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• PESTE 2 700 DE TINERI 
salariați ai marilor întreprin
deri „Tractorul", Uzina de Au
tocamioane și „Rulmentul" din 
Brașov, vor primi anul acesta 
repartiție în căminele muncito
rești construite special pentru 
ei. Se află astfel în construcție, 
nouă blocuri, avînd fiecare 
dintre ele cite 300 de încăperi. 
Pentru construcția acestor că
mine, statul a alocat peste 33 
milioane lei.

• IN SALOANELE hotelului 
„București" din stațiunea Ma
maia au început marți diminea
ța lucrările celei de a 7-a se
siuni a Comisiei mixte pentru 
aplicarea Acordului de colabo
rare în domeniul pescuitului o- 
ceanic, Ia care iau parte dele
gați din țările semnatare : Bul
garia, R. D. Germană, Polonia, 
Uniunea Sovietică și România.

• IN AMFITEATRUL „Spiru 
Haret“ al Facultății de matema- 
tică-mecanică din București, au 
început ieri dimineață lucrările 
Colocviului internațional de geo
metrie algebrică și topologie al
gebrică, organizat de Academia 
Republicii Socialiste România. 
Alături de numeroși specialiști 
români, la această reuniune sînt 
prezenți matematicieni de pres
tigiu din Anglia, Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, Iu
goslavia, Olanda, Polonia și 
Statele Unite.

FARFURII ZBURĂTOARE LA CLUJ?
In pădurea Baciului de lingă Cluj a 

fost observat recent de către Emil 
Barnea. tehnician, domiciliat in Cluj, 
Piața Gării nr. 2, împreună cu un 
grup de prieteni, un obiect necunos
cut care evolua în atmosfera. Obiectul 
avea strălucire metalică și nu făcea 
nici un zgomot, schimbîndu-și poziția 
și direcția. în legătură cu acest feno
men, tovarășul inginer Florin Gheor- 
ghiță, care, mai mult de un deceniu,

S-a ocupat CU studiul literaturii privi
toare la O.Z.N., ne-a declarat : Foto
grafiile pe care le-am făcut cu acest 
prilej sînt, după părerea mea, printre 
cele mai bune privind obiectele zbu
rătoare neidentificate observate pînă 
în prezent pe teritoriul țării noastre".

Este pentru a doua oară în acest an 
cînd sînt văzute în România asemenea 
obiecte.
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OBIECTIV DE MAXIMĂ IMPORTANTĂ

Toamna, păstrează oriunde, 
în heraldica ei cu struguri și 
cozi de păun, și culorile 
modeste și naive ale abece
darului, pe care le reia cu 
fiecare nouă vîrstă, înveci- 
nîndu-le cu nostalgia. Cînd 
cad frunzele, cînd totul mi
roase a crepuscul, se întorc 
înviorător primele file din 
abecedar...

îndreptăm în fiecare an 
copiii către această carte 
primordială, uitînd totodată 
s-o mai revizuim, transfor- 
mînd desuetudinea ei în ceva 
imuabil. Cartea e veche și 
prea prăfuită, petagogii n-au 
cum ști — dat fiind că ea 
răspunde prea riguros exi
gențelor școlare — că primi
rea unei asemenea cărți e 
un act ce marchează semni
ficativ memoria unei gene
rații.

Să ne amintim, pentru a ne 
Justifica paginile memora- 
listice lăsate de primii noștri 
scriitori, acele tulburătoare 
rînduri despre „cum am în
vățat românește" și să con
chidem că experiența se re
petă filogenetic cu fiecare
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Ne aflăm în septembrie și mo
mentul este cit se poate de nime
rit pentru a măsura timpul rămas 
pînă la sfîrșitul anului pe terito
riul îndeplinirii planului de inves
tiții. O asemenea evaluare este 
impusă de grija evitării oricăror 
neconcordanțe între termenele 
planificate și stadiile fizice reale, 
în evoluția obiectivelor de inves
tiții. Este știută însemnătatea res
pectării acestor termene, din 
perspectiva legăturilor directe pe 
care le are cu rezultatele gene
rale pe economie. De aici și obli
gația tuturor factorilor concu- 
renți în organizarea climatului 
optim de desfășurare a activității 
pe șantiere. Cunoașterea la zi a 
realizărilor constituie condiția ne
cesară deliberării asupra a ceea 
ce se cere întreprins, imediat și 
în perspectivă, în vederea înde
plinirii integrale, la termen și cu 
respectarea condițiilor de calitate 
a lucrărilor prevăzute pentru 
acest an, imperativ subliniat cu 
insistență în documentele de 
partid pe linia aplicării în viață 
a hotărîrilor Conferinței Naționa
le, a sarcinilor trasate de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. O deose
bită însemnătate capătă în acest 
sens asigurarea intrării în func
țiune în perioada stabilită a noi
lor capacități de producție. O a- 
naliză întreprinsă de organele 
Băncii de Investiții la sfîrșitul 
primelor opt luni ale anului per
mite, prin măsurarea stadiului e- 
xistent în îndeplinirea lucrărilor, 
să se precizeze o seamă de con
cluzii pe această temă. Discuția 
purtată cu tovarășul N1COLAE 
I.UPAȘCU, director în Centrala 
Băncii de Investiții ne-a creat po
sibilitatea de a cunoaște 
considerații ce se 
studiul efectuat.
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generație, deci cu fiecare 
ins în parte, în fiecare toam
nă. Cum să fie abecedarul ?...

Arghezi l-a dorit o carte 
a jocului, geamănă cu ino
cența vîrstei și cu disponibi
litățile ei geniale : „Ce e 
cercul ? Un pătrat / Cum e 
unghiul ? Crăcănat / Ce-i 
altfel? Tot ce-i la fel..." Li
tera devine la el un moment 
cinematic — „Rîma o literă 
știe / Și numai pe ea o 
scrie" — sau un portret ca
racterologic — .,O să-ți pun 
o întrebare / Cine-i gol, ro
tund și mare ?“ Intorstiție 
asupra realismului ? Nu, de 
vreme ce Creangă avusese, 
cu mai bine de jumătate de 
veac înainte, aceeași intuiție 
a funcției pedagogice a jocu
lui în abecedarul său. Putem 
conchide deci, fără a greși, 
că, nu numai pedagogii, 
dar și scriitorii și artiștii au 
harul de a redescoperi con
tinentul scufundat al copilă
riei și, nu numai atît, de a 
mima și folosi tehnicile vîr
stei în scopul transformării 
copilului într-un adult.

Cu ce preț se face în mod
(Continuare în pag. a V-a)

Se poate vorbi despre „pa
tima științei"? Omul pasionat 
pentru știință era, în alte vre
muri, cea mai frecvent ' 
nită varietate de savant 
cercetător. în vremurile 
preocupările științifice 
rare — și cu excepția 
domenii ale cunoașterii 
exemplu, medicina), nu _ 
a fi direct legate de practică. 
Cultivate cu sacrificii persona
le, materiale și uneori morale, 
cu riscul vieții chiar, sporadic 
sprijinite de către mecenați, 
disciplinele științifice cereau 
din partea celor care li se con
sacrau o dăruire totală pe care 
nu o putea susține decît o in
tensă și persistentă mișcare 
afectivă. în piesa lui Brecht în 
care este evocată figura lui Ga
lilei, se găsește un semnificativ 
comentariu făcut de o femeie 
de „bun simț": la ce poate servi 
astronomia ? ’ ' ’
gie — adică citirea în stele ~ 
nu era mult mai utilă ? Pentru 
această nouă știință, aparent 
lipsită de orice valoare practic- 
umană, Galilei a avut de sufe
rit rigorile Inchiziției.

Astăzi lucrurile stau cu totul 
altfel. A apărut profesiunea de 
cercetător științific, profesiune 
din ce în ce mai răspîndită și 
pentru care se pregătesc cele 
mai bune elemente din fiecare 
generație. Știința este sistema
tic și amplu sprijinită de către 
puterea politică și economică 
deoarece — în secolul XX — nu 
se mai poate concepe puterea 
politică, militară și economică 
a unei țări decît pe baza rezul
tatelor științifice.

Descoperirile științifice asi
gură autorilor lor prestigiu so
cial ; forța de muncă cea mai 
bine cotată tinde să devină for
ța de muncă de înaltă calificare 
științifică.

„Comerțul de materie cenu-

întîl- 
sau de 
acelea 

erau 
cîtorva 
(ca de 
păreau

„vechea" astrolo-

șie", cum îl numește Miguel 
Angel Asturias, „importul de 
creiere" — cum îl numesc alții, 
a devenit extrem de rentabil, 
în lumea practicii, a tehnicii 
și a intereselor economice care 
mai este locul pasiunii ?

★
Nu putem trece cu vederea 

că noile forme organizatorice 
ale științei. în toate țările dez
voltate. au adus cu sine și ten
dința birocratizării științei. Nu 
vrem să fim greșit înțeleși : fo
losim termenul de „birocrație" 
în sensul strict — sociologic —1 
și nu în sensul peiorativ, al 
acestui cuvînt. „Organizare bi- ' 
rocratică" nu este, în acest 
sens, strict, decît organizare 
funcționărească, în care rolul 
administrației crește iar munca 
se bazează din ce în ce mai 
mult pe competența profesiona
lă verificată prin probe obiec
tive. uniforme (examene, con
cursuri etc) decît pe calitățile 
personale deosebite ale unuia 
sau altuia dintre cei care lu
crează. O disciplină unică, o 
împărțire clară a sarcinilor cu 
controlul sistematic al îndepli
nirii lor — asigură continuita
tea în muncă, împotriva acci
dentelor 
nînd 
fici
apariția marilor institute știin
țifice, cu utilaj numeros și 
„greu" (ex. reactoare), cu ar
mate de cercetători ~ justifică 
și termenul de „industrializare" 
a științei : laboratorul e \ înlo
cuit prin uzine care prodîiCiJ^ 
știință. In felul acesta se dă'v ♦ 
ocazia efortului susținut, mun
cii conștiincioase, să se inte
greze fecund în opera de -con
strucție a științei; inspirația 
și geniul nu mai sînt condiții 
absolut necesare pentru a ob
ține succese meritorii. Și, s-ar 
părea, că nici pasiunea.

Să fie oare într-adevăr așa ? 
Există, în adevăr, un număr 
de cercetători științifici care, 
în munca lor. nu trec dincolo 
de o conștiinciozitate utilă ; 
rezultatele lor nu trebuie să fie 
subapreciate. Insă rezultatele

sau incidentelor ți- 
de factori biogra- 

individuali. Totodată*

bl

(Continuare în pag. a V-a)

Lipsa de monu
mente mă face să su
făr. Am văzut orașe 
din aproape toate 
i ntinentele și acest 
j x străbate meri
dianele, e întreținut, 
exaltat și teoretizat. 
El nu e nou și prin 
imitație a dus la ex
cese. închipuiți-vă o 
așezare omenească 
sufocată de pietre 
cioplite și o să aveți 
o imagine de coșmar, 
dar gîndiți-vă în a- 
celași timp și la pus
tiurile piețelor neîn
frumusețate, la da
lele goale în care nu
mai floarea chiar în 
cantități devoratoare, 
nu poate înlocui lu
crul de artă. Simt că 
lumea m-a părăsit 
fără acele idei în 
marmoră despre care 
atît de frumos se 
vorbea aiurea. Tînăr 
fiind visam să am

prilejul de a acoperi 
Pjeta, în nopțile se
nine, după un ritual 
stabilit prin lege, ca 
să nu fie rănită de 
lună, așa cum citi
sem nu știu unde, e- 
vident o altă Pieta

le cu trupuri fudule 
de politicieni, unii 
chiar cu mari meri
te, ignorînd acel ine
fabil al artei eterne 
ce vorbește mai pre
cis în timp despre 
viață și moarte. Su

FÎNTÎNI
EUGEN BARBU

a noastră, poate a- 
cele incomparabile 
înfățișări de s&inți 
ale Imnului Acatist 
de pe monumentele 
noastre mînăstirești.

Mă doare nepăsa
rea și ignoranța edi
lilor din trecut care 
ne-au populat piețe

perbul Arc de Triumf 
de la Șosea, între- 
cînd în suplețe și e- 
chilibru pe cel din 
Paris, fără nici o e- 
xagerare, Monumen
tul Aviatorilor sau 
dura compoziție a 
Monumentului Eroi
lor din Cotroceni cu

fîntînile lui închipu
ind o floră lichidă, 
iată numai cîteva din 
monumentele cele 
mai de preț ale Ca
pitalei I

Dar s-a făcut totul 
în această privință ?

Bucureștii au fost 
o veche așezare îm
podobită cu fîntîni. 
Domnitori trecători 
au adus apa de de
parte și au împros
pătat-o, din păcate 
nepăsarea și tembe
lismul primarilor de 
doi ani au îngropat 
în ruine ceea ce mai 
rămăsese din frumu
sețea fără de moarte 
a marmorei brînco- 
venești sau cantacu- 
zinești. Mîini de 
meșteri reconstituie 
vechea așezare a ce
tății noastre, să spe-

(Continuare 
în pag. a V-a)

„La un semn, un țărm de al
tul, legind vas de vas, se lea
gă". Arc de oțel și beton pes
te bătrînul Danubiu (Podul 

Giurgeni—Vadul Oii)

Foto: ION CUCU
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CURSURILE

RESTANȚI ERE
Necesarul de cursuri uni

versitare urmează a fi reali
zat satisfăcător și prin inten
sificarea ritmului de editare 
pe plan local, in centrele de 
multiplicare ale institutelor de 
învățămint superior. In Direc
tivele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea invăță
mîntului în Republica Socia
listă România se sublinia că 
se vor întreprinde măsuri 
pentru ca, în 1971 să se ajungă 
la publicarea a circa 700 de 
manuale și cursuri pe an. La 
Editura didactică și pedago- . 
gică vor fi tipărite în special 
tratate și manuale de mare 
tiraj; pe plan local se vor po
ligrafia cursurile de mai mică 
extindere (ca volum și tiraj), 
culegeri de probleme și în
drumătoare de laborator. Noua 
lege a invățămîntului acordă 
mai multă autonomie. în orga
nizarea și îndrumarea acestei 
activități de către conducerile 
institutelor de învățămînt, ac
centuează, totodată, responsa
bilitatea acestora față de sa
tisfacerea. cantitativă și cali-
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tativă. cu materialul de in
formare indispensabil studiului 
individual al studenților.

Care sînt. pornind de la stă
rile de lucruri actuale, pers
pectivele, problemele muncii 
de editare în centrele de mul
tiplicare ale institutelor de 
vățămînt superior ?

In cursul anului 1967 
fost elaborate planuri 
editare, la nivel central 
local, eșalonate pînă în 1971. 
In funcție de riguroase criterii 
de selecție fiecare institut are 
avizate de către Ministerul In- 
vățămîntului. planuri anuale 
de editare pe plan local pentru 
1968 și 1969, au fost stabilite 
urgențele, prioritățile. In ve
derea creșterii posibilităților 
de lucru ale atelierelor lito
grafice s-au luat o seamă de 
măsuri pentru dotarea lor co
respunzătoare. De pildă, multe 
institute de învățămînt supe
rior din țară au fost înzestrate 
cu mașini de multiplicat de 
mare randament. Sînt acestea 
utilizate la nivelul capacității 
lor reale de lucru ? In ce ritm 
se realizează planul de edi-
• ••••••••••••

in

aiL 
de 
și

tare ? Iată întrebări care, 
dresate de curînd la Institutul 
politehnic din Timișoara, au 
scos la iveală dificultăți orga 
nizatorice și probleme de în
zestrare tehnică, de avut în 
vedere, spre rezolvare cores
punzătoare, adică și urgentă, 
de către conducerea institu
tului și organele de resort ale 
Ministerului Invățămîntului.

Planul de editare prevedea 
pentru anul acesta poligrafie- 
rea unui, număr de 58 cursuri, 
îndrumătoare pentru lucrări 
de laborator, culegeri de pro
bleme, antologii de texte 
pentru studiul limbilor străine. 
La 15 septembrie, dintre aces
tea erau gata sau în tipogra
fii 20 de titluri, 
titluri de lucrări 
aproape gata fac 
restanțele anului 
deci și o primă 
portantă care a 
tîrzierile intrării 
de multiplicare a manualelor

Alte nouă 
realizate sau 
parte dintre 
trecut. Iată 
piedică im- 
dus la în- 
în procesul

ION TRONAC

(Continuare in pag. a II-a)
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rastorală
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PENTRU CITITORII NOȘTRI
în scopul de a da posibilitate tinerilor să 
se aboneze la ziarul „SCÎNTEIA TINERE
TULUI", pentru luna octombrie a. c., ÎN 
MOD EXCEPȚIONAL, s-a prelungit cu o zi 

primirea abonamentelor, astfel: 
la sate, oficiile P.T.T.R. 
primesc abonamente pină 
in 26 SEPTEMBRIE;I

la orașe, oficiile P.T.T.R. 
primesc abonamente pină 
in ziua de 27 SEPTEMBRIE 
iar in orașul București 
pină in ziua de 28 SEP
TEMBRIE a. c.

TINERI! nu uitați! Reinnoiți-vă din timp 
abonamentele pentru luna octombrie a. c.



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

Un caiet litografiat, de circu
lație internă, ne reamintește în 
acest moment, cînd perspectiva 
primului gong al stagiunii 1968— 
1969 este iminentă, de cîteva 
chestiuni a căror discuție poate 
fi utilă. Caietul a fost editat în 
vara anului trecut și conține 
proiectele de repertoriu ale tea
trelor dramatice pentru stagiu
nea care s-a încheiat recent, în 
unele locuri cu meritate surle și 
trîmbițe, in altele intr-o tăcere 
vinovată.

Răsfoite după un an de zile 
proiectele de repertoriu schițea
ză un peisaj care astăzi pare 
paradoxal. La Naționalul bucu- 
reștean trebuia să vedem (încă 
de la începutul stagiunii trecu
te !) Idiotul după Dostoievsky 
trebuia să vedem Danton de 
Camil Petrescu și Thomas Bec
kett de Anouilh. La „Bulandra” 
— Cyrano de Bergerac de Ros
tand. La „Nottara” — Henric al 
IV-lea de Shakespeare și Cali
gula de Camus. La Naționalul 
din Craiova — Cezar și Cleopa
tra de Shaw, Vară și fum de 
Tennessee Williams. La cel din 
Cluj — Corioian de Shakespea
re §i Romulus cel mare de Dur- 
renmatt. La cel din Iași — Pro- 
eesul după Kafka și Tamerlan 
cei mare de Marlowe. La Bra
șov — Totu-i bine cînd se sfir- 

"șește bine de Shakespeare. La 
Constanța — Macbeth de Sha
kespeare și Discipolul diavolului 
de Shaw. La Galați — Don Car
los de Schiller și Pogoară iarna 
de Maxwell Anderson. La Plo
iești — Trei surori de Cehov. 
La Timișoara — Pacea de Aris- 
'tofan și Faust de Goethe.

Nu continuăm. Lista proiecte
lor onorabile dar neonorate cu
prinde întreaga hartă teatrală a 
țării, și enumerarea lor comple
tă ar reînvia prea multe regre
te. De altfel, acest obicei nefast 
al teatrelor de a-și uita cu non
șalantă tocmai promisiunile cele 
mai ispititoare a constituit . o- 
biectul multor analize critice, 
mult prea multe în raport cu e- 
fectul lor minim. Desigur exis
tă și cazuri în care vina condu-

cerilor de teatre este mai miofi 
decît s-ar părea. Un sistem de 
aprobări repertoriale excesiv 
centralizat, care funcționează 
chiar și în cazul unor texte cla
sice, retează uneori inițiative 
demne de interes. Nu e mai pu 
țin adevărat că, supraestimîn- 
du-și posibilitățile, unele teatre 
își propun sarcini de repertoriu 
care le depășesc în chip evident, 
și atunci este mai mult decît ne
cesară intervenția unei gîndiri 
lucide, din afară, care să tempe
reze orgoliile nejustificate și să 
așeze lucrurile la locul lor. Ne 
grăbim însă să precizăm că 
exemplele alese mai sus — și 
destule altele — nu corespund 
nici uneia din aceste situații.

scot la lumină șl o altă reali
tate, încă și mai îngrijorătoare. 
E vorba de spiritul în care se 
manifestă preocuparea unor tea
tre față de soarta dramaturgiei 
românești. La începutul stagiu
nii, un mare număr de teatre a- 
nunțau premiere cu piese ori
ginale, aparținînd unor autQrî' 
consacrați sau unor debutanți. 
Se contura limpede șansa unui 
an rodnic pentru scrisul dra
matic național. Pe parcurs, o 
preocupare mai susținută decît 
în trecut a editurilor și reviste
lor pentru dramaturgie, a de
monstrat că avem de-a face în- 
tr-adevăr cu un amplu proceș 
de înviorare, de înnoire a unel
telor. cu o tentativă generală de .

Podul sinucigașilor de Paul 
Ioachim și Vasiiescu de Horia 
Stancu- (Teatrul Național „I. L 
Caragiale") ; Săgetătorul de Ion 
Omescu, Comedia împlinirii de 
Teodor Mazilu și o piesă de Ra
du Dumitru (Teatrul Mic) ; 
Dispare deosebirea dintre , sat și 
oraș de Paul Everac și Posibili
tățile unei mîini ciungi de TȘTelu 
Ibnescu. (Teatrul Giulești) ; Jo
cul de-a dorința de Paul Everac 
(Teatrul din Brașov) ;; Enigma 
Otiliei ’de Iosif Bîta după G. 
Călinescu șl Mașina destinului 
de Camil Baciu--(Teatrul din Ga
lați) ; Cele patru Marii de Gh. 
Țențulescu '-(Teatrul din Piatra 
Neamț) ; Curcubeul negru de 
Teodor BoȘca (Teatrul din Tur

REPERTORII
INFIDELE

Teatrele respective dispun — 
sau dispuneau la ora aceea — 
de colective solid închegate, apte 
de orice travaliu artistic, iar ti
tlurile în discuție n-au întîmpi- 
nat nici o rezistență la Direc
ția teatrelor, ci dimpotrivă, au 
fost primite cu cel mai viu in
teres, deoarece era evident că 
niște spectacole temeinice, reali
zate pe asemenea texte, ar fi 
contribuit decisiv la ridicarea 
nivelului de ansamblu al mișcăr 
rii noastre teatrale. Aceste spec
tacole au lipsit de pe afișul 
trelor exclusiv din pricina 
consecvenței directorilor și 
uneori — a regizorilor, din 
cina comodității și rutinei.

Adevărate probe de infidelita
te față de propriul crez artistic, 
aceste proiecte de repertoriu

tea- 
in-

pri-

adîncire a viziunii artistice, de 
apropiere de esențele contempo
raneității. A apărut, mal cu sea
mă, un front al dramaturgiei ti
nere, care-și propune în chip 
evident să întrețină flacăra unei 
nobile exigențe față de substan
ța creației teatrale.

Numai teatrele — unele teatre, 
care trebuiau în chip firesc să 
se afle în primele rînduri ale 
acestei acțiuni, căci viața reală 
a operei dramaturgice se con
sumă pe scenă și nu în pagina 
de tipar, au rămas, în ciuda pro
misiunilor formulate în proiec
tele lor de repertoriu, 
Ne facem o datorie nu 
plăcută înserînd aici 
cîteva din titlurile înscrise în 
repertoriu și apoi abandonate : 
Ultima noapte de Ion Băieșu,

imobile, 
tocmai 
numai

da); Să adăugăm că, în timpul 
stagiunii, au apărut numeroase 
alte piese, unele de-a dreptul 
foarte bune (numai în luna ia
nuarie au fost publicate trei pie- . 
se ca Săptămîna patimilor de 
Paul Anghel, Iona de Marin So- 
rescu și Cezar, măscăriciul pira
ților de Dumitru Radu Popescu); 
și că teatrele, îndeobște atît de 
elastice cînd e vorba să prindă 
din zbor „noutăți" ca Papaga
lița și curcanul sau Cursa de 
șoareci, s-au arătat. în legătură 
cu aceste piese, de o fermitate 
de otel în decizia de a nu-și mai 
schimba repertoriul -.

E adevărat că, în dreptul mul
tora din piesele amintite mai 
sus. teatrele notaseră formula 
magică „sub rezerva definitivă
rii textului”. Dar numai naivii

mai pot crede în seriozitatea a- 
cestei formule. Căci nici un 
scriitor autentic — șl autentici 
sînt mai toți cei la care ne re
ferim — nu prezintă teatrului o 
operă pe care el însuși n-o so
cotește reprezentabilă, deci „de
finitivă”. Iar dacă teatrul, accep- 
tînd în principiu lucrarea ca o- 
portună pentru propriul său re
pertoriu, are de făcut unele o- 

-biecții (reale și nu arbitrare, în 
conformitate cu optica subiecti
vă a cutărui regizor sau secre
tar .literar, cum se mal întîm- 
plă pe alocuri), acestea nu pot 
fi decît laterale, deci lesne re
zolvabile, căci o singură obiec
ție de fond ar fi suficientă pen
tru ca piesa să nu mai fie în
scrisă în repertoriu. Realitatea 
este că „rezerva” amintită as
cunde alte rezerve, ținînd mal 
degrabă de neîncredere sau de 
indiferență. Sau de comoditate: 
se include în repertoriu o piesă 

.serioasă, dar „sub rezerva defi
nitivării...”, doar pentru a se re
ține un loc, în speranța secretă 
că pe parcurs se va ivi o come
dioară fără probleme, care să 
rezolve și planul de încasări și 
să conteze și drept „piesă origi- 

.... ixalȘ”.. Și.. cunj.... manufacturierii
nu lipsesc niciodată, această 
speranță se realizează întotdeau
na.

E timpul să înțelegem cu toții 
că o mișcare teatrală de răsunet 
internațional nu se poate lipsi 
decît incidental și 
tă vreme de o 
proprie valoroasă, 
devăr tot atît _ ______
ca acela că marile capodo
pere nu pot apărea decît pe 
solul unei producții literare am
ple, verificate temeinic în raport 
cu publicul, și că în momentul 
de față numai inerția frînează 
desfășurarea plenară a acestui 
proces. Dramaturgii, cei vîrstnici 
ca și cei tineri, au deschis, deo
camdată timid, dar cu vizibile 
semne de creștere a temperatu
rii spirituale, ofensiva împotri
va inerției. Este rîndul teatre-

SEBASTIAN COSTIN

pentru scur- 
dramaturgie 
E 

de
un a- 
simplu

ÎN JUDEȚUL VRANCEA

toate for-

Inginerul 
directorul 
unități, ne

Strugurii 
specialiștii 
zilnic, pe

O tânără care lucrează la 
ferma nr. 4 a I.A.S. Focșani, 
condusă de ing. Constantin 
Scrieciu, fermă care și-a înde
plinit deja planul la export, 
livrînd peste 200 tone de 

struguri de masă
Foto: N. MOLDOVEANU
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TELEVIZIUNE
MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 1968

Șl HARGHITA
Constructorii din jude- 
Mureș și Harghita au

in vizită la Muzeul memorial 
„Ion Creangă" din Humulești

BREVIAR

a 
țeie
primit proiectele de exe
cuție a primelor aparta
mente cu confort diferen- 
■țiat din cele pestț, 3 000 
planificate pentru prima e- 
tapă. Ele vor fi amplasate 
în centrele industriale Tg. 
Mureș, Sighișoara, Tîrnă 
veni, Bălan, Miercurea 
Ciuc, Odorheiul-Secuiesc.

® 6 decenii de căutări 
pasionate au adus bătrinu- 
lui farmacist sighișorean, 
pensionarul Heinrich Wag
ner, satisfacțiile dorite. Co
lecția șa cuprinde ceasuri, 
monede și bancnote vechi, 
tunul din ceasuri are o ve
chime de 200 de ani, o 
'monedă a fost bătută in 
anul 96 era noastră), primii 
hani de hîrtie ai Republi
cii Franceze și bancnote 
românești de mărimea unor 
timbre.

■ Locuitorii municipiului 
Odorheiul-Secuiesc au în
cheiat o nouă etapă în ac
țiunile de muncă patriotică. 
In timpul liber au executat

PLANETA MAIMUȚELOR 
cinemascop

rulează la Patria (orele
11,30 ; 14 . 16,30 ; 19 ; 21,15). 

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la sala Cinemateca (o- 
rele 9,45; 12; 14,15; -----
18,45 ; 21).

WINETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul
9.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 ;
20.45) ; Feroviar (orele
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) •
Melodia (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ; Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 : 18,30 : 20,45)

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele
8,43 ; 11 ; 13,30 ; 14 ; 18,30 ; 21). 

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Victoria (orele 9 :
11.15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18.30 ;
20.45) .

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8.30 :
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21). 

DUELUL LUNG — cinemascop
rulează la Lumina (orele 9.15;
— 16 în continuare 18,30 ; 20,45).

AVENTURIERII — cinemascop
rulează la Doina (orele 9

16,30 ;

(orele
18,15 ,

9 ;

10 program pentru copii, 11,30: 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 • 20,30).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNĂ DE 
LEGAT

rulează la Union (orele 
18 ; 20,30).

GRAIUL ANIMALELOR 
rulează la Timpuri Noi 
9 ; 21).

TREI COPII MINUNE — 
mascop

rulează la Excelsior
9,15 ; 11,30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) : Gloria (orele 9 ; 11,15 ;

15,30 ;

(orele
cine-

(orele

rulează la Dacia (orele 8— 
16,30 în continuare 18,45 ; 21). 
Progresul (orele 15,30 ; 18 ;
20.30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Buzești (orele 9.15 ; 
13,15 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

EDDIE CHAMPMAN AGENT 
SECRET

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL 
rulează la Lira (orele 15,30 : 
18).

K. O.

CINEMATOGRAFE
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VIN CICLIȘTII
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20.30).

VALEA
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TEC — cinemascop

rulează la Buzești (orele 15.30; 
18; 20,30) ; Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

VIVA MARIA — cinemascop

(Urmare din pag. 1)

extindere a su- 
mezo-ter-

rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Miorița (o-
rele 9 , 11,15 ; 13,30 ; 15,15 ;
18,15 ; 20,45).

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Floreasca (orele
9.30 • 12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30) ; To
mis (orele 9 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Volga (orele 10—16 
în continuare 18.15 ; 20.30) ; .
Rahova (orele 15,30 ; 18).

• • • • •

lucrari de
prafeței băilor 
male cu 10 000 m, de ame
najare a peste 100 000 m.p. 
străzi și trotuare, parcuri, 
zone verzi etc. Economiile 
depășeșesc suma de 3 500 000 
lei.

CURSURILE UNIVERSITARE

® S-au terminat lucrările 
de restaurare a monumen
tului. arhitectonic — bise
rica ortodoxă din lemn Tg. 
Mureș. Edificiul, ridicat in 
urmă cu 200 de ani, reține 
atenția prin suplețea cons
trucției, turnurile în formă 
de cupolă acoperite cu șiță, 
prin picturile, desenele mu
rale șl icoanele pe sticlă 
și lemn.

8 Zona turistică și de a- 
grement a celei mai tinere 
stațiuni balneo-climaterice 
din vestul Carpaților O- 
rientali — Praid, s-a îm
bogățit cu tin nou obiectiv : 
popicăria modernă cu mat 
multe piste de lansare. Ea 
a fost amenajată in timpul 
liber de către locuitorii a- 
ceștui centru minier.

■ Casa natală, durată în 
1883, in care s-a născut 
reputatul artist popular 
Cristo lanoș, a devenit mu
zeu memorial. în acest fel 
locuitorii comunei Cbsmeni 
cinstesc memoria artistului 
distins in anul 1940 cu Me
dalia de aur la Expoziția 
de la Cluj. Sînt expuse 
unelte de lucru, portrete 
în lemn, icoane sculptate.

V. IOAN

prevăzute. Evident, în inter
valul de timp rămas nu mai 
este posibilă epuizarea planului 
inițial, ci doar o recuperare 
parțială a întârzierilor. Aceasta 
depinde în primul rind de a- 
sigurarea predării manuscri
selor de către autori. La 15 
septembrie centrul de multi
plicat mai avea in lucru 5 
titluri, ceea ce înseamnă circa 
trei săptămîni de activitate.

După 15 octombrie, practic, 
în situația actuală, ar urma 
o stagnare, întrunit textele lu
crărilor incluse în plan pentru 
anul 1968 sînt în cea mai mare 
parte nepredate de către 
tori — 10 titluri din 17 la 
cultațea de .mecanică: 3 
8 la Electrotehnică; 11 
14 la Construcții; 7 din 8 la 
Chimie industrială; 5 din 7 
la Mecanică agricolă. Maț tre
buie oare să insistăm asupra 
modului ne corespunzător de 
urmărire și stimulare a înde
plinirii acestor obligații didac
tice de către conducerile ca
tedrelor de specialitate, 
cariate și rectorate ?

Această z „criză" 
nuscrise ar fi fost 
doială mai devreme 
dacă în atelierul institutului 
(în primul rînd cu noua mașină 
de multiplicat) s-ar lucra în 
ritm normal, la nivelul per
formanțelor posibile ale înzes
trării actuale. cu mașiții și u- 
tilaje.

Primită în decembrie anul 
trecut, mașina de multiplicat 
de care vorbeam n-a putut fi

au- 
Fa- 
din 
din

de-

ma-
in-

de 
fără 
relevată

și rapid instalată, trebuind să 
stea o vreme „în custodie'*,  
piuă la definitivarea formali
tăților contabile asupra buge
tului institutului pe anul în 
curs. Insă și după aceea a 
mai trecut vreme, pînă către 
sfîrșitul lunii februarie, întru
cît, din lipsă de instrucțiuni 
a foșt nevoie de repetate 
probe și încercări pentru a 
descoperi cu ce fel 
funcționează optim 
Apoi, s-a căutat cu 
soluția tehnică prin 
fie evitată folosirea unei „ins
talații anexă de aclimatizare 
a hîrtiei“.

O problemă permanentă a 
fost și rămîne aprovizionarea 
cu matrițe

. cesitățile ce derivă atît din 
proporțiile planului de edi
tare cît și datorită capacității 
superioare de lucru a centru
lui de multiplicat timișorean. 
Stocul de 500 bucăți repartizat 
inițial n-a avut in vedere a- 
ceste premize. Nici suplimen
tarea ulterioară, cu alte 500 de 
matrițe (în prezent aproape 
integral folosite) n-a dat re
zolvarea definitivă, căci este 
deja necesară o cantitate ase
mănătoare, în plus, pentru a 
fi asigurate următoarele luni 
de activitate editorială. O so
luție este considerată chiar 
folosirea de matrițe recondi
ționate, cu condiția ca între
prinderea care execută această 
operație să fie promptă în în
deplinirea comenzii, O primă 
experiență a Politehnicii din 
Timișoara cu cooperativa din 
Afumați, unde au fost trimise,

de hîrtie 
mașina, 

insistență 
care să

date fiind ne-

de două luni, 3 000 de matrițe 
pentru re condiționare, a e- 
șuat deocamdată. Institutul va 
încerca o colaborare mai 
rapidă, de data aceasta cu 
Cooperativa „Comana" din 
București. Dar, în urgentarea 
îndeplinirii unor astfel de co
menzi ar trebui să intervină 
Ministerul Invățămîhtului, în- 
trucit sub egida acestuia sînt 
contractate lucrările respec
tive.

Randamentul superior al noii 
mașini de multiplicat a dus 
și duce permanent și la epui
zarea foarte rapidă a cantită
ților de film fototehnic. In 
momentul de față, unele can
tități sînt obținute, cu multă 
greutate, prin solicitarea bună
voinței unor întreprinderi și 
instituții timișorene și din 
Capitală, pe bază de solicitări 
personale, în cadrul unei co
laborări neoficiale, reciproc 
acceptată. Aceasta este însă o 
soluție, improvizață. Dincolo 
de marile rezerve ce pot fi 
formulate oricind despre un 
astfel de mod de „colaborare** , 
este cantitativ inconsistentă. 
Și din acest motiv trebuie să 
intre in acțiune serviciile de 
resort ale Ministerului învă- 
țămîntului, coordonarea judi
cioasă a livrărilor de mate
riale anexă și utilaje cu capa
citățile tehnice existente în 
centrul de multiplicat al Ins
titutului politehnic din Timi
șoara fiind o problemă ime
diată, de care depinde aici 
încheierea cu cît mai puține 
„restanțe**  a anului editorial 
1968.

10,00 — Tele-școală
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
15,45 — Fotbal :

Steaua — Spartak Trnovor (Cupa Campionilor Eu
ropeni). Transmisiune de la Stadionul „23 August”. 
O.F.K. Beograd — P^apid București (Cupa Orașelor 
Tîrguri). Transmisiune de la Belgrad.

18.30 — Telecronica economică : Marca prestigiului. 
19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret

„Din tată în fiu”, 
lntîlnire între tineri și rapsozi populari.

•' 19,30 — Telejurnalul de seară
• 20,00 — Studioul de poezie

Versuri în lectura autorilor.
• 20,10 — Interpreți de muzică populară.
® 20,25 — „Naționalul”, la cota + 18,50,
© 20,50 — Muzică ușoară cu Luiza Costache, Marina Cernăștea- 

nu și formația instrumentală, condusă de Șerban Ha- 
țeganu.

® .21,15 —- Avanpremieră.
o 21,30 — Tele-cinemateca : „Pădurea împietrită” — film artis

tic cu Bette Davis, Humphrey Bogart și Leslie Howart.

REBUS MIRACULOS
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11 ; 13.15 ; 15,30 ; 17,30 ; 20).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).

ÎNFRINGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Popular (orele 
18 ; 20,30).

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI — 
mascop

rulează la Munca (orele 
18 ; 20).

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Cosmos (orele 
18 : 20,15)

II ATARI 
rulează la Flacăra (orele 16 — 
1&

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Arta (orele 9; 11; 
13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
- rulează la Vitan (orele 15,30 ; 

19).
NOAPTEA NUNȚII IN PLOAIE 

rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 1S ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Crîhgași (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

16,30;

cine-
16 ;

15.30-

dealurile Jariștei sau ale Coteș- 
tiului, a început culesul strugu
rilor, Acum recoltatul se. efec
tuează din plin. Am vizitat de 
curîncl cîteva unități agricole 
cultivatoare de viță d« vie. Ca 
o primă concluzie constatată cu 
acest prilej, este aceea că peste 
tot, acolo unde specialiștii ur
măresc zilnic stadiul acumu
lării de zahăr în struguri, iar 
munca este bine organizată, re
coltatul se execută cu 
țele și fără pierderi.

I.A.S. Cotești. 
Stănică Dumbravă, 
acestei binecunoscute ........,, . _
relatează : „In condițiile anului 
acesta campania de recoltare și 
vinificatul strugurilor a început 
mult mai devreme, 
s-au copt. Acum, 
noștri controlează 
parcele și soiuri, prin analize de 
laborator, cantitatea de zahăr 
acumulată și în funcție de re
zultat se organizează culesul. 
De fapt, acum, se recoltează în 
toate cele 11 ferme viticole pe 
care le avem**.

Spre Cîrligele, la ferma nr. 4 
a I.A.S. Cotești stăm de vorbă 
cu inginerul C.onstantin Scrie
ciu, șeful fermei. „Am început 
recoltatul cu vreo săptămînă în 
urmă. Am recoltat, cizelat și 
livrat pentru export 180 de tone 
din 200 tone cît avem planificat. 
De vreo două zile am, început 
culesul în masiv și pentru vini- 
ficație".

Intr-o, altă renumită podgorie, 
la I.A.S. Panciu recoltatul a în
ceput din plin pe cele aproape 
1,700 de hectare cu viță de vie 
pe rod. Planul prevede să 
obțină o producție medie 
8 250 kg struguri la hectar, dar 
se scontează pe o producție 
mult mai mare. . Pentru vie. ne 
spune inginerul Sava, a fost un 
an bun. Măsurile stabilite cu 
multe săptămîni în urmă ne-au 
permis ca pînă în prezent să 
recoltăm și să livrăm peste 1 000 
tone din cele 1 800 cît avem 
sarcina pentru export. Avem, 
greutăți din partea Direcției 
regionale C.F.R, Galați și a 
R.V.S. Adjud. Din numărul da 
15—16 vagoane cît avem nevoie 
zilnic ni. se trimit doar 7—8 : din 
acestea 3—4 vin necondiționate 
fapt care face să nu le putem 
folosi. In ce privește vinificatul, 
zilnic iau drumul celor peste 20 
de centre de prelucrat pe care 
le avem cite 40 de vagoane de 
struguri..

De la Pdnciu, trecînd Putna, 
poposim la C.A.P. Jariștea. 
Podgoreni renumiți, jăreștenii

1 163 de hectare cît au în pre
zent pe rod. Și aici, în acest an, 
producția va fi mulț mai mare 
față de media de 8 500 kg la hec
tar cît este prevăzut, „Peste 90 la 
sută din veniturile C.A.P. provin 
din sectorul viticol, precizează 
tânăra ingineră Doina Manea, 
Așa că preocuparea noastră de 
bază a fost ca pentru această 
campanie să organizăm cît mai 
bine munca în cele 16 brigăzi 
viticole. ‘ “
aceeași 
strîngere

se 
de

Și situații similare, 
muncă febrilă de 

„ _ a rodului viitor
le-am întâlnit și încalțe comune 
ale județului Vrancea, la Țifești, 
Ruginești, Tănăsoaia, Ureche'ști 
și în multe altele.

La Direcția agricolă județeană 
am fost informați că pînă în 
seara zilei de 10 septembrie, de 
pe cele peste 14 800 de hectare 
de vie pe rod proprietatea coo
perativelor agricole vrîncene, 
s-au recoltat peste 12 000 tone 
de struguri. Importante cantități 
de struguri au fost recoltate ?i 
de pe suprafețele cultivate cu 
viță de vie al& întreprinderilor 
agricole de stat.

Ploile căzute în ultima vreme 
însă, au favorizat mult dezvol
tarea mucegaiului la struguri. 
De aceea consiliile de cont '- 
cere, brigadierii și speciali1 i 
trebuie să controleze fiecare? ■ , 
cela și chiar fiecare rînd'^ J 
ia măsurile corespunzătoare,

■In acest sens și Comitetul 
județean Vrancea al U.T.C. a 
întreprins o serie de măsuri 
pentru a veni în ajutorul uni
tăților agricole. Iată ce ne-a 
spus privitor la aceste măsuri, 
tovarășul Costică Stoica, prim 
secretar al comitetului jude
țean al U.T.C. „Tinerii au fost 
solicitați să sprijine recoltatul 
strugurilor pentru a nu se dimi
nua bogata recoltă. In acest 
sens 160 de tineri de la liceul 
Vidra, organizați în tabere per
manente la I.A.S. Cotești și re
partizați la 4 ferme, au început 
lucrul la recoltat. De asemenea, 
alte sute de elevi de la șdoala 
profesională agricolă din Foc
șani, de la Adjud. de la liceul 
din comuna Dumitrești, de la 
școala dp. mecanizatori din Ră
nești, cît și tinerii din comune, 
lucrează la. recoltat în viile 
la I.A.S. Panciu. Odobești 
Focșani**.

Și există convingerea că la 
astfel de cumul de energii, rodul 
bogat al podgoriilor județului 
Vrancea va fi strîns la timp și 
fără piprderi.

TVDOREL OANCEA

de

un

PATHOS
ȘI PRACTICĂ
(Urmare din pag. l-a)

cele mai interesante și mai va
loroase, cele care ies din ano
nimat, aparțin celor care nu 
pot vedea în pasiune o trăsă
tură de caracter căzută în de
suetudine ; care nu se simt 
anacronici, pentru că lucrează 
cu patimă și care și-au axat 
viața pe cercetare, au consim
țit chiar la sacrificii în numele 
ei. Căci oricare acțiune umană 
ieșită din comun cere — și va 
cere, probabil, întotdeauna — 
unele sacrificii. Există (scria, 
recent psihologul elvețian F. 
Baumgaten), oameni legați de 
viață și oameni legați de ope
ra lor. Pentru aceștia din urmă, 
opera este tot viață, dar (să ni 
se permită figura de stil, mate
matică!) „viață la cea mai înal
tă putere”. Activitatea științi
fică va însemna întotdea ina o 
luptă : o luptă cu necunoscutul, 
cu prejudecățile, cu inerția, cu 
vechiul. O luptă cu tine însuți, 
de asemenea — cu comoditățile 
de viață și de gîndire, cu tenta
țiile vieții comune și plane.

Există un PATHOS al știin-

din Buzău

r
Cum putem 

într-o știință

Detaliu al Fabricii de zahăr

ței care nu este, numai, patho- 
sul adevărului. Există un pa
thos care nu este anulat ci, dim
potrivă, amplificat prin conștiin
ța utilității efortului către ade
văr. Omenirea este departe de 
a fi îndestulată și apărată de 
vicisitudini, de întîmplare, de 
boală, de suferință ; tot ceea 
ce poate contribui la îmbunătă
țirea soartei omenirii asociază, 
la pasiunea cercetării, impul
suri afective generate de altru
ism și de umanitarism. Un izvor 
de pathos în cercetarea știin
țifică era patriotismul : știința 
n-are patrie, dar omul de știință 
are una — repeta Pasteur.

Omul de știință autentic (cel 
pentru care o problemă abstrac
tă poate deveni chiar mai chi
nuitoare decît o problemă de 
viață) este cel pentru care pa- 
thosul adevărului rărnîne su
prema pasiune. Ori de cîte ori 
s-a abdicat de la această ierar
hie. electrizîndu-se forțe de 
lucru în exclusivitate pentru 
obiective minore, fără perspec
tivă. „practiciste” în sensul în
gust al acestui cuvînt, cerce
tarea științifică s-a golit, în 
cele din urmă, de entuziasm. 
Pasiunea pentru cercetare poate 
fi intensificată prin prezentarea 
obiectivelor concrete ; însă iz
vorul ei, nesecat este pathosul 
pentru adevăr. Tot ceea ce se 
izolează de acest izvor este o 
simplă „nasionetă". tot ceea ce 
nu derivă din 
este derizoriu

pathos suprem 
sau efemer.
★
evita lunecarea 
rece, funeționă-

rească, rutinară — și, de aceea, 
mai puțin eficace ?

O cale este permanentul con
tact cu marile probleme teore
tice ale științei respective. Nu 
rareori s-a constatat că acest 
contact a transfigurat proble
mele practice ajunse în obiec
tiv, rezolvarea lor devepind 
totodată un mare succes al gîn- 
dirij teoretice și un punct de 
plecare pentru dezvoltarea pe 
mai departe a științei. Teoria 
informației s-a născut în legă
tură cu probleme de inginerie 
a telecomunicațiilor ; ciberne
tica în legătură cu probleme de 
inginerie a automatizării ;• dar 
și acum 150 de ani, termodina
mica s-a născut din considera
ții asupra „puterii motrice a 
focului”, adică asupra mașini
lor cu aburi ; psihologia mo
dernă a apărut un co-produs 
al studialui nevrozelor.

O altă cale este menținerea 
unui orizont deschis, evitarea 
unilateralizării culturale. Și 
de ce n-am adăuga cultivarea 
sensibilității și a „capacității 
de a fi pasionați”, de exemplu 
prin artă, prin contactul cu na
tura ?

Pasiunea este un element 
foarte practic al dinamismului 
științei. A ține seama de pa
thos și de oamenii pasionați» a 
întreține pasiunile nobile, a ic 
domoli pe cele meschine — iată 
„sarcini**  importante pentru 
conducătorii și pentru organiza
torii de știință, dar și principii 
de autoeducație pentru fiecare 
tânăr cercetător.

IN ATENȚIA ÎNVĂȚĂTO 1
i

RILOR Șl EDUCATORILOR I
IN MOD EXCEPTIONAL SE MAI^

IPOT FACE ABONAMENTE
LA REVISTELE

LUMINIȚA", „ARICI POGONICL' 
Șl „NAPSUGAR"

Ipfnă la data de 25 SEPTEMBRIE a.c.
Povestirile în imagini frumos colorate, eroii de 

■ veste, întîmplările vesele, glumele, concursurile care 
Ipune la încercare perspicacitatea și fantezia — 

așteaptă CITITORII-
Nu uitați, 25 septembrie, ultima zi cînd se mai 

I face abonamente.

I
I
I



SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC AL „SCÎNTEII TINERETULUI" PENTRU ELEVI

| # # ÎNCEPIND I I Mill.
I Dragi colegi, curea viitoare,

I

Schiță de MAIA DAMADIAN 
(Liceul „1. L. Caragiale", București)

CITIȚI DIN NOU;

L.

I 
I

CR ONICA
Micul, dar originalul complex de vile de 

lingă hidrocentrala Moroeni a găzduit în acest 
an tabăra de creație literară a elevilor din 
liceele și școlile profesionale ale patriei. Fla
căra poeziei, care a ars anul trecut două săp- 
tamîni pe malul Prahovei, la Bușteni, a fost 
strămutată pe malul Ialomiței, într-o regiune 
de o sălbatică frumusețe, în care omul și 
natura s-au găsit și se găsesc într-o acerbă 
competiție.

Aici și-au dat întîlnire condeiele adoles
cente, unele dintre ele la primele însăilări 
literare, altele mai încercate, în apropierea 
debutului editorial. Indiferent de numărul 
de pași făcuți pe drumul consacrării, toți s-au 
simțit membrii unei mari familii, legată prin 
numitorul comun al pasiunii și prin identi
tatea datoriei intelectuale.

Valorificîndu-se experiența din anul prece
dent, s-a căutat să se îmbunătățească siste
mul de activități specifice. Astfel, s-a acor
dat o mai mare atenție microcenaclurilor, la
boratoare de creație, care n-au mai fost alcă
tuite după criterii regionale, ci au înmănun- 
chîat 20—25 de elevi din felurite colțuri ale 
țării. Sporirea timpului acordat muncii de 
concepție, pe de o parte, posibilitatea de con
fruntare prin discuții a unor stiluri cît mai 
variate, pe de altă parte, au dat rezultate pro
mițătoare. în tabără s-a scris mai mult și 
mai bine decît acasă, iar zestrea literară cu 
care elevii s-au prezentat la bilanțul final 
ne-a dovedit roadele inter-stimulării. Cena
clurile au dat debutanților posibilitatea să se 
afirme și au prilejuit discuții critice vii și 
surprinzător de mature. Simpozioanele, se
rile de literatură modernă română și străină, 
au alternat cu activitățile recreative : focuri 
de tabără, reuniuni cu dans, jocuri de orien
tare geografică, excursii în împrejurimi. Dez
baterea problemelor de organizare a cenaclu

rilor și de redactare a revistelor școlare (a 
existat o expoziție permanentă, cu peste 100 
de titluri I) sperăm că va avea o înrîurire po
zitivă asupra activității literare din viitorul 
an școlar. S-a format un puternic curent de 
idei favorabil înființării unor cenacluri oră
șenești de elevi și îmbogățirii sectorului bele
tristic din revistele liceelor — în general slab 
reprezentat, după părerea unanimă.

Din tot ce au discutat șl au scris elevii de 
la Gîlma, ne-am putut da seama că „gene
rația anului 1970“ își propune, în primul 
rînd, să fie consecventă cu ea însăși. Circum
specția cu care a fost analizat fenomenul 
•„modei" literare, refuzul experimentărilor 
sterile, dar nu ai căutărilor creatoare, ne face 
să considerăm ca o notă dominantă a celor 
mai mulți nevoia de autenticitate. Căutarea 
timbrului propriu, adecvat structurii interi
oare, eliminarea artificiului artizanal, repu
dierea declarativismului grandilocvent se re
flectă într-o poezie sinceră și — uneori — 
cu profunzimi nebănuite. Proza și reportajul 
sînt mai slab reprezentate; cauzele, multi
ple, nu-i cazul să le analizăm cu acest pri
lej. Probabil că în următorii ani se va 
acorda atenție sporită problemelor de teh
nică literară modernă privind schița și re
portajul, specii pretențioase care presupun 
experiență de viață și ochi selectiv format.

Sînt sigur că experiența de la Gîlma nu 
va rămîne închisă între zidurile taberei. Sînt 
sigur că toate cele învățate vor ajuta la în
viorarea și la îmbunătățirea muncii din ce
nacluri și din redacțiile revistelor școlare, 
vor constitui un punct de referință și de 
sprijin pentru întîlnirile cu arta ale elevi
lor înzestrați, care vor avea loc în răstimpul 
noului an școlar.

Prof. TUDOR OPRIȘ

ÎNCHINARE
îmi scutur răcoarea zărilor către ape 
Și mă-nfior 
Cum te-nfiori
Cind se apropie iubitul.
Pentru fiecare dimineață a țării, 
îmi indoi genunchii
Prin somnul străbunilor 
Pe urmele soarelui, 
Mă dor gleznele de-nfășurarea izvoarelor 
Și merg către cintec.
Rîsul înalt al pădurilor 
îmi crește pînă în dreptul inimii 
Și-aud cum trec sub pleoape ciocîrliile 
?i fac o-nchinăciune largă
n numele munților 

Și-al cimpiilor. 
In numele mării, 
Și mă-ntorc spre apus 
Cu o zi,
In numele oamenilor.-

SMARANDA BACANU
(Liceul nr. 7, Timișoara)

COLOANA INFINITĂ
Cînd vreau să prind puteri, 

mă sprijin pe trupul tău me
talic.

Atunci, arterele mele în
cep să vibreze ca niște coar
de întinse, se umplu de seva 
puternică a acestui pămînt, 
de seva care se ridică spre 
noi de undeva din adîncuri.

Degetele mele vibrează pe 
claviatura ta de romburi, 
unde fiecare atom de bronz 
e o clipă, o zi sau un secol

din viața poporului nostru» 
un cristal de sudoare, un 
tăiș de paloș, un strigăt de 
moarte sau izbîndă.

Acolo, în înălțimi, unde 
strălucesc aștrii tineri ai vie
ții, șiragul tău vertical se 
fringe.

Dar drumul meu și al ce
lor ce vor urma nu se va 
fringe niciodată...

IULIANA GAlAMBOS 
(Liceul nr. 3 Timișoara)

EMINESCU
Cînd a venit vremea ca o parte dintre noi 
Să plece în verde tăcere,
Pămîntul și-a desfăcut brațele
Și-a săpat pentru fiecare
O lacrimă.
Pentru voievozi, 
înaltă și raăiestoasă, 
Să-ncapă toate victoriile-n ea, 
Să-ncapă și vuietul bronzului greu 
Și lăncile scăpărătoare, 
Nu cumva marii bărbați 
Să se simla singuri.

Pentru țărani a săpat o lacră 
în care să intre o sapă și-un plug, 
Un suris de femeie pietroasă 
Și-un ulcior de vin.

Numai pentru poet n-a săpat...
L-a primit în inima lui,
Risipindu-1 
în fintîni albe.

Dacă n-ar fi adjectivele ! 
Dacă adjectivele n-ar răsări 
pe buze exact la vîrsta la care 
e tinăra poetă de la Iași Car
men Moisescu!

Dar dincolo de abundența 
epitetelor — uneori chiar, 
printre ele — muzica unei di
mineți de aprilie, cînd sufle
tul e amfibie și codrii zilei, 
cum citim în aceste poezii, 
sînt răcoroși și teferi.

Un excelent și matur, un 
nehotăiît, un mirat vers mă 
reține:

„De pe buze-mi curge lapte 
sau cuvînt".

ADRIAN PĂUNESCU

MIORIȚA
Au venit din lună turmele la stînă.
Umbrele lor calcă, grele, pe pămînt
Capul meu răsare, tînăr, din fîntînă.
De pe buze-mi curge lapte sau cuvînt.

Pe stînci de granit, au căzut din mit
Oile rotunde, mestecînd luceferi.
Ochiul meu pătrunde ca un răsărit
Printre codrii zilei răcoroși și teferi.

Fluiere de brad pe auz îmi cad.
Eu atunci devin boltă de senin.
Gîndul mă răzbună străbătînd prin veac 
Și la focuri albe, tainic mă închin.

CARMEN MOISESCU 
(Liceul nr. 4, Iași)



băieți 
fachiri, 

i spre

canibali, 
în fete, 1 
în drum

Pe harta țării, Gîlma nu 
există, iar pentru topo- 
grafi ea nu-i decît o curbă 
de nivel, lăsată moale 
peste firul albăstrui al Ia- 
lomiței, scăpat de gîtuirile 
Zănoagei. Și totuși, Gîlma 
există, vibrează de glasuri. 
Tinerii poeți și-au făcut un 
imn al lor :
Am venit din toată țara, 
Noi, condeie tinerești, 
Sâ aducem primăvara 
Poeziei românești.-

Primăvara întregii poezii 
românești ? Gu siguranță, e 
prea mult. Dar ceva din 
însuflețirea primăverii, ceva 
din avîntul marii Arte, se 
poate întîlni și în tabăra 
noastră.

DUMITRU BORȚUN
(Liceul din Alexandria)

*
Doriți o expresie a fan

teziei tinerilor scriitori de 
la Gîlma ? Ar fi trebuit să 
participați la neuitatul car
naval. Nimeni n-a venit 
pregătit de acasă i nici o 
mască, nici un pantalon de 
Pierrot, nici o lacrimă de 
Columbină, nici un rînjet 
mefistofelic, nimic.

Și totuși, la ora 10 seara, 
în întunericul greu de aș
teptare al sălii, au năvălit 
zeci de perechi de mexi
cani, fauni, personaje lite
rare, eroi fabuloși ai bas
melor... Uluitoare metamor
foză. Și rechizita ? O pros
pectare de o oră în jurul 
taberei a procurat o parte 
a costumației i tulpini 
lungi de coada-calului, în 
care s-a îmbrăcat muma- 
pădurii, frunze de brustur 
și crengi fantastic răsucite 
care l-au reconstituit pe 
veselul Pan, conuri și ce
tini de brad pentru zîna 
pădurii. Neverosimila com
binare a garderobei din 
zeci de geamantane a 
născut, ca într-un număr 
de prestidigitație, gitane,

mine, carnavalul 
mai strălucită

cow-boys, 
travestiți 
beduini 
Meca.

Pentru 
a fost cea 
probă extrapoetică a ine
puizabilei capacități de in
venție a elevi lor-poeți.

CARMEN RUSINOIU
(Liceul „N. Bălcescu", 

București)

★

Nu sînt umorist și nici 
măcar consumator de „ur

DESPRE

zici*.  Aș vrea să las la o 
parte infinita recunoștință 
pe care în unanimitate o 
păstrăm organizatorilor și 
îndrumătorilor noștri și să 
prind în obiectivul impre
siilor și cîteva aspecte 
critice.

Vădit interesată — atît cît 
o invită pînă acum vîrsta și 
atît cît dă voie poezia însăși 
— de fundament'll etic al lu
mii, Doina Uricaru va birui 
neîndoielnic și în acel ames

Au existat în tabăra 
noastră un număr de co
legi nefericiți : nu știau 
pentru ce-au fost trimiși 
aici. Versuri 
cut în viața lor, proză, 
ca domnul Jourdain, „fără 

n-au fă-

sa știe , iar teatru — pro- l 
babil profesorilor. Cum do- I 
rim să avem numai colegi I 
fericiți, ar fi recomandabil I 
ca la viitoarea tabără, cei I 
străini de muze să nu mai I 
fie obligați să se „repro
fileze".

Secundo i o dată cu dis
pariția aproape totală a 
cailor din fauna domestică 
a țării, se pare că și „pe- 
gașii*  sînt în suferință. ' 
Lipsa lor a antrenat și ab
sența scriitorilor într-o ta
bără care a simțit acut ne
voia prezenței lor.

Terțio : ca și celebrul Ri
chard al III-lea, care dădea 
un regat pentru un cal. și 
noi am fi dat totul pentru 
o mașină de scris. La Gîlma 
ne-am simțit aidoma copiș
tilor din Evul Mediu. Bine 
că am luat stilouri de 
acasă ; altminteri am fi ju
mulit gîștele din Moroeni 
întru făurirea mult rîvnite- 
lor pene.

Și-apoi să faci ședințe 
de cenaclu, carnaval, dans, 
întîlniri, serate literare, cu 
200 de elevi, într-o sală de 
mese încinsă, în care con
tinuă să adie miresme de 
tocană, este un sacrilegiu 
cu atît mai grav, cu cît în 
incinta taberei se găsea o 
admirabilă sală pustie de 
club și un grajd demn de 
Augias, de pe vremea cînd 
hidrocentrala nu 
oamenii făceau 
casnică.

Dar așa cum 
de înnourare n-au jignit 
albăstrimca cerului ce ne-a 
fost prieten tot timpul, tot 
așa aceste mici neajunsuri 
n-au tulburat nici buna dis
poziție, nici minunatul co
locviu al sensibilităților.

exista, iar 
zootehnie

ceasurile

TIBERIU MIHAIL
(Liceul „D. Cantemir")

Din „Sculptorul 

fără expoziție 

personală11

Ieri, un sculptor
A rupt un mal,
A revărsat o apă
Și pină ca apele să-1 înece
A cioplit un mal
Unde să vină
Omul care trece
Și e obosit.
Apoi a plecat
Și malul a rămas singur.

Azi, tot el a smuls rădăcinile pădurilor.
Copacii i s-au înclinat,
Crispați cum sînt,
Și fiecare s-a grăbit să spună pămîntului
Că pleacă de unde-a răsărit.
Și așa cum copacii i se înclinau,
El i-a împietrit,
Întorcindu-Ie spatele
Și neauzindu-le cuvintele.
Și copacii n-au mai plecat
de unde-au venit

DOINA URICARU
(Liceul nr. 32, București)

tec de dragoste, ură și cre
dință care este lupta cu cu
vintele.

VIRGIL MAZILESCU

Desen de MAIA DAMADIAN

Ilustrație la „Fata babei și 
fata moșneagului" (Desen de 

VIOREL ALEXA (Liceul nr.

32, București)

EI TREC
Copiii și-au atîrnat de gît 
Mătăniile furate de Ia bunici 
Și-acum aleargă, aleargă. 
Cu-o jumătate de soare 
în buzunarul stîng, 
Cu luna pe frunte, 
Aleargă să scuture caișii— 
Aleargă, pînă adorm. Cineva 
Se-apropie desculț, 
Le ia cîte-o mărgea 
Și fuge.

MARIA BEG 
(Liceul nr. 1, Caransebeș)

TRANSHUMANTĂ
Apa grea de sub cer, apa grea 
Aduna stea cu stea, strălucea. 
Păcurarii sub zeghi de tăceri 
Așteptau nopți ca ieri după seri.

Tulburau, scufundau stea sub stea 
Mieii albi aplecați să tot bea 
Apa grea de sub ieri, de sub azi, 
De sub umbre de oameni, de brazi.

LUCIAN ALEXIU 
(Liceul „Eftimie Murgu“, Timișoara)

MINERUL
Acolo, în creierii munților,
Cineva a găsit 
începutul și viitorul țării. 
El stringe în cupa secolului
Lacrimile de granit și aur
Ale munților.

OLGA NAGY 
(Liceul nr. 1, Reșița)

COCOȘII
Dimineața a venit ca întîia zăpadă, 
Mușcînd adine din fereastra unde noaptea 
Se smulge cu greu visurilor.
Luna s-a dat de trei ori peste cap
Și s-a făcut soare.
Iar cocoșii cu crestele însingerate de zori 
Au plecat să colinde lumea, 
Altfel decît pentru galbenii 
Din poveste.

SORIN IONESCU 
(Liceul nr. 1, Tirgoviște)
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ÎNTOARCERE
S-au prins în horă castanii. 
Dar pămîntul s-a plictisit 

Sa tot fie rotund 
Și s-a ascuns

Intr-un triunghi oarecare. 
L-au găsit copiii 
La lecția de geometrie 
Și-au pus compasul

Drept pe ecuator.
Apoi, au aflat mijlocul 

Fiecărei laturi,
Iar pământul rușinat 

S-a întors
în hora castanilor.

OROLOGIUL
în fiecare noapte, 
Orologiul din vecinul turn 
Coboară treptele
Șubrede
Ca să-și caute orele;
In tinerețe era distrat 
Și le-a pierdut pe rînd.
I-a rămas doar una, 
O oră cuminte.
Zidurile reci și triste

întreabă din cînd 
în cînd :
— Bătrîne orologiu. 
N-ai mai găsit nimic ? 
far el bate mereu 
La fel.
De trei ori, încet,
Aproape stins.

DOINA 1GNEA 
(Liceul nr. 3, Iași)

INI)

DUMINICALĂ
în toamna gindurilor,
V-am chemat in grădina mea,
Să gustați merele, 
închisorile soarelui.
Ascultați slujba despre chinuri, despre truda 
Unei fecioare de-a spăla stelele.
Nu scuturați tăcerea înfrunzită
Și plătiți o liturghie
Pentru un suflet de fată...

MIMI ENACHE
(Liceul din Drâgășani)

ELEGIA
RĂTĂCIRII

S-au rătăcit pădurile în verde 
îneît de 
bate un 
un dor

la o vreme. Ia izvoare 
dor care te pierde, 

rotund de căprioare.

noaptea, se-ntîmplă-n sat

Versurile Doinei Ignea do
vedesc — pe lingă gingășia 
specifică vîrstei — o plastică 
ingenioasă a imaginilor, o 
melodicitate autentică și. în 
cazul în care darurile ei de 
acum nu vor fi doar un „ac
cident0 fericit al adolescen
tei. vom putea vorbi despre 
ea ca despre o poetesă...

GHEORGHE

TOMOZEI

TRIUNGHI
Oricum Întorci
Această simplă figură,
Vezi unul și acelaș lucru: 
Ochii ispitiți mereu 
Să străpungă totul în jur, 
Gura,
Punctul unde se unesc
Și unde sfîrșesc nuri.

Așa trecem cu toții,
Cu fața rotită o singură dată 
Simplu, ca un disc,
Astfel ca ochii să-nconjoare 
Totul
Iar gura să fie mereu 

Centrul.

SIMPLII

Uneori, _ _ ______ ________
să cadă-o stea bolnavă de iubire 
în patul vreunei fete mari 
care-a sărutat brazii și î-a mîngîiat 
ca la o fatală despărțire.

S-au rătăcit păsârile-n pădure. 
Puștile-s indreptate-n soare. 
Doar eu mai aștept o secure 
cu care să cioplesc căprioare...

Cu ecouri din Labi? fi din 
Beniuc, (surse pe care cu si
guranță tînărul poet le va 
părăsi mai tîrziu), G. Gavri- 
leanu intră și el în sufletul 
marilor păduri, se desface în 
ramuri și frunze, cu tot en
tuziasmul acestor motive. 
Deși metaforele nu sînt o- 
riginale, retrăirea cu auten
tică nervozitate a unor eter
ne dispoziții adolescente e 
mișcătoare. Unele vorbe 
mari capătă un farmec ne
așteptat pe buze atît de fra
gede, foamea de filozofie, cv 
fatalele naivități, dă anticli- 
maturi de prospețime și de 
emoție pură. Din cînd în 
cînd, o izbutită imagine, rod 
al fericitei intîmplări pe ca
re o numim inspirație, re
confirmă și fortifică speran
ța intr-un posibil nume de 
mîine.

PETRU POPESCU

BĂRDAT11
Bărbații mei
Schimbă lumina caselor 
Și-și impun punctele 

de vedere.
Toți bărbații mei
Iubesc materia
Așa cum
Cercul iubește lemnul.
Toți bărbații mei
Calcă desculți
Prin zăpadă
Fără să strige, 
Chiar dacă uneori 
Zăpada poate fi 
Și iluzie.

E un fior de respect față 
de Poezie, e și poftă de joa
că, in versurile fără vinovă
ție ale Virginiei Stoica — și 
sint presimțirile și neliniș
tea unei conștiințe poetice 
care se naște. Dacă nu mă 
înșel. Dacă nu se înșeală...

NICHITA STĂNESCU

,'Unul face pe cuiul, unul pe cleștele 
și alții pe meșterii"

(VASKO POPA)

Podul era alb. Malurile, încărcate ciucur de case. Se 
numeau Orașul Roșu și Orașul Albastru. De fapt, erau unul 
și același oraș, despărțit de fluviu. Fluviul cenușiu.

Apa își legăna cărnurile fierbinți și tulburi, impasibilă. 
Din loc în loc se furișau, ascunzîndu-se, pasiuni rotitoare, 
vîrtejurile amețitoare ale cărnii cenușii. Se ascundeau mai 
ales sub pod unde soarele, roșu sau albastru, după starea de 
spirit a călătorului, nu le putea dojeni.

Podul era alb. Lung. Inocent
Fusese mai la vale și un altul, pe timpul tatălui. Poate 

fusese și altul pe vremea bunicului. Unul dintre ele, se știa 
cu siguranță că-1 distruseseră partizanii în război.

întotdeauna se găsise un război care să distrugă podurile 
albe. Lungi. Inocente. Poate că altfel orașul ar fi avut o 
mulțime de poduri. Ar fi fost atunci, în toate nopțile, o puz
derie de lumini pe fluviu.

Nu voia să meargă Ia școală
In acea după amiază.

îi era ciudă. Poate pe el în
suși, poate așa...

Voia să scrie poezii ; sau nu, 
poeme. Luase cu el o bucată 
de cretă albă, mare și sfărîmi- 
cioasă. Voia să scrie, acolo, 
chiar acolo, pe banda neagră 
de asfalt a șoselei.

Mai voia să deseneze. Să 
deseneze o floare.

Voia să ia toate foile albe ale caietului de teme: caietul 
ordonat și reglementar învelit în hîrtie albastră și etichetat 
și semnat, numele, prenumele, anul și școala. Voia să facă 
avioane eît se putea mai albe, și să le dea drumul spre fluviu. 
Se simțea o colivie plină cu porumbei, toți albi și cuminți, 
și trebuia sâ-i frîngă portița.

Ei da, fluviul, așa cenușiu cum era, scăpa totdeauna spre 
mare !

Mergea repede, cu plăcere. își închipuia că e un indian 
cu pene pe cap, vopsit cu roșu, și cu securea în mină. Apoi 
simți că-1 irită faptul că trebuie să fie vopsit, și nu se mai 
jucă.

Era totuși mulțumit că nu i se auzeau pașii. Tenișii lui 
vechi se rupseseră, dar n-u s-ar fi despărțit de ei pentru 
nimic în lume. Sie împrietenise cu ei, la fel cum se împrie
tenise și eu mingea mică și albastră, la fel cum se împriete
nise cu o decorație veche și inutilă pe care veșnic o purta 
Ia gît agățată de un lănțug.

MIȘCARE
Urcă iedera in taina tăcerii 

căutînd trupul de sprijin, 
trupul sonor, trupul cu adaos vibrînd 
cînd pădurile vin 
din marile călătorii suprapămîntene.
Sufletul lemnului a oftat 
ca picioarele răstignite pe drum 
și între două păsări se zbate 
șarpele cu ochi de fum 
dihanie — cintec înotind pe spate.
Oasele s-au culcat în alte oase
și iedera urcă mai sus 

întoarsă-n oglinzi paralele 
și se izbește cu tîmpla de stele 
spărgind cuvintele sticloase. 
Curge lăina silabelor pe noi, 
vin ploile mari, ploile vin 
și iedera ne trage pe ploi 
spre sensul înfriguratului destin.

GEORGE GAVRILEANU 
(Liceul din Gura-Humorului)

ii

își umpluse buzunarele cu pietricele rotunde și albe. Atîr- 
nau greu, și el se grăbea spre mijlocul podului, se grăbea 
să ajungă acolo, ca să arunce rar, ritual, pietricele albe, în 
fluviul cenușiu. Se grăbea nu fiindcă atîrnau greu și s-ar fi 
putut să-i rupă fundul buzunarelor, ci fiindcă pur și simplu 
voia să arunce cu pietricele în apă. Știa că l-ar liniști clipo
citul molcom al apei bătute cu pietre, al apei lovindu-se re
gulat de pilonii solizi ai podului.

Mașinile treceau în viteză. O fată sărise dintr-un furgon 
de carne, uriaș și sîngeriu, acoperit de sus pînă jos cu litere 
negre, de parcă ar fi prevenit pe cineva de ceva.

Fata se lipise iute de balustrada podului ; se aplecă mult, 
prea mult, înspre fluviu. Sînii ei se ascuțiseră și picioarele, 
mai ales, i se lungiseră uimitor.

Cînd era mic, tatăl și fratele cel mare îi aduceau cărticele 
cu desene făcute anume ca să fie vopsite. Acolo, între foile 
acelea de hîrtie proastă, tresărise întîia oară în fața vibrației, 
întîmplătoare desigur, a coapsei lungi de gazelă.

— De ce te-ai aplecat atît de mult ? E riscant să te apleci 
prea mult asupra oricărui lucru. Poate că fluviul nu te

UN ACROBAT
sohn

Nu vreau sa dormi.
S-ar înegri noaptea 
Și-aș cobori.
Așa e mai bine. 
Mi-au zburat
Visurile
Acolo unde
Bat numai ciocanele suflării
Fără să atingă
Cerul,
Unde nici măcar
Copacii nu vorbesc,
Cu atît mai puțin noi !

VIRGINIA STOICA 
(Liceul nr. 30, București)

iubește.
Fata rămase mai departe plecată peste ape. Părul lung și 

auriu, singurul lucru prețios în toată ziua aceea, îi zăbrelise 
în șuvițe obrazul. Era curent pe pod și pletele se agitau 
ca niște colegi de-ai lui cînd voiau să-și motiveze absențele 
de luni.

— Știi, culorile înșeală. Adîncimile nu sînt atît de profunde 
pe cît par și nu sînt nici atît de apăsătoare. In fond, diferă 
de la fluviu la fluviu, de la ocean la ocean.

Departe, turla catedralei își răsfira voluptuos podoabele 
de piatră. Se roteau în jurul turlei o mulțime de păsări. 
Poate erau corbi. Se vedea treaba că noaptea se prăbușea 
peste oraș, iar turla ieșise la plimbare cu toate bijuteriile 
ei vechi și demodate.

Băiatul se întreabă : „unde i-o fi cățelul ?°
— Niciodată nu sîntem singuri. Nici măcar fluviul nu e 

singur. E totdeauna cu el însuși. Fluviul are pești. O mulțime 
de pești, albaștri și roșii. Apele nu fac distincție între culori,

Cineva cintă din fluier. 
Punctele cardinale 
își întind brațele, 
Dansează.
Un altul arde păduri —
Nu-i place cîntecul,
Nu mai vrea fluiere —
Și înnegrește cu cărbune
Spațiile

Ce-au rămas goale—

Un pătrat alb.

Un pătrat negru.

DELIA-CELINA ILIEȘIU 
(Liceul din Baia Mare)

Spiritul geometric — în
scris cu grația unui motiv 
de broderie populară — poa
te fi semnul unei prevalente 
a raționalului, dar poate in
dica, în același timp, o ca
pacitate de percepere acută 
a esențelor. Speranțele și pe
ricolele sînt la fel de mari. 
Primejdia ar fi aceea a u- 
nei „cristalizări0 premature. 
Odată salvată din criza ado
lescentei. o astfel de sensibi
litate poate însă aspira la zo
nele înalte ale cîntului pur.

MARCEL MIHALAȘ Desen de MAIA DAMAD1AN

Proza Svetlanei Nedelcu mărturisește un suflet delicat, în- 
aeiat 4e puritate. Autoarea nu se sfieste să-și transcrie candorite, 
iar textul păstrează grația unei ființe minunate : Arta. Pentru 
toate acestea, îi doresc din toată inima să aibe stăruința pe care 
o cere împlinirea talentului său.

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

DAMADIAN

Desen de MAIA

ULTIMA

NOAPTE
Prin tavanul crăpat, 
aseară, 
a căzut cer amestecat 
cu tencuială.
Stele ca pleava
S-au scuturat in mijlocul odăii...

Prin gaura cheii 
m-a privit toată noaptea 
un înger, 
să vadă 
dacă am 
pa trupul

vre-o pată 
alb—

suflet cald,

IOANA CRACIUNESCU 
(Liceul „Mihai Viteazul", București)

CARUSELUL
In ziua aceea, a știut că 

va trebui să se ducă la 
locul caruselului cu cai. 
Caii, așa vopsiți roșu și al
bastru cum erau, puteau 
semăna de departe cu 
niște figurine de tombolă. 
Băiatului H plăceau e- 
norm.

S-a apropiat de ei, caii 
nu mai erau roșii și albaș
tri, și băiatul a știut atunci 
că au miros de lemn și de 
copii. Miros de copii mulți, 
ascultători, care vin cu pă
rinții și se invîrtesc pentru 
un bilet „exact o jumătate 
de oră", apoi pleacă, iar 
părinții îi țin grijulii de 
mină, fi copiii se străduiesc 
să fie cuminți, chiar dacă 
vor să plîngă, să mai ceară 
„un bilet pentru căluți".

itr
lnvîrtea caruselul, nrfn- 

gîind îngrijorat fiecare cal 
de lemn, încă fierbinte de 
soarele de peste zi.

Caii erau aceiași, roșii 
albaștri, sau intr-adevăr — 
așa cum hotărise băiatul 
fără nici o culoare.

suferă de daltonism. Iubesc deopotrivă peștișorii. Și se zbat 
vietățile în noi ca în niște acvarii.

In port, vapoarele erau liniștite.
Un remorcher n-avea totuși pace. Acum se apropiase de 

pod și un bărbat in tricou marinăresc prindea muște pe 
punte.

Fata îi făcu un semn de salut, larg, cu brațul gol și foarte 
alb.

— De fapt, știi, în toată regiunea, podul și brațul tău 
aînt singurele lucruri albe.

Totdeauna, la mal erau șlepuri așteptînd să fie încărcate 
cu pește viu- Mirosul lor, vîntul îl aducea pînă sus, sus de 
tot, pe pod. Mirosea și a catran, și a smoală topită, și a 
frînghie putredă, și a iarbă umedă.

— Cred că i-ai făcut semn să tragă la mal. Poate vrei să 
ie duci la el. Poate nu vrei.

Erau, îndepărtate, păduri întunecate de sălcii înecate. 
De-acolo, spre seară, veneau în stoluri mari păsările ce stă- 
pîneau orașul De acolo venea, desigur, și mirosul de iarbă 
sugrumată.

PE PODUL ALB
— Să știi c-aș vrea să rămîi o vreme cu mine, aid, pe 

pod. Mă simt foarte bine aici, doar că, uneori, sînt prea 
singur. Adică prea cu mine însumi.

Fata privea fluviul fără un cuvînt îl privea așa cum, cîteo- 
dată, seara, privesc oamenii flăcările jucînd în cămin. Le 
vine chef de băutură și povești. încep să viseze cu ochii 
deschiși la locuri foarte depărtate.

— Iartă-mă că țin cu tot dinadinsul să vorbesc. Aici pe 
pod, deși e alb, de obicei miroase a benzină. Așa e regula. 
Hamalii de la șlepuri mă cunosc. Cred că mă cunosc și peștii 
din fluviu. Le arunc de mîncare, de cîte ori trec pe aici. îmi 
dau seama că mă cunosc. Peștii nu mint; sar, clipocind, 
din apă. Nu am niciodată cu cine să vorbesc, cînd sînt pe pod. 
Sînt unul singur pe podul alb. Unic.

Fata, brusc, îl privi în ochi.
— Trebuie să plec, — spuse ea.
— Unde să pleci ? Pun întrebări stupide. Desigur că tre

buie să pleci. Ai o mie de locuri unde să te duci și o mie de

motive. Totuși, aș fi dorit mult să mai rămîi măcar zece 
minute cu mine.

Băiatul hiă mingea albastră și o săltă în palmă. Apoi a 
bătu de cîteva ori de asfalt. Brusc, Își făcu vînt și o arunefi 
departe, foarte departe peste ape. Peștișorii din fluviu înce
puseră să salte | credeau că e ceva de mîncare.

Fata privise lung zborul obosit al mingii. Avu o licărire 
de curiozitate i pînă unde se va duce ? O va înghiți vreun 
pește sau va pluti pe ape, încoace, spre pod ?

®u furie își smulse băiatul medalia de la gît, medalia veche 
cu chipul unui împărat șters de atîta frecat pe pielea aspră 
și fierbinte, și o aruncă în fluviu. înghițea repede, avid, 
tot ce i se arunca, acest fluviu cenușiu.

Uitase de avioanele albe de hîrtie și începu să deseneze pe 
asfaltul șoselei cu acea cretă mare și albă tot ce-i trecea 
atunci prin minte. Poemele scrise au în ele o anumită doză 
de spoială și băiatul se dezbrăcase, era aproape alb și stră
lucirea inimii lui răzb&tea printre gratiile coastelor.

Era intensă circulația, acolo, sus, pe podul alb. Toate florile, 
toate bisericile, toți caii, toți munții și toate păsările albe 

intrau inevitabil sub roțile ma
șinilor. Se ștergea din ce în 
ce, pînă nu rămînea decît as
faltul, negru, ca și la început. 

Tot ce încercase să facă era 
fără rost, fata aceea luminoasă 
nu mai era acum pe pod, ră
pirea fusese dusă la capăt. 

Era un șurub mare și ruginit, 
acolo, sub tălpile lui, și se 
apucă băiatul cu sîrguință și 
aproape cu liniște, să-l desfacă, 

întîi vîrful degetelor și el, vrînd săRugina îi cuprinse 
scape de ea, se șterse pe genunchii albi și got Rugina se 
întinse pe genunchi și acum el nu mai avea cum să se 
șteargă.

De fapt, șurubul acela ar fi fost foarte dificil să-l scoată 
fără să se murdărească.

Podul era alb.
Acum, lumea care trecea grăbită la lucru privea un băiat 

mergînd în echilibru pe balustradă. O pereche de teniși 
crăpați de sudoare stăteau la un capăt al podului. Și probabil 
că dacă băiatul ar fi dispărut la celălalt capăt, tenișii aceia 
ar fi rămas cu gura căscată prostește la soare, la soarele 
teribil de roșu și de arzător din acea dimineață, ar fi rămas 
alături umil puțin întors cu călcîiul 
poziție de repaos.

spre celălalt, ca într-o

LIVIU 
(Liceul „M.

DUMITRIU
Eminescu“ București)

Deodată tresări, sucind 
brusc caruselul, care se 
opri de îndată. Pe unul 
dintre cai, cineva scrijelise, 
mare, un nume : „Alexan
dru". Rămase puțin emo
ționat, fiindcă era numele 
lui. Recapitulă citeva mi
nute lumea care ar fi avut 
poate nevoie de el. Nu putu 
să se oprească la nimeni, 
totuși rămase fericit. Se 
simțea copleșit de o răs
pundere nemaipomenită i 
purta numele cuiva, de 
care „altcineva", fie și nu
mai pentru citeva mo
mente, avusese nevoie.

„Toți caii pe care-i cu
nosc răspund foarte greu 
la nume din astea", se 
gindi băiatul.

Vru să strige calul, dar 
știa că o să i se răspundă 
de undeva cu un Da... a.^a I 
inginat și ascuns laș, pe 
după vreun gard vecin cu 
caruselul. Renunță.

Citeva zile, își făcu de 
lucru in apropierea caru
selului. Numele „Alexan
dru" rămînea zgîriat pe 
spinarea calului albastru, 
și Alexandru îi suridea de 
fiecare dată 
gaduință.

cu destulă în-*
hi cițtva pași 
încremenit de

Se oprise 
de carusel, 
o dureroasă surpriză. Cițiva 
oameni in salopete acope
reau grăbiți caii de lemn 
eu niște resturi de vopsea 
albă, stupidă, rămasă 
poate de la vopsitul vreu
nui grilaj.

— Alexandru a fost de
sigur vopsit și el! îi trecu 
fulgerător băiatului prin 
minte.

Voi să se repeadă la oa
menii aceia, să-i oprească 
să mai vopsească in alb 
caii, care păreau că accep
taseră roșul și albastrul, 
sau nici ® culoare, așa 
cum fusese fără îndoială, 
de la început.

Oamenii insă plecaseră, 
lăsind caruselul vopsit pe 
jumătate, pentru că, așa 
cum bănuise, nu le ajunsese 
vopseaua albă.

♦
Se uscase vopseaua albă 

pe calul-Alexandru. Băia
tul știu că nu mai putea 
veni să-l caute, tnvîrtind 
nerăbdător caruselul.

La sfirșttul acelei zile, 
un băiat a trebuit să in- 
genunche in fața unui cal 
de lemn, mirosind proaspăt 
și impersonal a vopsea. 
Calul alb, definitiv alb, nu 
mai era Alexandru.

SVETLANA NEDELCU 
(Liceul nr. 2, Iași)
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COMERINEA DE PRESĂ

a ministrului afacerilor externe i 4 LVI PIERRE HARMEl
I 
Ial Belgiei, Pierre Harmel

dezvoltarea relațiilor în- |

Marți dimineața, Înainte de 
părăsi România. ministrul

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socia
liste Roțnânia, Corneliu Mănescu, 
adresată în numele guvernului 
român, Pierre Harmel, ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, îm
preună cu soția, a făcut o vizită 
oficială în România, în perioada 
13—17 septembrie 1968, răspun- 
zînd astfel vizitei făcute în Belgia 
de ministrul român al afacerilor 
externe în februarie 1967.

In timpul șederii sale în Româ
nia, ministrul afacerilor externe 
ai Belgiei, Pierre Harmel, a fost 
primit de președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, care 
a oferit un dejun in onoarea sa.

Ministrul afacerilor externe al 
Beigiei a fost, de asemenea, pri
mit dq președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

întrevederile care au avut Ioc 
cu ocazia vizitei ministrului bel
gian al afacerilor externe, Pierre 
Harmel, s-au desfășurat, ca și în- 
tîlnirile precedente româno-belgi- 
ene, într-o atmosferă cordială, 
sinceră și amicală.

M ’.ștrii afacerilor externe ai 
iei și Belgiei âu procedat 
^minare aprofundată a di- 

□elor aspecte ale relațiilor bi- 
.țterale dintre cele două țări și 

au trecut în revistă evoluția si
tuației internaționale.

Analizînd relațiile bilaterale 
dintre cele două state, ei au con
statat cu satisfacție că acestea 
S-au dezvoltat multilateral și au 
subhniat hctărîrea lor de a cău
ta, în continuare, noi mijloace în 
vederea intensificării și diversifi
cării acestor relații.

Cele două pârți au relevat im
pui tanța deosebită pe care o

atribuie dezvoltării schimburilor 
comerciale, precum și necesitatea 
adoptării unor măsuri adecvate 
menite să asigure dezvoltarea e- 
chilibrată a acestora, în interesul 
reciproc.

In scopul dezvoltării colaborării 
economice, din împuternicirea 
guvernelor lor, cei doi miniștri de 
externe au semnat, în timpul vi
zitei, un acord de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică.

în timpul tratativelor s-a con
venit să se reia în termenul cel 
mai scurt posibil negocierile în 
vedeiea rezolvării problemelor fi
nanciare în suspensie.

Subliniind, de asemenea, im
portanța dezvoltării legăturilor 
culturale și științifice dintre cele 
două țări, miniștrii de externe au 
exprimat satisfacția guvernelor 
lor pentru rezultatele obținute în 
aceste domenii și dorința de a 
încuraja și în viitor aceste schim
buri, în spiritul prevederilor A- 
cordului cultural româno-belgian. 
în acest context, cele două Părți 
consideră că acțiuni ca zilele cul
turii belgiene organizate anul 
trecut în România și zilele cultu
rii române care vor avea loc anul 
acesta în Belgia sînt de natură 
să contribuie la o mai bună cu
noaștere și înțelegere reciprocă.

în dorința de a găsi noi mij
loace menite să faciliteze circula
ția persoanelor între România și 
Belgia și să încurajeze schimburi
le turistice, cele două Părți 
subliniat utilitatea pe care
avea-o adoptarea unor masori în 
vederea simplificării formalități
lor actualmente în vigoare.

Părțile și-au exprimat convin-

gerea că c
tre România și Belgia este de na
tură să contribuie la consolidarea 
păcii și 1 .
rii internaționale în Europa și în 
lume.

In acest spirit ele și-au expri
mat dorința de a se continua Ia 
toate nivelurile contactele directe 
privind problemele de interes co
mun.

în cadrul schimbului de vederi 
cu privire la problemele interna
ționale, cele două părți au apre
ciat de comun acord, importanța 
continuării și intensificării efortu
rilor în vederea favorizării unui 
climat de înțelegere și respect re
ciproc în relațiile dintre state, 
conform principiilor Cartei 
țiunilor Unite.

Pierre Harmel, împreună 
persoanele care l-au însoțit, 
vizitat obiective social-cylturale 
din București, așezăminte istorice 
și obiective turistice din județele 
Brașov, Sibiu și Vîlcea.

Vizita ministrului afacerilor ex
terne al Belgiei în România, re
prezintă o nouă și importantă

contribuie Ta consolidarea g 
la îmbunătățirea cooperă- |

Na-

cu
au

o

au 
ar

Suprem a! Republicii

cu caracter politic avute la 
București, dl. P. Harmel a amin
tit principalele obiective ale po
liticii externe a Belgiei : crea
rea unei Europe puternice și 
unite, destinderea relațiilor și 
reducerea înarmărilor, urmă
rirea perseverentă a apropierii 
între .......
tecul 
altor 
tre — a spus d-sa — se confir
mă faptul că. în ciuda unor 
deosebiri de aprecieri cu totul 
firești între state cu regimuri 
diferite, Belgia și România ur
măresc în Europa aceleași obi
ective de pace și avem asupra 
a numeroase puncte aceeași 
concepție, de pildă în ce priveș
te necesitatea de a înlocui în 
Europa noțiunea de echilibru, 
prin noțiunea de cooperare în
tre state.

Dl. prim-ministru al Belgiei, 
dl. Eyskens — a spus în înche
ierea expunerii sale dl. Harmel 
— mi-a dat sarcina să invit pe 
dl. Maurer să facă o vizită ofi
cială în Belgia, împreună cu dl. 
Mănescu. Domniile lor au bine
voit să accepte această invita
ție, urmînd ca data acestei vi
zite să fie fixată 
matică.

în continuare, 
externe belgian 
întrebările ziariștilor. în răs
punsurile sale, oaspetele a scos 
în evidentă printre altele rolul 
țărilor mici și mijlocii din Eu
ropa în asigurarea unui climat 
de destindere și colaborare in
ternațională.

în legătură cu rolul pe care 
îl pot avea relațiile economice, 
tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două țări în asigu
rarea destinderii internaționale, 
interlocutorul a spus : Este lim
pede că atunci cînd savanți. 
profesori, artiști, atunci cînd 
oameni dintr-o tară călătoresc 
în altă țară, și cînd se stabilesc 
legături personale, atunci ne 
recunoaștem mai bine asemă
nările și estompăm mai mult 
deosebirile. Pentru acest motiv 
noi considerăm deosebit de util 
să ne îmbogățim contactele re
ciproce, lucru care a fost între
prins cu hotărîrQ de cele două 
state ale. noastre și care pare 
Să aibă de pe acum 
rodnice.

a ...
afacerilor externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, s-a întîlnit la 
Casa „Nicolae Titjlescu" din 
Capitală — sediul Asociației de 
drept internațional și relații in
ternaționale — cu ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine la București.

Conferința de presă a fost 
deschisă de Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești.

Ministrul Pierre Harmel a 
făcut apoi o declarație de presă, 
în cursul acestei călătorii, a 
spus dl. Harmel, ca reprezen
tant al poporului belgian, am 
avut sentimentul profund că 
poporul român onorîndu-mă pe 

" mine onorează poporul pe care 
R ea îl reprezint.

M-am simțit profund impre
sionat — a continuat dl- Har
mel — de primirea pe care 
înaltele autorități ale statului 
român mi-au făcut-o, de audi
ențele acordate de președintele 
Consiliului de Stat. dl. Nicolae 
Ceausescu, de președintele Con
siliului de Miniștri; dl. Maurer, 
și de convorbirile atît de apro
fundate pe care am avut prile
jul să le port cu dl. Mănescu 
și colaboratorii săi. Referin- 
da-se la convorbirile purtate 
la București dl. Harmel a spus: 
încă din 1965 am considerat că 
relațiile bilaterale dintre țări 
cu regimuri diferite trebuie să 
se intensifice și acest lucru a 
fost ilustrat în cazul relațiilor 
dintre România și Belgia. Am 
constatat cu deosebită satisfac
ție că schimburile comerciale 
dintre tarile noastre au progre
sat atingînd un 
de o parte și 
importurile de 
nești în Belgia 
parați® cu 1966. au sporit cu 60 
la sută. Pe de altă parte, vîn- 
zările belgiene în România au 
fost puternic stimulate de con
tracte importante încheiate în
tre întreprinderi belgiene și 
românești îndeosebi în dome
niul industriei chimice.

în legătură cu Acordul de 
cooperare economică, industria
lă și tehnică semnat la Bucu
rești cu prilejul vizitei sale, 
ministrul belgian a sublinișt că 
acesta reprezintă un nou instru
ment de intensificare a coope
rării între cele două țări.

Re!erindu-se la convorbirile

I
I

I
i
I
I

............ ............. ................. ..........I 

contribuție la strîngerea relațiilor « 
între cele două țări în spiritul I 
prieteniei lor tradiționale................ ■

ie al g 
trans- I 
helgi- ■ 

an, invitația ca președintele Con- * 
siliului de Miniștri al Republicii g 
Socialiste România, Ion Gheorghe " 
Maurer, și ministrul afacerilor . 
externe, Comeliu Mănescu, să I 
facă o vizită oficială în Belgia. ■

I

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Harmel, a t 
mis, în numele guvernului belgi-

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Pata vizitei urmează să fie 
stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.

Din partea Tribunalului

țările europene, neames- 
în treburile interne ale 
state. Din discuțiile noas-

pe cale diplo-

ministrul de 
a răspuns la

Socialiste România

Ca urmare a Hotărîrii Plenarei 
C C. al P.C.R. cu privire la rea
bilitarea unor activiști de partid, 
Procurorul general al Republicii 
Socialiste România, analizînd ho- 
tărîrea de condamnare și mate
rialele dosarului, a introdus re
curs în supraveghere împotriva 
sentinței tir. 180 din 8 octombrie 
1954 a Colegiului. militar al Tri
bunalului Suprem, prin care 
Vasile Luca, Iacob Alexandru, 
Solymor Ivan și Cemicica Dumi
tru au fost condamnați la. diferi
te pedșpșe, sub învinuirea de 
subminare a economiei naționale 
și activitate intensă contra clasei 
muncitoare.

Judecind recursul în suprave
ghere, Plenul Tribunalului Su
prem a constatat nevinovăția celor 
condamnați, nelegalitatea și nete
meinicia sentinței și, prin decizia 
nr. 29/1988, a admis recursul 
supraveghere, a casat sentința

în 
de

condamnare și i-a achitat de orice 
penalitate.

De asemenea, judecind recursul 
în supraveghere împotriva sentin
țelor m. 1 din 1 septembrie 1952 
și nr, 99 din 14-octombrie .1952 
ale Tribunalului militar teritorial 
Bucuirești- și deciziei nr. 27 din 4 
octombrie 1952 a colegiului mili
tar al Tribunalului Suprem, prin 
care inculpații Rozei Aurel Ro- 
zenberg, Vasilescu Nicolae, Ni- 
chita. Dumitru, Cernătescu Petre, 
Georgescu Gheorghe-Topazlău, 
Ciorapciu Mircea, Nițescu Con
stantin, Ionescu Oprișan, Fran- 
gopol Nicolae și Vieru Petre au 
fost condamnați la diferite pe
depse, sub învinuirea de submi
nare a economiei naționale, Ple
nul Tribunalului Suprem a con
statat nevinovăția acestora, nele- 
galitatea și netemeinicia hotărîri- 
lor și, prin decizia nr. 31/1968, a 
admis recursul în supraveghere, 
a casat aceste hotărîri și i-a achi
tat de orice penalitate.

• PRIMARUL ROMEI, Ri
naldo Santini, care se află 
în țara noastră la invitația 
Comitetului Exeeutiv a) Con
siliului popuiar al munici
piului București si persoa
nele oficiale care îl însoțesc, 
au fost luni și marți oaspeții 
locuitorilor din Suceava și 
Brașov.
• PROF. MIGUEL ARRO

YO de la Parra, președinte
le Societății mexicane de 
prietenie și schimburi cul
turale cu România, și-a în
cheiat marți vizita pe care 
a făcut-o în țara noastTă la 
invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

• MARTI. 17 SEPTEM
BRIE. a părăsit definitiv țara 
noastră, Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Unite în Re
publica Socialistă România.

SEPTEM- 
loc la Mi- 

Externe 
de

(Urmare din pag.- l-a)

■— Trecerea în revistă, la a- 
ceaștă dată, a activității ce se 
desfășoară pe șantierele indus
triale ne oferă posibilitatea să re
marcăm eforturile deosebite care 
șe fac pentru a da viață obiecti
velor aflate în curs de construc
ție, de finalizare a unui număr 
însemnat dintre ele. Cifrele sînt 
cele care pot exprima cel mai 
bine acest lucru, oferind în ace
lași timp o imagine a intensității 
cu care crește patrimoniul indus
trial al tării. în intervalul de 
timp 1 ianuarie — 1 septembrie 
1968 au fost date în exploatare 
187 de obiective și capacități de 
producție, procentul de îndepli’ 
nire al planului pe opt luni în- 
semnînd 62,8 la sută din sarcina 
anuală. Amintind aceasta, nu ește 
lipsit de importanță să mențio
nam apartenența obiectivelor la 
aproape toate ramurile indus
triale, ceea ce vorbește de la sine 
despre grija cu care este urmărită 
de către partid dezvoltarea mul
tilaterală, echilibrată a întregii 
econom'!. Conform principiilor 
fundan itate în practica econo
mică ; partidului noștru în ra
murile notărîtoare au avut loc 
procesul fiind continuu — cele 
mai multe intrări în funcțiune.

— Avem la îndemînă situația 
gradului de îndeplinire a preve
derile r de plan in sens valoric. De 
multe ori s-a sesizat insă necon- 
cordqpța între realizările valorice 
și cele fizice. Cum se prezintă din 
acest punct de vedere situația o- 
biectivelor aflate in construcție la 
care ne referim.

— A formula calificative refe
ritoare la stadiul fizic al lucrări
lor presupune sa se discute dife
rențiat, pe fiecare caz în parte. 
Ceea ce ni se pare necesar de 
menționat este faptul că la unele 
din capacități și obiective, lucră
rile sînt în stadii avansate, exis- 
tînd condiții pentru a fi date în 
funcțiune în cursul lunilor urmă
toare. Avem tn vedere diferite u-

nități economice de la Galați, 
Turnu Măgurele, Rîmnicu Vîlcea, 
Buzău. Cum însă sarcina factori
lor responsabili cu execuția lu
crărilor este îndeplinirea integra
lă, cantitativă și calitativă a in
vestițiilor, se impune să reținem 
atenția asupra unor elemente cu 
influență negativă, care, menți- 
nîndti-se; în continuare, pot peri
clita termenul de punere în func
țiune. Găsim cu atît mai oportu
nă semnalizarea unor astfel de 
lucruri eu cît orice întîrziere față 
de termenul planificat sustrage 
realizărilor economiei naționale 
importante cantități de bunuri, pe 
care se contează în raport de data 
odată stabilită. Există în acest 
sens experiența nedorită a unor

I
I
l
I
I
I

nivel important, 
de cealaltă, că 
produse Româ- 
în 1967. în com-

Plecarea

rezultate

(Agerpres).

ministrului

de externe al Belgiei

• MARȚI. 17 
BRIE 1968. a avut 
nisterul Afacerilor 
schimbul instrumentelor 
ratificare a Convenției sani- 
tar-veterinare dintre guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republi
cii Turcia.

■ ■■■■■
yoltarea Fabricii de cabluri și 
materiale electroizolante Bucu
rești, fabricile de mobilă din O- 
radea, Cîmpulung Moldovenesc, 
unitățile de îngrășăminte de Ia 
combinatele chimice din Craiova 
și Turnu Măgurele.

— Ni se pare necesar să insis
tați în legătură cu aceste dere
glări, asupra cauzelor care și-au 
impus influența negativă pe re
zultatele activității de pe șantie
re. Se poate vorbi de existența 
unor factori imposibil de preîn
tâmpinat ?

— Răspunsul cel mai sugestiv 
îl reprezintă chiar simpla enume
rare a acestora. S-au accentuat 
întârzierile în montajul utilajelor 
și a instalațiilor tehnologice (pa-

RESPECTAREA
TERMENELOR

obiective puse în funcțiune cu în
tîrziere, de unde și. mii de tone 
de oțel, dolomită, var, îngrășă
minte, sodă calcinată nerealizate. 
Același risc a apărut și prin ne- 
darda la timp în funcțiune a cî
torva capacițăți, prevăzute să 
producă la finele trimestrului II. 
Avem în vedere în general lap
tele praf, plăcile fibro-lemnoase, 
conserve.

Desfășurată în aproape cinci- 
sute de capacități și obiectiye 
planificate să intre în funcțiune 
în trimestrele III și IV, analiza 
noastră a depistat existența unor 
șantiere pe care nu se întrevede 
perspectiva intrării acestora la 
termen în circuitul economic al 
țării. Este o situație cu totul anor
mală, suficient, credem noi, pusă 
în evidență în neajunsurile amin
tite mai sus. Este cazul la dez-

radoxal, volumul de montaj 
făptuit în ultimele luni este 
continuă scădere!). în unele 
locuri — avem în vedere în spe
cial șantierele aparținînd M.LM., 
M.I.Ch., M.I.A. — sînt utilaje fl- 
duse la locul de montaj dar 
pot. fi luate în considerație din 
cauza rămînenlor în urmă a 
crărilor.
M.E.E., ........ ....
asigurate fronturile de montaj dai 
datorită furnizorilor nu se poate 
avansa. Din nou — pentru a cîta 
oară o spunem ? — utilaje și in
stalații principale, sînt contracta
te la termene ce depășesc pe cele 
prevăzute la montaj (exemple la 
M.I.M., M.I.U.). Ano
malii oare țin pe loo lucrurile, 
periei itînd în măsură însemnată 
bunul mers al lucrărilor pe șan
tiere. Cum pot califica organiza-

în-

în

nu

lu-
Pe alte șantiere ale

M.I.Ch. — sînt

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala ministrul afacerilor exter
ne al Belgiei, Pierre Harmel, cu 

ia, care, la invitația ministru- 
afacerilor externe al Republi

cii Socialiste România, Corneliu I Mănescu, adresată în numele gu
vernului român, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

(Ministrul belgian a fost însoțit 
de Louis Colot, ambasador, în
sărcinat cu problemele păcii și

I dezarmării în M.A.E., Etienne 
Davignon, șeful de cabinet al 
ministrului, și Philippe de Schou- 

' șeful serviciului de presă 
I.A.E.

w La plecare, pe aeroportul Bă-

I soții
lui

(Ministrul belgian 
de Louis Colot, a:

Itheete,
din M.

Ineasa, se aflau Comeliu Mănescu 
cu soția, Vasile Gliga, adjunct alministrului afacerilor externe, A-

țiile de construcții, ministerele 
implicate activitatea lor pe tărî- 
mul atît de important al realiză
rilor investițiilor, de vreme ce 
sîntem nevoiți să enumerăm me
reu păgubitoare rămîneri în urmă.

— In perioada de care am 
vorbit a fost prevăzută deschide
rea lucrărilor la un număr în
semnat do obiective. Și cum re
zultatele finale sînt legate de 
stratul corespunzător al activității 
v-am ruga în încheierea discuției 
să ne informați asupra constată
rilor făcute în această privință.

— Deși este oarecum prematur 
să se facă aprecieri sîntem de pă
rere că imaginea de ansamblu 
este totuși puțin liniștitoare. Din 
peste 300 lucrări noi prevăzute 
să înceapă în 1968, execuția se 
declanșase, pînă la 31 august, 
doar la 234 dintre ele. La 46 nici 
măcar nu fusese deschisă finan
țarea, deși termenul stabilit expi
rase. (De reținut că anul viitor 
sînt planificate să intre în func
țiune 47 capacități și obiective). 
De ce astfel de tergiversări ? 
Căutînd explicații nu vom face 
decît să cădem peste aceleași 
cunoscute cauze : neasigurarea 
documentației tehnice, nerezol- 
varea formelor pentru scoaterea 
terenurilor din circuitul agricol și 
chiar necontractarea lucrărilor cu 
organizațiile de construcții. Sem
nalăm de acum — cele de mai 
sus, alrăgînd atenția asupra pe
ricolului de a introduce încă din 
faza de început un decalaj nega
tiv care apasă greu asupra terme
nului final de intrare în func
țiune.

Discuția noastră a urmărit con
turarea cîtorva linii specifice ale 
activității de construcții pe șan
tierele industriale. Sînt numeroa
se semne de întrebare ivite pe 
traseul efectuării investițiilor care 
reclamă intervenția factorilor răs
punzători. Făcîndu-le loc în co
loanele ziarului așteptăm răspun- 
ful celor vizați.

lexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României numit la Bruxelles, 
funcționari superiori în M.A.E.

Erau de față Jan Adriaentsseri, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

Pitorescul Maramureșului, 
așa cum se înfățișează el as
tăzi privirii, e consecința in
contestabilă a operei de armo
nioasă dezvoltare economică 
a României. In fiecare loc al 
acestei părți de țară, amprenta 
înnoirilor socialiste este evi
dentă. In Baia Mare, oraș cu 
străvechi tradiții miniere, au 
fost înălțate noi unități in
dustriale. Cele existente au 
fost extinse și complet mo
dernizate. Aș aminti în acest 
context uzina de cupru și 
cea de acid sulfuric din ca
drul Combinatului chimico- 
metalurgic, Uzina centrală de 
prepararea minereurilor, U- 
zina de utilaj minier etc.

Locul industriei rudimentare 
de prelucrare a lemnului în 
Sighetul Marmației a fost re
luat de modernul complex de 
industrializare a lemnului. 
Alte și alte unități industriale 
au fost amplasate la Vișeul 
de Sus, Baia Sprie, Baia 
Borșa, Seini etc. Șirul enu
merării în ramura industrială 
ar putea fi continuat cu multe 
alte exemple. Cartierele noi 
de locuințe au ieșit, de aseme
nea, de mult din perimetrele 
orașelor, extinzîndu-se în toate 
centrele muncitorești. Este 
vorba apoi de un amplu 
tablou al schimbărilor în viața 
socială, de substanțiale îmbu
nătățiri fn ce privește condi
țiile de muncă în minerit 
în exploatarea superioară 
aurului verde.

Martor ocular fiind

cerc acel sentiment de recu
noștință, rămîn continuu im
presionat și mîndru de înțe
lepciunea, consecvența și ho- 
tărîrea cu care P.G.R., condu
cerea statului nostru înfăp
tuiesc neabătut prevederile 
Congresului al IX-lea al Parti
dului. Toate măsurile îndrep
tate spre dezvoltarea ascen
dentă a patriei noastre, acum 
în perioada desăvîrșirii cons
trucției socialismului, își au 
izvorul în îmbinarea judi
cioasă a politicii interne cu 
cea externă. Remarc și eu ca 
fiecare cetățean al patriei 
noastre, promovarea cu succes 
în politica internă și externă 
a partidului și statului nostru 
a principiilor suveranității și 
Independenței naționale, a e- 
galității în drepturi, în rela
țiile cu toate statele indiferent 
de orînduirea social-politică 
existentă.

Mă bucur să mă știu cetă
țean al unei țări care, ca part» 
componentă a sistemului so
cialist, contribuie prin politica 
sa la creșterea prestigiului șl 
influenței 
lume, 
ciez 
total 
tățenl 
liste, 
niște, internaționaliste a parti
dului și statului nostru, poli
tică pătrunsă de o înaltă 
grijă față de destinele patriei 
noastre, față de destinele so
cialismului a cărui afirmar» 
fn lume este strîns legată de 
realizarea deplină a unități
lor țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncito
rești.

VALENTIN BOTA 
jurist -r- secretarul Comitetului 

executiv al Consiliului 
popular, județean Maramureț

v

socialismului In
Iată de ce mă aso- 

tn mod conștient șl 
ca milioanele de ce

ai României socia- 
politicii marxlst-leni.

CONTRIBUȚIE PRESTIGIOASA 
IA ÎMBUNĂTĂȚIREA

CLIMATULUI INTERNATIONAL

și 
a

la
toate aceste transformări, în-

înțelepciunea și clarvi
ziunea politicii partidului, 
înaltul ei patriotism și u- 
manism, fidelitatea pentru 
principiile atît de scumpe 
tuturor oamenilor: ' '
pendență națională.

inde- 
pace,

a partiduluiPolitica externă 
corespunde intereselor întregii

noastre națiuni
Sînt un cetățean tinăr al a- 

cestei țări, România Student 
fiind, peste cîțiva ani voi intra 
în rîndul milioanelor de oa
meni ce construiesc socialis
mul In țara noastră in cali
tate de economist. Viitorul ță
rii ca și al meu se făurește 
întotdeauna acționind în pre
zent. Sint mîndru a fi cetă
țeanul unei țări socialiste, sta- 
pînă pe destinul său. Azi, 
întreaga lume este marto
ra unor profunde transfor
mări sociale în care ideea 
socialismului cucerește gene
rația tinără. Consider că 
Declarația adoptată de Marea 
Adunare Națională a țării 
noastre, exprimă pe deplin 
voința întregii națiuni al

ABECEDARUL
(Urmare din pag. I-a)

obișnuit această metamorfo
zare ? Fără mijloacele com
plexe ale unei educații es
tetice elevate, ucidem copilul 
din copil, ca să obținem un 
adult bătrîn, adică un senil 
precoce. Ca maturi și ca pe
dagogi. ne bucură și ne in
cintă ardoarea cu care copiii 
vor să părăsească cu orice 
preț și cît mai iute posibil 
copilăria, sacrificîndu-le de
liberat fantezia, receptivita
tea. disponibilitatea spre joo 
și gratuit, adică 
șurile maxime 
ulterioare.

Uităm de fapt 
sențial — descoperit în 
colul nostru de psihologia 
Infantilă modernă, iar în 
planul literaturii de supra- 
realism — că Ia această vîr
stă copilul e un autor, poate 
thiar primul autor din capul 
:uturor literaturilor, primul 
Ctitor al fanteziei, al inven
ției. și deci al artei. El este 
au numai un obiect docil al 
eduoației. ci și un coautor al 
ei, sugerîndu-ne cele mai 
fertile direcții de cercetare 
pedagogică.

Ce propunem ? Să facem 
deocamdată din copil un co
tutor al abecedarului, ală
turi de pedagog, scriitor și 
artist, un coautor cu drep
turi nu inferioare acestora 
din urmă.

Știm, aceasta înseamnă un 
nonconformism, iar confor
mismul — adică supunerea 
la anume rigori absolut o- 
al’gatorii — dă însuși sche
letul instrucției și educației, 
conformismul e temelia și a- 
coperișul școlii. Ce-ar mai 
fi manualele școlare fără un 
astfel de util conformism ? 
Ce s-ar face bătrîniî sau ti- 
nerii-bătrîni profesori f 
repetarea respectuoasă 
fanatică a unor tehnici 
venite de mult chingi ale 
teligenței ? Aceste chingi , 
fi rupte, e drept, dar numai 
pe cont propriu și numai de 
indivizi deveniți maturi, a- 
dieă seăpati de sub respectul 
manualului școlar ; pot 
rupte oriunde, dar 
nlversitate, care 
școală.

Cele de mai- sus.

tocmai mă- 
ale creației

un lucru e-
se-

fără 
sau 
de- 

; in- 
i pot

fl 
nu la u- 

e altă
__ „___    departe 

de a ultragla o instituție șl 
de a știrbi prin ceva sfîntul 
drept al unor necesități de 
ordin înalt, științific, țin to
tuși de dreptul literaturii de 
a se ocupa de cărți.

Prima carte pe care !e-o 
punem copiilor în mină, pri
ma carte cu ca»e începem 
lecția de conformism, e abe
cedarul. Desigur, nu e chiar 
prima .’ (O întreagă literatu
ră pentru preșcolari, uneori 
chiar „literatura", /
lor. plus televizorul, îi adu
ce pe copii foarte de timpu
riu în imperiul literei). 
atît mai mult această 
cu care se inaugurează școa
la trebuie să fie o carte 
functional interesantă și fru- 
moasăn.

Cum se poate face frumoa
să, adică artistică, o tipări
tură. fără concursul scriito
rului și pictorului, nu cei 
din urmă chemați la desă
vârșirea unei asemenea ope
re ?

De multă vreme, cei în 
drept reușesc să facă singuri 
această ispravă, fără a în
cerca să-și alăture și ceilalți 
factori, imposibili de exclus 
la o ctitorie de o asemenea 
importanță națională cum 
este abecedarul.

Se zvonea cîndva despre 
un concurs republican. Aces
ta ar trebui să fie un con
curs permanent. Se zvonea 
alteîndva despre încredința
rea aceste! opere unui maes
tru ăl picturii, care să con
ceapă plastic abecedarul și 
să-1 realizeze integral. sub 
semnătură. A încercat și To- 
nitza, la îndemnul lui Ar- 
ghezi : din păcate, inițiativa 
a rămas între mape, chiar 
dacă, printr-o lăudabilă os
teneală, datorată lui Barbu 
Brezeanu, „Abecedarul" lui 
Tonitza a fost editat pentru 
un uz bibliofil. Nu s-ar pu
tea relua ? Nu s-ar putea e- 
dita. simultan — și experi
mental ! — cîteva abecedare 
realizate de cei mai buni 
scriitori, în colaborare cu 
cei mai prețuiți dintre pic
tori și mai ales în colabora
re cu cei cărora Ie este des
tinat, cu copiii ? Pedagogii 
n-ar fi excluși, dar, în even
tualitatea unui dezacord me
todologic, ar putea rămîne 
în circulație — chiar și re- 
strînsă ! — cîteva cărți fru
moase, interesante și origi
nale, mareînd o treaptă ma
tură în răspunderi a artei și 
literaturii noastre.

Nu știu de ce, dar, uneori, 
ml se pare că putem revo
luționa o lume, pornind de 
la copii.

cărei cetățean sînt. Găsesc 
înscrise aici normele de 
conviețuire intre state, co
respunzătoare aspirațiilor în
tregii omeniri. Orice stat care 
și-a cucerit independența are 
nevoie de afirmare pe baza 
principiilor umanității, pe ba
za principiilor enunțate in de
clarația recentă. Politica parti
dului și a statului nostru 
este și a mea. Consecvent, 
principiilor enunțate, statul 
român înțelege să colaboreze 
cu toate statele lumii in nume
le idealurilor de pace și pro
gres social. Relațiile stabi
lite de poporul nostru pe 
baza lor le-au dovedit temei
nicia nu numai pentru desti
nul României, ci pentru cel al 
lumii întregi. Aprob în în
tregime politica partidului 
și statului nostru, ferm con
vins că ea corespunde intere
selor întregii noastre națiuni, 
al cărei membru sînt.

PAUL MIHAI 
student anul II 

Facultatea de Științe economice 
Universitatea Timișoara

progres, socialism, și-au 
atras simpatia tuturor po
poarelor.

Mulți oameni din lume 
cunosc astăzi nu numai 
coordonatele geografice și 
istorice ale țării noastre 
dar și contribuția ei per
manentă la îmbunătățirea 
climatului internațional. In 
marile foruri internațio
nale, incepțnd cu Organi
zația Națiunilor Unite, se 
recunoaște deschis că rea
lizările obținute de țara 
noastră pe plan economic, 
științific și cultural se da
torează tocmai politicii in
terne și externe pe care ea 
o promovează cu consec
vență și vitalitate.

Am participat la nenu
mărate congrese științifice 
internaționale și am cons
tatat pretutindeni o sim
patie deosebită pentru rea
lizările științei românești, 
pentru victoriile poporului 
român in lupta pentru 
progres, pentru socialism.

Ca om de știință, nu voi 
precupeți nici un efort 
pentru a aduce un aport 
și mai mare la dezvolta
rea în continuare a medi
cinii românești, pentru a 
contribui la creșterea re- 
numelui ei peste hotare.

Prof. dr. docent 
EMIL CRĂCIUN 

membru corespondent 
al Academiei, 

directorul Institutului 
de anatomie patologică 

„Victor Babes"

părinți-

Cu 
carte

FÎNTÎNI
(Urmare din 

pag. I)

flrăm că ea nu va 
făcută operetistic, cu 
efecte facile și fără 
respectul expres fa
ță de fidelitatea tim
pului trecut. Vechi 
biserici, cum e mi
nunea Stavropoleos, 
au fost cruțate de o 
grijă superioară și 
fără să vreau să fao 
o înșiruire a ceea c»

ar mal trebui si nu 
fie părăsit sau ruinat 
de cerințe de moder
nizare de ultimă oră, 
am'nteso 
rești ar

că Bncu- 
merita o 

suită de fîntîni me
reu curgătoare, cum 
spunea cronicarul, 
foarte potrivite în a- 
cest peisaj solar, în
cercat de vînturi și 
praf, ieftine la con
struit în raport cu 
alte cerințe mai mari

de monument, ele In
sele în stare să dea 
un cachet Capitalei 
noastre.

Distribuite în pune» 
tele cele mai diverse 
ale orașului, înglo
bate într-o viziune 
d« ansamblu bine 
studiată, ne-ar resti
tui acele tunete șl 
sonate subtile ale a- 
pei la care atît a vi
sat Călinescu.

ANUNȚ ȘCOLAR
Grupul Școlar Hidrotehnic din Arad recrutează candidați 

pentru școala tehnică de personal tehnic care funcționează 
cu următoarele specialități :

• METEOROLOGIE.
• PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR.
• CONSTRICȚII------------- ----- —
• HIDROLOGIE.

HIDROTEHNICE.

și candidate, absolvenți ai liceelor 
generală), cu sau fără examen de

Se primesc candidați 
(școlii medii de cultură 
bacalaureat (maturitate) indiferent de vîrstă.

Examenul de admitere va începe in ziua de 23 septembrie 
și va consta din următoarele probe :

a) 'la specialitatea : „METEOROLOGIE”.
— Fizică (scris și oral).
— Matematici (oral).

la specialitatea: „PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR*.
— Chimie (scris și oral).
— Matematici (oral).

la specialitatea: ..CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE**.
— Matematici (scris și oral).
—t Fizică (oral).

d) la specialitatea : „HIDROLOGIE *.
— Matematici (scris și oral).
— Geografia fizică a R.S.R. (oral).

înscrierile la examenul 
de 22 septembrie 1968. in 
mătoarele acte :

• Certificat de
• Certificat de
• Certificat de 

analiza pulmonară.
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 

din Arad, Str. N Grigorescu nr. 8, Telefon 16.45.

b)

c)

de admitere se fac pînft în ziua 
baza unej cereri, însoțită de ur-

original.studii In 
naștere în original și copie, 
sănătate. împreună cu analiza sîngelui și
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TURCIA. Demonstrație stu
dențească la Istanbul, îm
potriva prezenței unor nave 
americane în porturile 

turcești
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Vizita delegației

I guvernamentale române
I in Venezuela

Mircea Malița
l
I

CARACAS 17 — Trimisul 
special Agerpres, Vasile Oros, 
transmite : La 16 septembrie, 
delegația guvernamentală ro
mână condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a în
ceput convorbirile oficiale cua sosit la Viena I

I primul ministru și ministrul 
relațiilur interne al Venezue- 

transmite : Iel- Remaldo Leandro Mora,
itatia I cu ministrul afacerilor exter- 
poli- I ne’ Isnacio Iribarren Borges, 
îațio- ” cu ministrul minelor și bi

nale, Mircea Malița, adjunct al | 
ministrului afacerilor externe al g 
Republicii Socialiste România.

Ministrul afacerilor externe al I 
Austriei, Kurt Waldheim, a ofe- | 
rit o masă în cinstea ministrului 
român. ■

Seara, în Palatul Palffy din 
Viena, Mircea Malița a ținut o I 
conferință despre „Rolul organi- | 
zațiilor internaționale în promo
varea cooperării ‘ 
ferința a î , 
tuale ale cooperării internaționa
le și cadrul instituțional care o 
servește.

în rîndul asistenței erau pre- 
zenți: Kurt Waldheim, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, 
Wilfried Platzer, secretarul ge
neral al Societății austriece pen
tru politică externă și relații in
ternaționale, Bruno Pittermann, 
președintele grupului parlamen
tar al Partidului Socialist din 
Austria, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Viena, pre
cum și ambasadorul României 
Gheorghe Pele. Conferința a fost 
urmărită, cu viu interes.

VIENA 17. -
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Marți a sosit la Viena, la invitația 
Societății austriece pentru p-1' 
tică externă și relații intemațio-

drocarburilor, Jose Antonio 
Mayobre. în cursul convorbi
rilor, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, s-a 
scos în evidență interesul am
belor părți pentru dezvoltarea 
relațiilor între România și 
Venezuela în diferite domenii 
de activitate.

în aceeași zi, Gheorghe Ră
dulescu, însoțit de membri ai 
delegației, a depus o coroană 
de flori la Panteonul Național 
al Venezuelei,

RECENT a fost inaugu
rat Tîrgul internațional de 
la Damasc, unde România 
prezintă un pavilion cu 
produse ale 
noastre. Pavilionul 
nesc a 
nistrul 
țului 
Zuheir al Khan, însoțit de 
Nazem Hafez, directorul 
general al tîrgului, precum 
și de funcționari superiori 
din minister. înalții oaspeți 
sirieni au fost întîmpinați 
de ambasadorul Vasile 
Pogăceanu și de conducă
torii pavilionului. Vizita
torii au dat o înaltă apre
ciere exponatelor româ
nești.

pavilion 
industriei 

româ- 
de mi- 
comer- 
Siriei,

Astăzi Chile sărbătorește 
ziua sa națională Situat în 
partea de vest a Americii de 
Sud, pe coasta Pacificului, 
Chile (suprafață 741 767 km p, 
aproximativ 8 milioane de lo
cuitori) este statul cu una din 
cele mai curioase forme: o 
fîșie de pămînt, în general 
muntos, dominată de culmile 
Anzilor și mărginită de depre
siuni și pampasuri aride, a că
rei lungime de aproape 
4 300 km se află în vădită dis
proporție cu lățimea variind 
între 15 și 350 km.

Subsolul țării este destul de 
bogat, în special în cupru, fier 
salpetru și mangan (alături de 
aur, uraniu, cărbune, petrol, 
sulf etc), pentru a putea asi
gura o dezvoltare suficient de 
puternică a economiei. Dacă

Chile se află astăzi confruntat, 
ca multe din țările Americii 
latine de altfel, cu problemele 
dificile ale dezvoltării econo
miei, acest fapt nu este decît 
urmarea regimului colonial de 
aproape trei secole instaurat 
de Spania, scuturat în 1818 și 
substituit apoi de capitalul 
străin, în special nord-ameri- 
can.

Măsurile economice luate 
în ultimii ani de guvernul 
președintelui Frei, sînt menite 
a asigura progresul economiei 
țării, mai ales al industriei și 
modernizării agriculturii. Po
porul chilian, și acest fapt 
este demonstrat de avîntul 
mișcării sociale din Chile, 
este gata să depună toate efor
turile pentru propășirea țării 
sale.

Sy

■

Pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale

/?. P. Chineze
perării între state". Con- I 
înfățișat problemele ac- |

■ ale O.N.U. au prezentat 
cial luni Secretariatului 
r —... .

I
i
I
f
k

Reuniune
I
I

U.N.E.S.C.O. ■

la 0. N. U.
NEW YORK 17 (Agerpres) 

Un grup de 11 țări membre 
t ofi- 
i aces

tei organizații cererea de a se 
înscrie pe ordinea de zi a vii
toarei sesiuni a Adunării Ge
nerale, problema „restabilirii

drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la Na
țiunile Unite". Din acest grup 
fac parte Albania, Algeria, 
Cambodgia, Congo, (Brazza
ville), Cuba, Guineea, Mali, 
România, Siria, Mauritania și 
Yemenul de sud.

Cea de-a 5-a ediție a 
Tîrgului internațional de la 
Alger s-a încheiat oficial 
luni seara. Alături de Al
geria, la actuala ediție a 
Tîrgului, au participat 
firme din 20 de țări. Țara 
noastră a fost prezentă pen
tru a treia oară cu un pa
vilion în care au fost ex
puse în special produse in
dustriale, mașini-unelte, în
tre care strunguri Carusel, 
mașini pentru prelucrarea 
lemnului, motoare electrice, 
tractoare, camioane 
păți" 
sum, 
machete ale 
industriale, 
mice etc.

Pavilionul 
primit o diplomă de onoare 
și medalia de argint a celei 
de-a 5-a ediții a Tîrgului 
internațional de la Alger.

„Car- 
bunuri de larg con- 
produse cosmetice, 

unor complexe 
produse chi-

României a

FA
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CHILE. In portul Valparaiso

Sesiunea Consiliului pentru Comerț și 
Dezvoltare

GENEVA 17. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman transmi
te : Luînd cuvîntul în cadrul

Marți s-au deschis la Pa
latul UNESCO din Paris lu
crările mesei rotunde inter
naționale cu tema „Natura 
și rolul învățămîntului supe
rior în societatea contem- 
porană**.  La reuniune parti
cipă, la 
general 
Maheu, 
mentali 
tre care 
noastră
A. Cazacu, asistent universi
tar la Facultatea de filozofie 
a Universității București. 
Reuniunea a aies un birou 
de conducere din care face 
parte și delegatul român.

Lucrările reuniunii vor 
continua pînă la 21 septem
brie.

invitația directorului 
al UNESCO, Rene 
experți neguverna- 
din 21 de țări, prin
și România. Din țara 
ia parte la lucrări

Un acord interve
nit între guvernul Li
biei și companiile 
petroliere străine ca
re activează pe teri
toriul acestei tari 
prevede o creștere 
simțitoare a redeven- 
țelor obținute de sta
tul libian din pro
ducția de petrol. A- 
cest acord a fost im
pus după o îndelun
gată opoziție a mo
nopolurilor petro
liere.

Cina. în anul 1955, 
s-au descoperit pe 
teritoriul Libiei con
siderabile zăcăminte 
de „aur negru**  o se
rie de monopoluri pe
troliere, profitînd 
de situația grea a 
țării, ca urmare a 
dominației coloniale 
recent înlăturată, au 
acaparat rapid, prin 
tot felul de maniere, 
promisiuni și presi
uni, exploatarea a- 
:estei mari bogății. In 
prezent circa 85 la 
sută din operațiunile 
de prospectare și ex
ploatare a petrolului 
libian se află în sfe
ra a 18 companii pe
troliere străine, cea 
mai mare parte re
venind lui „Esso 
Standard Oil“ și 
„Oasis Oii".

în 1962 „Esso Stan
dard Oii" și celelal
te companii au scos

—
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Social-democrații suedezi au obținut o 
victorie pe care înainte de deschiderea 
urnelor cele mai multe pronosticuri au 
exclus-o. Plusul de voturi care asigură 
partidului lui Erlander o majoritate ab
solută în Camera inferioară pune capăt 
unei perioade de nesiguranță cînd mulți 
se temeau că Ia Stockholm social-demo
crații vor împărtăși soarta colegilor lor 
din alte țări ale nordului ajunși pe băn
cile opoziției după ce deținuseră mulți 
ani puterea. Desigur, condițiile au fost 
diferite și în balanța electorală au cîntă- 
rit greu pe lîngă elemente de conjunctu
ră, atît bilanțul activității partidului gu
vernamental (incontestabil, 36 ani repre
zintă o perioadă în care alegătorul are 
suficente ocazii pentru a verifica com
portamentul unei formații politice) cit și 
neputința opoziției burgheze de a oferi 
maselor muncitoare o alternativă convin
gătoare. Cele trei partide burgheze care 
sperau că un vînt prielnic va purta cora
bia lor fragilă Ia țărmul guvernării n-au 
reușit decît să formuleze imputări la 
adresa social-democraților. Programul a- 
cestor partide nu aducea nimic nou, nu 
dădea garanția unui proces pozitiv. Ele 
deschideau drumul unui necunoscut pre
sărat de primejdii. Supralicitarea corpu
lui electoral pe unele laturi ale politicii 
interne și externe a avut un efect con
trar celui scontat. Alegătorii suedezi au 
optat pentru stabilitate, pentru continui
tatea orientării politice a țării. La aceas
ta a contribuit nu numai un anumit tra
diționalism al suedezului, refuzul unor 
incertitudini, ci și faptul că social-demo-

crații au reușit, în pofida unor dificultăți, 
să consolideze economia țării, să mențină 
neutralitatea țării și, în același timp, să 
aibă o poziție activă în probleme inter
naționale. „Sîntem neutri și vom fi me
reu neutri, dar neutralitatea nu înseamnă 
indiferență..." — îmi spunea un lider al

După
scrutinul

industriei. Aceste ele- 
precizat el, trebuie să 
pivotul central al pro- 
celui de-al 2-lea dece-

ruptă de

aflat du- 
dintre ei

suedez
tineretului social-democrat din Suedia pe 
care l-am cunoscut vara aceasta. Atitu
dinea Stockholmului în ceea ce privește 
Vietnamul a fost cu claritate exprimată : 
oficialitățile suedeze au dovedit simpatie 
față de poporul vietnamez care trece prin 
grele încercări. „A face astăzi o politică 
proamericană, în Suedia ar însemna si
nucidere politică" — scria FRANKFUR-

TER RUNDSCHAU. Nici o grupare poli
tică importantă n-a pus în discuție neu
tralitatea țării, n-a încercat să o abată de 
la această orientare, ceea ce reflectă in
fluența exercitată de starea de spirit a 
opiniei publice. „Poate părea ciudat, dar 
Suedia care n-a mai cunoscut războiul 
de atitea decenii este extrem de sensibi
lă la ceea ce se întimplă în Vietnam — 
sublinia interlocutorul meu suedez. Li
niștea și bunăstarea noastră nu sînt reale 
atunci cînd războiul face ravagii într-o 
parte a lumii. Focul se poate întinde. Iar 
suedezii nu trăiesc pe o insulă 
restul lumii".

625 000 de alegători noi s-au 
minică în fața urnelor și mulți
au fost tineri care abia au obținut drep
tul de vot. Observatorii competenți sînt 
de părere că tineretul a votat masiv pen
tru stîpga, deoarece noua generație este 
animată de idealuri generoase și vădește 
o orientare ce nu-și putea găsi satisfacție 
în programul dreptei.

Procesul de eroziune 
democrației suedeze 
oprit. Echipa Erlander 
seriozitate ziua de mîine deoarece multe 
probleme sociale trebuie soluționate 
înainte de a intra într-o fază explozivă, 
în fruntea listei, Erlander plasa „efortu
rile în vederea realizării unei politici e- 
conomice menite să satisfacă interesele 
salariaților mai cu seamă în ceea ce pri
vește folosirea deplină a forței de muncă".

a pozițiilor social- 
pare, temporar, 
privește, însă, cu

plenarei celei de-a 7-a Sesiuni a 
Consiliului pentru Comerț și Dez
voltare al UNCTAD, delegatul 
român Damian Lascu s-a ocupat 
de problemele celui de-al 2-lea 
deceniu al dezvoltării. El a sub
liniat că principala direcție a po
liticii de dezvoltare este indus
trializarea, creșterea producției a- 
gricole fiind direct legată de dez
voltarea 
mente, a 
constituie 
gramului
niu al dezvoltării. O contribuție 
importantă la creșterea economi
că poate aduce, printre altele, co
operarea internațională economi
că, financiară, industrială și teh
nică — complement al eforturi
lor naționale. Această cooperare 
trebuie însă concepută în spiri
tul respectului pentru suverani
tatea și independența națională, 
al neamestecului în afacerile in
terne, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc. în cursul ce
lui de-al 2-lea deceniu al dezvol
tării, a spus vorbitorul, este, de 
asemenea, necesar să se adopte 
măsuri de natură să asigure ac
cesul mai larg pe piețe al produ
selor țărilor în curs de dezvolta
re, prin eliminarea obstacolelor 
tarifare și netarifare.

din Libia 9 milioane 
tone petrol. In anii 
următori, extracția a 
crescut în ritm acce
lerat, ajungînd în 
1966 la 60 milioane 
tone. In acest din ur
mă an companiile pe
troliere străine au 
obținut de pe urma 
exploatării petrolu
lui din Libia profi

modalitățile să-l oco
lească, mărindu-și 
fraudulos profiturile. 
Cele 50 la sută din 
venitul net care se 
cuvin Libiei s-au sta
bilit nu pe baza pre
țurilor reale de pe 
piața mondială ci pe 
baza unor prețuri ar
tificial coborîtc. In 
plus, companiile pe

„ESSO" SUB 

PRESIUNE

turi de peste 100 mi
lioane lire sterline. 
In același an fondu
rile vărsate visteriei 
statului libian n-au 
depășit 32 milioane 
lire.

Deși în „legea pe
trolului" adoptată în 
Libia în 1956 era 
prevăzut principiul 
împărțirii venituri
lor „jumătate-jumă- 
tate" între statul li
bian și companiile 
petroliere, acestea 
din urmă au găsit

troliere mai bagă în 
buzunar o parte din 
beneficii sub pretex
tul recuperării chel
tuielilor de prospec
țiuni al căror cuan
tum e stabilit, în 
mod arbitrar, de în
seși respectivele com
panii (de 4—5 ori 
mai umflat decît în 
realitate).

Firesc, asemenea 
„operațiuni" s-au lo
vit de opoziția me
reu mai fermă a au
torităților și a opl-

nieipublice libiene. 
Dacă ținem seama 
că circa 60 la sută 
din fondurile de fi
nanțare a planului de 
dezvoltare a econo
miei libiene sînt pre
văzute a proveni din 
veniturile de pe ur
ma petrolului, înțe
legem mai bine de 
ce curentul pentru 
curmarea fraudelor 
companiilor petro
liere au luat amploa
re crescîndă. Came
ra libiană a deputa- 
ților a adoptat un a- 
mendament la „legfja. 
petrolului" care pre
vede o creștere a co
tei de venituri ce 
trebuie să revină sta
tului libian din ex
ploatarea petrolului. 
Pe baza acestui a- 
mendament a fost 
impus societăților pe
troliere străine un a- 
cord care prevede a- 
tît creșterea redeven- 
țelor ce revin Libiei 
cit și o serie de mă
suri menite să împie
dice fraudele mono
polurilor pe calea fi
xării artificiale a u- 
nor prețuri coborîte 
la petrolul libian.

Presa libiană con
sideră noul acord 
drept un succes in 
lupta pentru apăra
rea bogățiilor țării.

E. R.

Se pare că totul a pornit de la un obicei de familie. Cu mai 
bine ele 700 de ani în urmă, un om cu dare de mină a vrut să 
ofere fiului său surpriza de a avea un castel. Aflat la intersecția 
drumurilor comerciale, așezarea de pe lîngă castel a devenit cu 
vremea orașul ajuns astăzi să depășească jumătate de milion de 
locuitori. Danilo Galițki și-a legat astfel numele de începutul, de 
existența orașului Lvov, strecurat în marsupiul istoriei și nevoit să 
împrumute fidel meandrele pe care aceasta a trebuit să le de
seneze în enciclopedia sa.

Deși destul de sus, terasa Castelului Înalt — menținînd doar 
amintirea acelui edificiu dezagreat și apoi înlăturat complet de 
vreme — deschide asupra orașului panorama din care se detașea
ză privirii două din elementele sale de definiție : vîrsta și brode
ria verde.

Timpul își demască vîrsta, scăpînd-o printre degete, imprimată 
pe ceea ce rămîne în urma lui. Ți-o sugerează contactul cu stalag
mitele pe care pămîntul le păstrează, refulîndu-le sau, adesea, 
sufocîndu-le, seva necesară perpetuării. Se văd de aici cîteva tur-\ 
nuri. Nelipsitele turnuri înregistrând jocul arhitecturii de-a lungul ' 
anilor, mai ales, în perioadele sale de expandate spre înalt. Deta
șate de restul construcțiilor, par a-și prelungi soborul început în . 
momentul edificării, cu fruntea sprijinită de aer ca niște sfetnici 
căutînd soluții fără a băga de seamă lucrurile mărunte din jur. 
40 de incendii au trecut peste oraș. Dar turnurile au reușit să: 
adune energia necesară reîntrupării, menținînd mozaicul de stiluri, 
semn al variabilității preferințelor: goticul Catedralei, alături / de 
barocul Castelului dominican, de turnul stil renaștere al lui Kar» 
niakt. O uvertură optică a densității sonore cu care arhitectura o- 
roșului răzbate anii, degajînd nostalgice triluri de madrigal în 
piatră.

Orice drum turistic începe de aici. Cu imaginea reală a vîrstei 
orașului, călătorul coboară apoi printre \casele colorate în roșu, 
retrase din loc atît cit să încapă străzile, deloc largi, cele mai 
multe în pantă.

Cel mai adesea pașii turistului întîrzie îndelung în piața Rinok. 
O suprafață dreptunghiulară, delimitată de clădiri ce se susțin una 
pe alta parcă prinse de mină. Se bagă de seamă repede că î£ au 
locul de naștere în alte veacuri. Aici este piața tîrgului, ce£ 
medieval al orașului. In această incintă și-a găsit sfîrșitul Ș? 
Tomșa, decapitat la cererea turcilor. Nu mai sînt aceleași , 
ridicate de la jumătatea secolului al XlV-lea. Două sute (7^ 
•nai tîrziu un incendiu le-a distrus în întregime. Cele mai'/, tiuite 
sînt construite începînd din secolului XVII.

Aceeași senzație de rendez-vous al stilurilor, ce se prezintă peste 
aspectul pestriț al pieței, amplificat de afluența străinilor acțio-^ 
nînd continuu aparatele de luat vederi, amestecați între locuitorii ț
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porniți după treburi în oraș, ce se opresc din loc în loc, solidari 
curiozității turiștilor ca și cum le-ar vedea prima dată. Clădiri cu 
două sau trei nivele, cu acoperișul tratat în atic, cu fațadele puter
nic în bosaj. Cele mai multe au 3 ferestre pe etaj. Un semn du 
restricție al vremii pentru cei nu chiar atît de avuți. Intercalate 
casele cu cinci geamuri — dovada rangului superior. Fiecare clă
dire își are o biografie a sa incluzînd detalii de construcție, desti
nația în timp. Dar dintre acestea, multe la număr, se detașează 
cîteva, în special cele legate de istoria socială a orașului. Aici la 
numărul 2. în clădirea stil renaștere tîrzie, a fost instalată poșta 
încă de la începutul secolului 17. Alături, la ar. 4—6, o casă cu 
fațadă neagră adăpostește Muzeul de istorie. Cu 230 de ani în 
urmă a fost deschisă tot în această casă, una din cele mai vechi 
farmacii din Ucraina. La nr. 24 — azi muzeu — s-a oprit în 1707, 
Petru 1 în trecere prin Lvov.

Ca o replică la statica pieței Rinok și a semenelor sale de gene
rație risipite în întreg orașul — căci oricît de zdrobite în timp și 
cit'de mult chemate spre dezechilibru, monumentele ți se impun 
tocmai prin configurația lor de echilibru deplin, creînd convingerea 
că niciodată nu vor fi altfel — Lvovul adună numeroase puncta 
de vitalitate. Unul dintre acestea, fără îndoială cel mai reprezen
tativ — capacitatea sa industriala. După război s-au construit 136 
de uzine și fabrici, ale căror produse se exportă în 67 de țări. Fa
brica de tuburi Kinoscop, nu numai pentru că este cea mai mare 
din oraș, poate constitui singură argumentul cel mai edificator 
pentru existența vechiului oraș în ritmurile dezvoltării modeme. 
Procesul tehnologic se reduce la a realiza simbioza celor două 
elemente de finețe : sticla și tuburile electronice. Benzi transpor
tatoare aeriene completate de utilajele de maximă tehnicitate apro
pie, ca într-o sală de operație, piesele propulsîrid pe fluxul teh
nologic, oferind apoi, ansamblul gata făcut, apt a fi expediat be
neficiarului. 15 kilometri de conveiere transportatoare, 65 de linii 
mecanizate și automatizate, 25 de locuri de muncă mecanizate. 
Aproape 10 mii de salariați dintre care o bună parte sînt tineri.

Dacă venind vorba despre zona verde a orașului Lvov ți se a- 
mintește în primul rînd de existența parcului Stree, există o ex
plicație. Întins pe o suprafață de 60 de hectare, parcul alcătuit 
în stil englez, cu elemente țranceze, este considerat a fi printre 
cele mai frumoase din Uniunea Sovietică. Dar nu este nici singu
rul parc din oraș și nici în măsură să rezume întreaga imagine a 
spațiului verde. Pentru că peluzele de verdeață, copacii, arbuștii 
peisageri acoperă în perimetrul orașului arii însemnate. Dovadă, 
suprafața de 17 metri pătrați de verdeață ce revine pe cap de lo
cuitor. Brîul verde completează plăcut cartierele orașului, monu
mentele sale, împărțindu-l în curioase figuri geometrice, detașîn- 
du-le parcă de vîrsta lor reală.

N. UDROIU

EUGENIU OBREA

LA NISA au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a 18-a con
ferințe Pugwash. La dezba
teri au participat aproxima
tiv 100 de oameni de știință 
din peste 30 de tari, printre 
care și din România. Confe
rința a adoptat o serie de re
zoluții referitoare la situația 
din Orientul Apropiat, Nige
ria și Vietnam.

ÎMPĂRATUL Etiopiei. Haile 
Selassie, a sosit marți la Rabat, 
în cursul vizitei de două zile 
pe care o întreprinde în Maroc,

șeful statului etiopian va avea 
convorbiri cu regele Hassan al 
II-lea al Marocului. Observatorii 
politici consideră că întrevede
rile dintre cei doi șefi de state 
vor fi consacrate unui schimb 
de păreri în legătură cu rezul
tatele reuniunii africane la ni
vel înalt ce s-a desfășurat în 
capitala algeriană.

După ocuparea orașului biafrez Aba, trupele federale con- 
trolînd intrarea cetățenilor în oraș

PESTE 700 de persoane au 
participat la un marș al tă 
cerii în orașul Birmingham, 
organizat în memoria celor 
4 fete de culoare ucise în bi
serica din această localitate 
cu 5 ani în urmă de un a- 
tentat cu bombe.

Participanții la marș s-au 
adunat în fața primăriei ora
șului, purtînd pancarte în 
care se reamintea că vino
vății de această crimă nu gu 
fost încă arestați.

DIRECTORUL Agenției națio
nale pentru aeronautică și spa
țiu cosmic (NASA), James Webb, 
a anunțat luni că a demisionat 
din această funcție, demisie 
care va deveni efectivă la 7 oc
tombrie, cu patru zile înaintea 
zborului navei americane „A- 
pollo-7“. La întrebările ziariști
lor, el s-a mulțumit să decla
re că nu a fost satisfăcut cu 
programul spațial american și 
că, după părerea sa, Statele U- 
nite se află pe locul 2 în cursa 
pentru spațiul cosmic.

Luni, Webb a avut o întreve
dere cu președintele Johnson, 
care i-a acceptat demisia și a 
numit provizoriu în funcția de 
director pe doctor Thomas Pai
ne. Totodată, președintele i-a 
cerut Iui Webb să rămînă ca 
consultant al doctorului Thomas

Paine pînă la data de 20 ianua
rie, cînd va fi instalat un nou 
președinte la Casa Albă.

PREȘEDINTELE Skupștinei 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
Milentie Popovici, a primit pe 
Horace King, președintele Ca
merei Comunelor a Parlamen
tului britanic, care se află în
tr-o vizită oficială în Iugoslavia.

LUNI a luat sfîrșit vizita de 
3 zile a cancelarului vest-german 
Kiesinger, în Afganistan. în 
comunicatul comun dat publi
cității la Kabul se subliniază că 
R.F.G. va contribui la progra
mele de dezvoltare economică 
ale Afganistanului.

LA MOSCOVA a fost dat pu
blicității comunicatul privind 
convorbirile purtate la 16 sep
tembrie la Moscova de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, și 
Jivko Jivkov, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, cu Leonid Brej- 
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri și Konstantin 
Katușev, secretar al Comitetului

Central. în cursul convorbirilor 
se arată în comunicat, a avut 
loc un schimb de păreri în pro
bleme privind dezvoltarea co
laborării între cele două parti
de, între U.R.S.S. și Bulgaria, și 
în legătură cu unele probleme 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

UN AUTOBUZ cu pasageri s-a 
prăbușit de pe un pod în apele 
unui rîu, la aproximativ 50 
kilometri de Rawalpindi. Ca 
urmare a acestui tragic acci
dent, 14 persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 26 au fost grav 
rănite.

LUNI seara, starea săv^tații 
președintelui Salazar s-^ '.gra
vat brusc. în buletinul ' dîcal 
dat publicității la ora g k (ora 
locală) se anunță că ^\rvL.uția 
postoperatorie a acestuia s-a în
răutățit.

După cum se știe, președinte
le Salazar a suferit la 7 sep
tembrie o operație de hemațpm 
cranian, provocat în urma unei 
căderi în timp ce se afla la re
ședința sa de vară.

LA SOFIA în cadrul Institu
tului de cercetări în domeniul 
mecanizării agriculturii a fost 
creat un model de tractor nece
sar pentru lucrările în sere. 
Tractorul folosește ca forță mo- 
trică energie electrică furnizată 
de acumulatori. El nu face zgo
mot și e ușor de manevrat. Con
strucția tractoarelor de acest 
tip are o mare importanță pen
tru lucrările în seră, unde deo
camdată muncile se efectuează 
în mare parte manual.
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