abaterile de la

normele civilizate de compor
tare, dar mai ales anume stri
dențe în ținută — bărbi insa
lubre, plete netunse cu anii, 
coafuri extravagante, tot felul 
de „mode" vestimentare vă
dind o certă lipsă de gust și de 
bun simț — împrumuta
rea chipului... pitecantropului, 
sînt de natură să ne mîhneas- 
că, generînd totodată fireasca 
noastră reacție reprobativă. 
Stau în firea poporului nos
tru simplitatea, sobrietatea 
portului și vorbei, a gestului, 
atitudinea delicată, plină de 
respect. Asemenea calități au 
trezit întotdeauna admirația 
celor care ne-au vizitat țara. 
Studentul, ca fiu al acestui 
popor, trebuie să-și modeleze 
conduita potrivit acestor tră
sături statornicite de veacuri 
pe pămîntul românesc.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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O nouă

ctitorie

a științei

și culturii

românești

VIVAT, CRESCAT, ElOREAE.

Intr-unui din laooratoare.e ’jnrverșrfetii c/ajovene

Emoțiile cele muri au trecut. Com
petiția intelectuală, pe care o reprezintă 
anual admiterea in ÎRudțâmîitf zd n/pen- 
07, a ales, din miile de candidați la stu
denție, pe cei mai buni.

Intr-un fel, intrarea în studenție re
petă, la dimensiuni mărite, pasul școla
rului care pătrunde In lumea abeceda
rului. Tinărul student pătrunde în abe
cedarul profesiei. Devine unul din ze
cile de mii de specialiști în formare, 
așteptat, de pe acum, cu exactitate, în
tr-un anumit loc de muncă. Fostul ado
lescent face, așadar, un salt. Școala de 
cultură generală l-a pregătit, spiritual 
și etic, pentru acest salt. Așa că, depin
de numai și numai de el dacă întrea- 
ga-i studenție va reprezenta o perioadă 
de solidă formație.

Cînd vorbim de studenții anului I 
amintim, neapărat, de stilul de muncă 
universitar, de disciplina universitară, 
de o viață universitară. Este cît se 
poate de firesc să „învățăm" normele, 
codul acestei vieți, cu tot ceea ce are ea 
specific și obligatoriu. Normele, cite și 
care sînt, izvorăsc din însăși scopul 
înalt al studenției, din îndatorirea patri
otică pe care, profesori și studenți, o 
avem față de progresul muncii în toa
te domeniile. Frecventele noastre con
vorbiri cu studenții primului an — în
tr-un cadru organizat sau mai puțin 
organizat — urmăresc să contureze 
profilul studentului pe care ni-l dorim 
și căruia îi sînt caracteristice maturi
tatea, seriozitatea, dragostea pentru 
profesie.

Ni se adresează nouă, profesorilor, 
și foarte frecvent colegilor din anii 
mari, cu întrebări variate în probleme 
de orientare, de metodică, de informare 
științifică. întrebări firești, la cei dinții 
pași în viața universitară, atît de plină 
de farmec, dar și de înaltă răspundere. 
Ii ajutăm, știind bine că întreaga mun
că a tînărului venit în facultate depin
de de începutul studenției. Timpul este 
ireversibil; cu anul întîi, nu te mai 
întîlnești, doar dacă — și n-o dorim
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prof. dr. 
MARIUS PREDA 
rectorul Universității 

d:.n Craiova
In cartea de aur a în- 

vătâmintului din țara 
ochiră se înscrie, la 
loc de cinste, intrarea în 
familia școlii superioa
re a Universității craio- 
vene — o nouă ctitorie 
a științei și culturii ro
mânești. Actul de naș
tere. semnat prin grija 
partidului și statului' 
nostru. întregului po
por. vine să împli
nească astăzi o nobilă 
dorință, de veacuri a 
marilor patrioti înain
tași. care i$i visau ca în 
„Țara Banilor", Oltenia

— să-și desfășoare via
ța spirituală o instituție 
de învățămînt superior, 
de înaltă ținută științi
fică. Un vis, care, ca 
multe, foarte multe al
ele, se împlinește as

tăzi, în anii - lumină 
ai României Socialiste.

Universitatea îi în- 
tîmpină pe studenții 
săi, alături de tradițio
nalul „Bine ați venit", 
cu o bogată zestre di
dactică în stare să asi
gure desfășurarea pro
cesului de învățămînt 
în condiții de exigență 
Si înaltă spiritualitate.

Primele serii de stu
denți, care vor absolvi 
peste cîțiva ani cursu
rile cele mai tinere uni
versități a țării, au 
Înalta datorie patrioti
că de a se pregăti cit 
mai temeinic pentru a 
deveni profesori, ingi
neri. agronomi și eco
nomiști cu temeinice 
cunoștințe profesionale 
și cu larg orizont de 
cultură generală, spe
cialiști de nădejde ai 
economiei și culturii pa
triei. Acesta este modul 
în care ei pot și trebuie 
să răsplătească grija 
partidului și statului 
nostru, eforturile gene
roase pe. care oamenii 
muncii le fac pentru a 
asigura tineretului cele 
mai bune condiții de 
viață și învățătură.

In acest moment so
lemn, în fața tradițio
nalei panglici inaugu
rale ne exprimăm con
vingerea că întregul 
colectiv — profesori și 
studenți — îi va cuceri 
treaptă cu treaptă, renu- 
mele alăturîndu-l presti
gioaselor universități.

Celor
33000 — 

ban început 
în studenție!

prof. univ. GH. BUZDUGAN
membru corespondent al Academiei, 

director general 
in Ministerul Invătămîntului

nimănui — ești nevoit, te-ai obligat 
singur, să-l repeți, pentru că n-ai știut 
să-l folosești.

Viața studențească îl pune, așadar, 
pe tînăr să-și revizuiască sistemul de 
organizare a muncii, pentru realiza
rea judicioasă a proporțiilor între di
feritele compartimente ale muncii și 
vieții de student. Faptul că examinarea 
fiecărui student în parte nu este 
posibilă la fiecare seminar, nu în - 
dreptățește cu amînarea învățăturii; 
timpul studentului, programul lui, nu 
presupune nicidecum o continuă și 
rău folosită libertate. Trebuie să ai 
puterea, și priceperea, să-ți gospo
dărești propriul tău timp, să-ți for
mezi un stil de muncă. Studiul indi
vidual începe încă de la ora de curs.

Ținuta tînărului acolo, e prima carte de 
vizită a responsabilității viitorului Spe
cialist. Studentul trebuie să pătrundă 
în fondul principal al noțiunilor 
dezbătute, ajutat fiind de profesorul 
care ține cursul. Studiul individual con
tinuă. apoi, prin revizuirea materialului, 
completat, adnotat, prin sudarea tuturor 
componentelor și elementelor din orele 
de curs. La seminar», studenți nu sînt 
aceia care se mulțumesc să ocupe un 
loc in bancă, ci acei care contribuie la 
efervescența discuției, prin opinii înte
meiate pe o bună cunoaștere teoretică 
a problemelor; ei ridică nivelul semi
narului, îl fac interesant, îl ajută să-și 
atingă obiectivul propus. In sfîrșit, fără 
să fie obligat de iminența vreunei exa
minări, studentul vrednic de acest ti
tlu cercetează o bibliografie largă cu 
ajutorul căreia aprofundează studiul.

Indiscutabil, toate acestea presupun 
disciplină. Numai disciplina liber con
simțită este aceea care organizează 
timpul studentului, de la prima zi de 
curs și pînă la absolvire. Iar disciplină 
înseamnă îndeplinirea în condiții exem
plare a tuturor sarcinilor ce revin stu
denților odată cu primul pas făcut în 
facultate: frecventarea regulată și punc
tuală a cursurilor și seminariilor, par
ticiparea la lucrările practice și a ce
lorlalte forme de activitate prevăzute în 
orarii. Tot la capitolul disciplină aș in
clude atitudinea plină de respect față de 
profesori, vizînd nu numai elementarul 
salut ci și ținuta studenților și atitudi
nea plină de deferentă în timpul desfă
șurării activităților didactice.

Ne dorim asemenea studenți care să 
aibă capacitatea de a face o bună re
lație între munca universitară pe de 
o parte și viața cultural-artistică, in
formația științifică și de cultură ge
nerală pe de altă parte. Avem certitu
dinea că promoția anului I — L9(>6/Î967 
reunește în ea tineri capabili, îndră
gostiți de profesia aleasă, care vor fi re
ceptivi la cerințele noii munci pe care 
o încep.
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belg Republicii Guineeaîntrevedere
Cornelii! Măitescu

iene

Arthur Goldberg
NEW YORK — Trimisul 

speciaj Agerpres, Nicolae Io
nesco, transmite: Vineri dapă- 
amiază, ministrul de externe 
al României. Cornelia Mă- 
nescu, a primit la sediul misi
unii țării noastre la O.N.U. pe 
reprezentantul permanent al 
8.U.A. la O.N.U-, Arthur Gold
berg. La întrevedere au parti
cipat Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, și John Baker, consilier 
principal al misiunii S.U.A. la 
O.N.U. A avut loc un schimb 
de opinii în legătură cu pro
bleme aflate în dezbaterea ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale.

Dezbaterile
din Adunarea

Generală
Vineri după-amiază în adu

narea Generală a O.N.U. au 
continuat dezbaterile în pro
blema Africii de sud-vest. Au 
luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Zam- 
biei, Libiei Voltei Superi
oare. Vorbitorii au sprijinit 
proiectul de rezoluție afro- 
asiatic, care cer ca Republica 
Sud-Africana să fie lipsită de 
mandatul asupra Africii de 
sud-vest. Reprezentantul so
vietic, N. T. Fedorenko, a su
bliniat că în cazul în care 
R.S.A. va refuza să îndepli
nească hotărîrea O.N.U., Con
siliul de Securitate va trebui 
să adopte, cu concursul Orga
nizației Unității Africane, sanc
țiunile necesare. Fedorenko 
și-a exprimat părerea că ar 
fi inutilă crearea in numele 
O.N.U., a unui organ interi
mar de administrare in Africa 
de sud-vest.

Milan Klusak, reprezentan
tul Cehoslovaciei a dezaprobat 
hotărîrea Curții Internaționale 
de justiție de la Haga, care, a 
spus el, a reafirrmat în esență 
„drepturi! e“ R.S.A. 
Africii de Sud-vest. 
internațională, a arătat Klu
sak, trebuie transformată in
tr-un organ intr-adevăr re
prezentativ, conform realități
lor politice și juridice contem
porane.

Josef Mvemba, delegatul 
Zambiei, a arătat că problema 
Africii de sud-vest nu constă 
numai fn problema mandatu
lui. Se pune și problema de 
a asigura poporului acestui 
teritoriu dreptul la autodeter
minare, a subliniat el.

asupra
Curtpa

în lumea interlopă 
din America a făcut 
senzație arestarea, fără 
prea mari peripeții, a 
13 conducători ai cele
brei organizații de 
gangsteri „ Cosa nos
tra". Poliția a pătruns 
Intr-un salon rezervat 
al restaurantului „La 
stalla", situat tn ele
gantul cartier Forest 
Hills, locul obișnuit de 
desfășurare al campio
natelor americane de 
tenis.

Potrivit primelor 
date furnizate de po
litie, cei 13 se aflau 
acolo Intr-un veritabil 
congres al administra
torilor organizației 
care avea ca punct 
principal pe „ordinea 
de zi" Împărțirea și 
distribuirea teritoriu
lui Statelor Unite în
tre diferitele bande de 
criminali care sfnf
filiate la „Cosa nos
tra".

...în salonul In care 
au 4ost arestați, cei 13 
veniseră ca niște se
rioși oameni de afa
ceri. Imbrăcați după 
ultima modă, ei purtau 
bijuterii de mare 
îoare. Reuniunea 
la „nivel înalt"
formată din șefii celor 
mai cunoscute „fami
lii" de gangsteri. Zone
le lor de influentă a- 
copereau aproape în
tregul teritoriu a! Sta
telor Unite. Congresul 
Iar se desfășura sub 
conducerea, aparentă, 
a luî Thomas (Tommy 
Ryan) Eboli, un 
manager de box. 
se aflau în sală 
dintre cei mal cunos
cut! gangsteri ameri
cani : Joe Bananno șl 
Joe Valachi. Despre 
primul nu există infor
mații. Cel da-a! doilea 
nu putea să fie însă 
prezent, întrueft Ispă
șește o condamnare de

a-

va
lor 
era

fost 
Nu 
doi

Emiterea decretului de convocare în leslane extraordinară ■ Con
gresului brazilian a foit ultima etapă premergătoare alegerilor prezi
dențiale de la 3 octombrie.

Mareșalul în rezervă Arthur da Coala e Silva, care candidează pen
tru funcția supremă ca și deputatul Pedro Aleixo, propus pentru vice
președinte, se prezintă in fața Congresului fără emoțU. Șirul „actelor 
instituționale" care au abrogat unele articole ale Constituției brazilie
ne din 1940, acordînd președintelui Castello Iranco largi Împuterniciri, 
fac aproape imposibilă ivirea vreunor surprize in alegerea ce
lor doi candidați. Votul populației, tntllnirea ca urnele a alegătorilor 
au fost înlocuite printr-o alegere indirectă.

Dizolvind organizațiile politice (13 partide participau Înainte de 
1964 la alegeri) șl ioființlnd doar două (Alianța Renovatoare națională, 
partid de guvernămînt și Mișcarea democratici braziliană, de opozi
ție), suspended pe o perioadă de 10 ani drepturile unui număr im
portant de lideri polltiri, Umilind atribuțiile parlamentului, instituind 
majoritatea absolută pentru alegeri prezidențiale, mareșalnl Castello 
Branco încearcă să asigure perpetuarea actualului regim.

..Mișcarea democratică braziliană", singura formă de opoziție to
lerată a hotărit să 
boicoteze alegerile 
prezidențiale, nepre- 
zenttnd candidați și 
abseatfnd de la vo
tul dia parlament șl 
senat. Participarea 
opoziției la campa
nia prezidențială a 
fost condiționată de 
revocarea „actelor 
instituționale" șl cre
area condițiilor pen
tru o liberă exercitare a drepturilor cetățenești. La 3 octombrie, opo
ziția va fi reprezentată în Congres numai de deputatul Velra de Melo, 
lider al Mișcării democratice braziliene, a cirul misiune va fl de a 
expune încă o dată în fa(a parlamentului motivele neparticipărli parti
dului său la alegerile Indirecte. Semnificative pentru actuala situație 
politică din Brazilia sînt frământările studențești. Rezultatul imediat al 
acestor manifestații studențești antiguvernamentale pare a fi crearea 
premiselor pentru un front larg opoziționlst. Tn ultima vreme an apă
rut nemulțumiri și în rîndul clerului, Împotriva căruia guvernul du 
poate adopta măsuri represive. Tendințe opoziționiste s-au exprimat 
fi fa alte sectoare ale vieții publice.

Astfel, recent, Lacerda, fostul guvernator din Guanahara. chema 
printr-un manifest-program pe ex-președinții Kubitschek, Quadrol, 
și Goulart (toți răsturnați cu sprijinul lui Lacerda 1) la constituirea 
unui front comun de opoziție. Ziarul „Marcha* din Montevideo rela
ta că de;l aceștia au respins propunerea Iul Lacerda, ideea unui front 
comun între cei trei nu este exclusă.

Alegerea lui Arthur da Costa e Silva în funcția de președinte al 
tării este aproape certă. Această situație explică de ce campania pen
tru actualul scrutin de la Brasilia, deși important pentru evoluția ul
terioară a vieții politice, s-a rezumai la declarații In presă șl scurte 
voiajuri „de cunoaștere" ale celor doi candidați.

Scrutin
Ia Brasilia

Procesul
Tribunalul care ju

decă persoanele impli
cate în afacerea Ben 
Barka, a hotărit să dea 
curs cererii avocațllor 
părții civile ca primul 
ministru francez „Pom
pidou, și ministrul de 
interne Frey, s* fie au- 
diați de un Înalt ma
gistrat cu privire la 
împrejurările răpirii li
derului opoziției maro
cane pe baia unui ches
tionar alcătuit dinainte.

Cele două personalități nu 
au fost, după cum se 
torizate de Consiliul 
niștri să depună ca 
ci doar să răspundă
unui magistrat la un număr 
de întrebări precise. Avocații 
părții civile au depus joi o 
listă de întrebări privitoare 
la activitatea serviciilor de 
polijie și de contraspionaj 
franceze în preajma și după

închisoare pe viață ; 
el este cel care In 
urmă cu cîțlva ani a 
furnizat informații in
teresante unei comisii 
parlamentare în legă
tură cu activitatea 
Mafiei americane. Dai 
fiind că foștii Iul „co
legi" i-au jurat că-ji 
„vor aduce aminte" de 
acesta la prima oca
zie, Valachi este fe
ricit, pentru moment, 
că sc află fn spatele 
gratiilor.

Arestarea celor 13 a 
fost 
cum

posibilă, după 
se pare, datorită

Cauzele hotărîrii

Intr-un comentariu 
al agenției France 
Presse pe marginea he- 
tărîrii guvernului bel
gian privind angaiamrn- 
tele sale in N.A.T.O- se 
spune că Belgia va cere 
revizuirea angajamen
telor sale militare in si- 
nu! pactului nord-at- 
i an tic pen*m că ele de
pășesc mijloacele finan
ciare belgiene fi pen
tru că destinderea sur
venită în relațiile Est- 
Vest nu mai justifica 
menținerea aetualaluî 
nivel al forțelor accep
tat de ea in anul 1955.

Acestea slut potrivit cerej- 
rilor autorizate din Bruxei>*

e>~:£zte'.e determinante 
ne- iriru Belgiei anunțate vi
neri Ia sfîrșitul ședinței Con
sulului de Miniștri.

Ta continuarea comentariu
lui. se spune că bugetele mi- 
Istare belgiene s-au cifrat în 
urt:3»;e iase luni la circa 

miliarde franci francezi. 
Faprâl că NATO, a pretins 
Belgiei să-ri sporească chel- 
r.u^Se miliure care sînt și 

de-raî de ridicate, și pen
tru rvvwnui din Bruxel
les au Gbț? ”* © majori-

pol’ric* pentru aproba
re? ajycaț-L or nnli-

a «isynira
de a cere

despre revizuirea 
angajamentelor

Belgiei față 
de NATO

«tru

Sesiunea Uniunii Interparlamentare

Participau ții U cm dc-s AS-a m- 
siune a Uniunii tntrrp arii meat «i- 
ce se desfășoară la Teheran aa 
trecut la discs tarea ««fie] d*-al 
dolled puact de pe anCîaita de n 
„Rolul pariaMeBlnlal la thbariiM 
li centralul piaauial de drouMare 
eroBomică*. lepmeataati 1>- 
dla. U.R.S.S.. S.UJU Japama. Tar- 
cia, Iagoslarja. Vagaria. Caxiua 
și din alta țări au prezeatat Aten
te aspecte ale arUvită<H eceaaai 
ce din țărfle lor, Meatfcee 1*4, M- 
odală. rolal pe care paHaMn'aăa 
respective 11 au ta aceel deaaata.

Luted cuvtutuJ fa ca<rai «exka-

o reducere a angaj amentelor 
militare belgiene. Demersul 
belgian este motivat, de ase
menea. de situația nou creată 
de hotărîrea Franței de a se 
retrage din comandamentele 
integrate ale N.A.T.O., precum 
și de intenția Angliei de a-și 
reduce o parte din forțele 
sale militare staționate în 
R.F.G. Aceste exemple consti
tuie dovada că și alte țări 
consideră ca și Belgia că cre
ditele militare ar 
mai bine folosite în
menit

Pe de altă parte, 
Presse subliniază că 
municatul publicat la sfîrși- 
tul Consiliului de Miniștri se 
amintește c* Belgia rămîne 
fidel* Pactului atlantic- De 
aăîfeL o dovadă In plus a a- 
ceste, fidelități din partea Bel- 
gje a constituit-o acceptarea 
^nnsler&rii »ed:uiuj Shape pe 
iertîorxul eL In cercurile po- 
L-'-tre Bruierea k apre- 
nară ri drmers^l Belgte va 

rlr-alt de o

putea fi 
alte do-

France 
în co-

Imirine din Conakry, capitala Republicii Guineea

scanat

știe, au
de Mi- 

martori. 
In fata

IOAN TIMOFTE

11

răpirea lui Ben Barxa. 
bunalul a reținut numai opt 
întrebări care vor fi remise 
primului ministru (din cele 11 
propuse de avocați) fi 18 în
trebări adresate mi nistrul tri
de interne (din 22 propuse 
Răspunsurile vor fi date de 
cei doi membri ai guvernului 
la domiciiiile respect:ve.

Ședința de vmeri a proce
sului a fost suspendat* 
ma unui incident v-joier.' 
a opus pe presedm’ele tribu
nalului unui martor de rr-gi 
ne algeriană- Pre»etLrîe2e 
apostrofat in repetate rlndm 
pe martor, cdnd acesta s-a re
ferit la diverse aspecte aJe 
vieții politice marocane pen
tru a aduce Umum KJpL- 
mentare cu pmnre la cercu
rile marocane care ar fi fisă 
interesate in eliminarea iui 
Ben Barka. După o aZ:erca&e 
Intre președinte r. arocațu 
părții dviie. ședința a 
suspendată brus_

Expediție oceanografiei

faralzeze prea 
informații poliției. De 
altfel, la primai inte
rogatoriu, aproape toți 
au lost caprinii de • 
subilă amnezie : aa-șl 
aminteau cltuși de pu
țin de numele pe 
11 poarta fi nu 
claret incapabili 
spună ce profesie 

Firește, aceasta 
are prea mare impor
tanță peulru deiOrii- 
rarr^ anchetei. Ele- 
tneclele de fond slsl 
cele
Or, este evideat 
aflați 1b stare de

care Interesează, 
c*
M-

crimei"W
denunț. în orice 

poliția americană 
13 
In

unui 
caz, . 
cunoștea pe cel 
„adminislralori" 
urma depozițiilor 
care le-a făcut Vala
chi.

Cel ce-șl închipuie 
că grupul de condu
cere al Mafiei ameri
cane trăiește în 
mentul de față 
grele se Înșeală, 
cel arestați au 
puși in libertate 
vlzorle, după ce au a- 
chltat ...........
dolari 
tarea 
cută, 
stare 
Este 
cel 
ma fază a cercetărilor, 
că el vor fi dispuși să

mo
rile 
Toți 
fost 
pro-

ctte 100 000 de 
fiecare 1 Anche- 
lor ’ 
deci,
de 

puțin 
puțin

va fi fă- 
, tot în 

libertate, 
probabil, 
în pri-

bertate, cei 13 gang
steri vor avea tuap ■«- 
ficient să-sl aranjeze 
toate alibinrile accesa
re peatru eveataalita- 
tea că luspotiiva Ier 
va fi deschis na pro- 
ceu.

Deocamdată, liagu- 
rul cap de acuzare 
extitțet împotriva ce
lor 13 se referă la a- 
sasluarea unui fost a- 
gent de bursă și tra
ficant de atupefiaate, 
care avea legături cu 
„Cosa nostra". Acesta 
a lost lichidat tocaial 
de către patronii săi 
pentru a nu divulga 
nimic din secretele pe 
care le deținea.

E. CEDRU

desiișaari a intens* campanie sanitar* în rindurile populației. In 
: in tiaapul unei conferințe pe teme de igienă in localitatea Nkurange

fU mtnUItf UntH'xtminMf
! n 11 f • h ii i ii rtitmitîw’’”’»
lllritrifr-'................... .

'''■■iiiiiiiin» ••••

Ia noaptea de 1 spre 2 oc
tombrie 1958, 101 salve de tun 
«« fM'ttî apariția unui nou 
stat independent pe conți- 
neftîul a/n«t r Republica Gui
neea. De aratei, H fiecare an 
'-a 2 cetmr-.brie, popo-nd pui- 
«eez aeeet i-n-
poluant erenimeet al istoriei

sWk. s

pu rfryrturt pewrm 
tarea agriculturii, 
realizările importante 
meniul industrial se 
etristmii-ea unui mare combi
na T textil cu o producție de 22 
milioane metri țesături pe an. 
Ia ceea ce privește dezvol
tarea învăț ămintulul, în cei 
opt ani, numărul elevilor care 
frecventează cursurile școlilor 
de culturi generală a crescut 
de patru ori, iar în școlile me-

d^TCOl-
Dintre 

In do- 
numără

R. P. D. COREEANA. 
Noua Universitate din 

Phenian

2 500 de oameni pașnici care se ocupă cu vinatul fo
cilor *î pescuitul balenelor populează insulele disputate 
intre Argentina ți Anglia. Dosarul Falkland are o ve
chime de aproape doua secole, dar timpul care s-a scurs 
n-a atenuat ascuțimea litigiului. Ocuparea de către Ma
rea Bntame a acestor insule cu o suprafață de 11691 
km p. (două insule —ai mari ji alte vreo două sute lili
putane) s-a produs în 1771 și de atunci Argentina con
tinuă să denunțe acest act pe care-1 consideră ilegal.

Un arias ibsra *e la Bue- 
■m Airea către Kia Gallegm 
Un zbor banal care se repet* 
aproape cotidian fără peripe
ții. Dar miercuri la bordul a- 
v ioc ului s-a consumat a în
tâmplare ieșită din chenarele 
obișnuitului. Cei 44 de pasa
geri ascultau liniștiți răsufla- 
rea monotonă a motoarelor a- 
vionului. eind 18 tineri s-au ri
dicat de pe locurile lor si sub 
amenințarea armelor an obli
gat echipajul s* schimbe ruta 
de zbor. Cine erau aceștia ? 
In prima clip*, clnd panica a 
pus stăplnire pe pasageri, s-a 
crezut c* avionul fusese aca
parat de o bandă de gangsteri. 
Mal Hrziu lucrurile s-au lă
murit. Cei 18 făceau parte

dintr-e organizație denumit* 
.Condor*.

Avionul a foot îndreptat

arborate ca semn al „cuceri
rii simbolice".

Gestul celor 18 tineri a re
actualizat o dispută care pă
rea să se consume la nivelul 
cancelariilor diplomatice. în 
Argentina au izbucnit mani
festații spontane în sprijinul 
vechilor revendicări. Lingă 
ambasada britanic*, in care 
se afla soțul reginei Elisabeta 
a Il-a. ducele de Edinburg, 
s-au tras focuri de armă de că
tre „persoane necunoscute*'. De

tensiunea a scăzut. La Buenos 
Aires acțiunea tinerilor „cu
ceritori44 a foit repudiată, de
oarece „șl-au arogat în mod 
arbitrar drepturi care nu le 
aparțin". Oficialitățile au rea
firmat însă revendicările Ar
gentinei asupra insulei, amin
tind demersurile precedente 
in fața forurilor internaționa
le. precum și negocierile ca 
Londra. Guvernul argentinian 
a exprimat intenția de a con
tinua acțiunile sale menite de

Dosarul Falkland
spre Insulele Falkland. Tinerii 
înarmați s-au declarat stăpini 
al capitalei — Port Stanley. 
Acest orișel care numără abia 
1 135 de locuitori a fost rebo- 
tezat: Porto Rovero. Chiar șî 
insulelor li s-iu dat un alt 
nume : Soledad y Esperanza. 
Drapele argentiniene au fost

Ia Londra a pornit un ordin că
tre fregata „Puma", staționată 
in Africa de sud : ridicați an
cora și indreptați-vă spre 
Falkland. Conflictul aflat vre
me îndelungată „la frigider** 
dobîndea o temperatură ridi
cată. O navă militară argenti
nian* se îndrepta și ea către 
aceleași insule.

Citeva ceasuri mai tîrziu

a obține reintegrarea insule
lor Falkland în teritoriul na
țional. Pe planul relațiilor cu 
Londra, poziția adoptată la 
Buenos Aires a avut un efect 
calmant (Foreign Office s-a 
declarat ..satisfăcut"). Pe plan 
intern, amenințarea de a ju
deca și pedepsi cu asprime pe 
cei 18 tineri, a provocat efer
vescentă in opinia publică-

S-a anunțat că tinerii in cauză 
vor fi judecați pentru „pira
terie" și că procesul ar urma 
să se desfășoare departe de a- 
gitata 
capitala 
nunță 
greve generale de 24 ore, de
clanșată de influenta Confe
derație Generală a Muncii în 
cazul in care amenințările 
proferate de autorități vor fi 
duse la îndeplinire. Posibilita
tea unei greve generale în a- 
cest moment dificil al evolu
ției interne argentiniene în
grijorează oficialitățile. Agen
ția FRANCE PRESSE relata 
că cercurile guvernamentale 
„se tem de reizbucnirea unor 
incidente în capitala țării și a 
demonstrațiilor studențești de 
stradă".

în\Teninarea relațiilor dintre 
Londra și Buenos Aires pare 
pentru moment evitată. Dosa
rul Falkland s-a plasat, totuși, 
în actualitate și căutarea 
unei formule a devenit mai 
presantă pentru cele două 
capitale.

capitală. Știri 
argentineană 

posibilitatea
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dii numărul elevilor este de 
10 ori mai mare. în scopul 
pregătirii de secialiști necesari 
economiei, în țară au fost în
ființate trei institute de invd- 
țamînt superior.

Pe plan extern, guve^ul 
guineei promovează o politică 
de pace și colaborare ru 'oa*e 
statele, indiferent de Ortn- 
dturea lor soctaUL

Popoml noxtni tn-
ttamdg de știm* si
UM de poporul guzzeez.

Soag Român a 
p Gxmeec »:a-

*
al

ttLitu de prietene 
care se *aansfai 

rttererul «wibeierr popoare, 
cwei pârii- în
acest eadm, ci relațiilor prie
tenești dintre cele două țări, 
re înscrie fi vizita delegației 
de partid și guvernamentale 
române la Conakry, care parti
cipă la sărbătorirea celei de 
a Vlîl-a aniversări a procla
mării independenței.

Cu prilejul sărbătorii Repu
blicii Guineea, poporul ți ti
neretul român urează poporu
lui >* tineretului guineei noi 
succese în munca sa pentru 
propășirea patriei sale.

PE
SCURT.

CU PRILEJUL proclamării Repu
blicii Botswana, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a adresat pre
ședintelui țării, Seretse Khama, un 
mesaj de salut. In mesaj, U Thțint 
a asigurat poporul Republicii 
Botswana de colaborarea Organi
zației Națiunilor Unite în consoli
darea independenței sale.

NOUA REPUBLICĂ africană, 
Botswana, a adresat Consiliului de 
Securitate cererer de a li primită 
ca membră a O.N.U. Un purtător 
de cuvînt al Națiunilor Unite a 
declarat că cererea Republicii 
Botswana va fi supusă spre exa
minare Consiliului de Securitate 
împreună cu cererea Republicii Le
sotho (fostul Basutoland), care va 
deveni independentă la 4 octom
brie. După ce Consiliul va formula 
recomandările și Adunarea Gene
rală a O.N.U. le va aproba, Repu
blica Botswana șl Republica Le
sotho vor deveni cel de al 120-lea 
și respectiv al 121-lea membru al 
Națiunilor Unite.

VINERI a fost semnat la Sofia 
un protocol referitor la colabora
rea tehnico-științifică dintre Comi
tetul de Stat pentru știință și pro
gresul tehnic al R. P. Bulgaria șl 
Academia tehnică regală a Sue
diei. Protocolul prevede o serie 
de măsuri menite să contribuie la 
extinderea colaborării tehnico- 
științifice dintre cele două țări,

SOCIETĂȚILE care editează zia
rul „Times" și săptămînalul „Sun
day Times" au fuzionat. Este vor
ba de fapt de înghițirea ziarului 
„Times" de către unul din cei mai 
mari magnați ai presei, lordul 
Thomson, stabilit in Anglia abia 
cu trei ani în urmă și care contro
lează aproximativ 60 de cotidiene 
și periodice editate în Marea Bri
tanic, S.U.A., Canada, Africa. Lor
dul Thomson a achiziționat 85 la 
suta din totalul acțiunilor noii so
cietăți care va edita cele două 
publicații.

Se știe că de mai mulți ani zia
rul „Times" întîmpină mari difi
cultăți financiare datorită scăderii 
continue a tirajului său. Cu citeva 
luni în urmă, ziarul a făcut un 
efort, considerat disperat, de a 
opri scăderea tirajului, începînd 
să publice, prin învingerea tradi
ției de peste un secol și jumă
tate pe prima pagină știrile 
zilei în locul anunțurilor publici
tare. Schimbarea a provocat sen
zație. dar tirajele au continuat să 
scadă. Această situație a favorizat 
fuziunea anunțată vineri.
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