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PATRIOTISMUL, 
conștiința de sine

a unui popor
Proletari din toate țările, uniți-vă!

JOI 19 SEPTEMBRIE 1968

Din dorința de a continua dialogul stator
nicit între redacția noastră și tinerii săi citi
tori, am efectuat, cu numai citeva zile in 
urmă, un sondaj de opinie în rîndul acestora, 
cu întrebarea :

CARE CREDEȚI CA SINT SENTIMENTE-

LE ESENȚIALE DE CARE ESTE ANIMAT,

ÎN ACTIVITATEA SA, TINARUL CETA-
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ANUL XXIV, SERIA II, NR. 6013 6 PAGINI 30 BANI

VA INVITAM LA
CLUBUL
TEHNIC!

Valentin Agnes 
poartă pe cap cu
nuna de lauri. In- 
tîia clipă, întîia 
oră, întîia zi ; 
momente memo
rabile pentru pro
fesoara de azi, 
pentru profesoara 

de mîine.

în urmă cu trei ani, semna
lam în paginile ziarului nos
tru, deschiderea primei sesi
uni de comunicări tehnico- 
științifice a tinerilor construc
tori de la Șantierul naval din 
Galați. Organizată din iniția
tiva comitetului U.T.C., sesiu
nea, prin valoarea lucrărilor 
prezentate, și-a dovedit pe de
plin oportunitatea, ilustrînd 
convingător capacitatea tine
rilor de a participa cu succes 
la rezolvarea unor dificile 
probleme apărute în procesul 
de producție. Obținînd în 
acest fel un permis de liberă

False amendamente IaCUV1NTUL
trecere, acțiunea a continuat 
și în anii următori. în palma
resul ei înscriindu-se deja 26 
de lucrări, dintre care reținem 
printre altele: „Posibilități 
tehnice existente în S.N.G. 
pentru realizarea de aparatură 
electronică de tip naval cu 
înalte calități tehnico-economi- 
ce“ a fizicianului Ion Constan- 
tinescu, „Posibilități tehnice și 
organizatorice de reducere a 
cic'lului de asamblare la car
gourile de 1000 t d w “ apar- 
ținînd inginerului Dumitru 
Anghel.

Trebuie menționat că, avînd 
în vedere existența facultății 
de mecanică din cadrul Insti
tutului politehnic Galați ai

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a IV-a)

ȚEAN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE ?

Scrisorile primite Ia redacție, răspunsurile 
orale colectate de redactorii ziarului nostru 
au condus la stabilirea următoarei ierarhii de 
valori afective, intrate adine în conștiința ti
nerei generații.

1. sentimentul dragostei nemărginite pentru 
patrie, sentimentul patriotismului socialist;

2. sentimentul prieteniei, al colectivismu
lui, al tovărășiei, al solidarității în numele 
unor idealuri majore ;

3. sentimentul echității;
4. sentimentul
5. sentimentul

omeniei, al altruismului; 
demnității.

PRIMA ȘARJĂ
Colectivul Fabricii de zahăr 

din Buzău a elaborat prima șar
jă. Calitatea ireproșabilă. Pentru 
acest eveniment s-au montat cir
ca 6 500 tone de utilaj tehnolo
gic și 40 km. de conducte. Ca
pacitatea maximă de tăiere a sfe
clei de zahăr este de 3 600 tone 
în 25 de ore.

ALEXANDRU DEȘLIU
Subredacția

„Scînteia tineretului"

Situarea în vîrful ierar
hiei a patriotismului nu 
surprinde, căci el este o 
realitate socială atotpre- 
zentă, el dă sens și expre
sie generalizată tuturor ac
telor internaționale de ma
joră valoare socială ale fie
căruia dintre noi, e cadrul 
care cuprinde vasta noas
tră scenă socială unde va
nitatea și orgoliul mărunt, 
efemerele distonanțe com
portamentale pălesc, relie- 
fînd numai ceea ce unește 
fundamental eforturile obș
tești pentru mai mult și 
pentru mai bine, ne legiti
mează existența ca popor 
în universalitatea existen
ței omenești. Sentimentul 
patriei domină existența 
noastră morală, el e punc
tul cardinal, steaua polară 
a unei națiuni, e drumul 
tăiat prin istorie de gene
rațiile eroice ale oricărui 
popor. înaintașii noștri, 
care au înălțat acestei țări, 
generos împodobite, podoa
be ale inteligenței cuteză
toare și ale brațului vigu-

ros, comori de civilizație, 
roadele unei existențe tu
multuoase, și care au lăsat 
viitorimii cel mai sacru le- 
gămînt, acela de-a nu uita 
niciodată nobila sa descen
dență, au sădit în timp 
permanența acestui senti
ment.

Nașterea ființei noastre 
morale nu se petrece în 
lipsa acestei conștiințe de 
sine care este istoria unui 
popor, conștiința legăturii 
inextricabile dintre trecutul, 
prezentul și viitorul națiu
nii noastre. Adevăr funda
mental, el plasează existen
ța noastră particulară pe 
sensul major al existenței 
noastre obștești, el trans
figurează sentimentul recu
noștinței față de cei trecuți 
din paginile vieții în pagi
nile istoriei, în sentimentul 
responsabilității față de ur
mașii noștri, față de urma
șii urmașilor noștri. Fie
care dintre noi avem o sta
re civilă, o biografie dis
tinctă, de neconfundat, cu 
bucuriile și necazurile sale, 
cu succesele și eșecurile 
sale, dar toți împărțim răs
punderea pentru destinul 
existenței noastre comune, 
„întrebare^ dumneavoastră 
— ne scrie un elev de la 
un grup școlar profesional 
din București — nu poate 
primi decît un singur și ho- 
tărît răspuns. Deasupra tu
turor sentimentelor se î- 
nalță patriotismul nostru, 
dragostea nemărginită pen
tru țara noastră. Acest sen
timent, care înnobilează în
treaga noastră existență, 
domină ca un vîrf de pira
midă conștiința (noastră. 
Dragostea noastră de pa
trie este un sentiment care 
nu poate fi separat de dra
gostea noastră față de par
tidul comuniștilor. In zilele 
înnoitoare pe care le trăim 
astăzi, tineretul, strîns unit 
în jurul partidului, își a- 
duce contribuția, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, 
Ia obținerea de noi succese, 
fără de care n-ar fi fost

V. TIMIȘANU
(Continuare în pag. a ll-a)

I0H GHIOMI MAUREI! A PRIMARULUI ROMEI
Rafinăria Pitești. Se montează un nou tronson la coloana de frac- 

ționare-distilare apă
Foto: O. PLEC AN

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după-amiază poSPECIALISTULUI

Folosind cuvintele rostite cînd- 
va de academicianul Irimie Stai- 
cu, numai știința, fie ea cît se 
poate de în amănunt prezenta
tă în tratate sau dens concentra
tă în îngrășăminte minerale, so
iuri de o valoare productivă ex
cepțională, mașini etc. etc., pusa 
la îndemînă agricultorilor fără 
acel traducător și prim înțelegă
tor și înfăptuitor care este specia
listul ar acea același rezultat — 
eșecul — cu care și-ar fi încheiat 
cursa o navă maritimă, fie ea 
chiar ultramodernă, dar pilotată 
de un eminent profesor de geo
grafie, să zicem. Așadar, din 
punct de vedere tehnic, agrono
mul, zootehnistul sau horticul
torul îndeplinește — sau mai bine 
zis i se cere să îndeplinească — 
în orice moment rolul comandan
tului de navă. Și, pentru a asi
gura însumarea forței fiecărui 
lucrător al ogorului, 
transpunerea în practică a cu
noștințelor acumulate, a sarcinii 
sociale ce i-a fost încredințată, 
prin întreaga sa comportare, prin 
neobosită munca, el, specialistul, 
trebuie să fie acela care să-și în
tărească prestigiul să dea greu
tate cnvîntului rostit. A reuși, în 
condițiile în care specialiștii din 
agricultură sînt atît de atent 
sprijiniți de conducerea partidu
lui, și statului este numai o ches
tiune de pregătire profesională, 
de tact, de hărnicie și atașament, 
de principiile pe care specialistul 
însuși le așează la baza relații
lor cu organele administrative 
ale unităților agricole.

Sînt multe exemplele cînd, da-

torită activității și competenței 
lor, specialiștii sînt înconjurați cu 
cea mai mare atenție în coopera
tivele agricole, rezultatele deose
bite obținute în producție în 
urma indicațiilor tehnice primite 
determinîndu-i pe oameni să 
simtă nevoia consultării specialis
tului chiar și atunci cînd pornesc 
la înfăptuirea celei mai neînsem
nate acțiuni. Și, spre exemplu, 
cum să nu aprecieze țăranii coo
peratori din Filiași (Dolj) com
petența inginerului agronom 
Constantin Goga cînd, ziua în
treagă îl văd printre ei lucrînd în 
loturile de cercetare, comparînd 
între ele rezultatele unui mod de

a lucra pămîntul cu altul, și 
știu exact că succesele obținute 
sînt urmarea aplicării fidele în 
practică a indicațiilor agronomu
lui ? Sau, cum să nu se adreseze 
Ion Brandibur — președintele 
cooperativei agricole din Călă
rași — și celor mai înalte foruri 
solicitînd prezența în continuare, 
în cooperativă, a tovarășei Euge
nia Neagu (propusă a fi transfe
rată într-o stațiune de cercetări) 
cînd numai într-un an de activi
tate în sectorul zootehnic al coo-

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IV-a)

pentru z i d D
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• SEMNAL

UN MARTIAN LA
PLOIEȘTI (foileton)

Avertizarea indus
trială mă face să . 
piîng natura. înțeleg 
că mașina își găseș
te loc în viața omu
lui cu o nemilă ca
racteristică a tot ve 
este nou și vrea să 
înlocuiască povara 
numită trecut, dar 
de copac nu ne pu
tem lipsi. El este un 
templu, o aspirație, 
o idee nemuritoare. 
Sosit din Mitologia 
religioasă printr-o a- 
necdotă cam în doi 
peri, ca să nu-i spun 
licențioasă, pomul 
este simbolul rodului, 
al umbrei și-al ridi
cării spre idee, în 
limbaj criptic, era To
tul. năștea Noaptea 
și Ziua în fructe de 
aur sau de argint, 
era Femeia și Bărba
tul. Prin rădăcină ne 
trimitea într-un uni
vers uranic, El, Su
perbul laborator al

materiei grele trans
formate în eterul 
frunzei, în acel stri
găt vegetal ce ne 
umple viața de șoap
te și de răcoare.

O lege ocrotește 
pretutindeni născoci
rea naturii generoa-

tece de durere și o 
amețitoare bucurie 
exprimată exuberant 
și neașteptat. O 
scoarță vorbește ca 
o carte și cunosc al
tare ce mă umilesc 
prin fantezia lor 
dezlănțuită în lemn.

COPACUL
EUGEN BARBU

se și cînd mă gîn- 
desc că din lemnul 
lui s-au făcut deopo
trivă leagăne și cruci, 
corăbii și palate, con
deie și sulițe îmi 
vine să scriu un 
vast poem în stilul 
Withman, compromis 
adesea de neîndemî- 
natici. Copacul naș
te viori și tulnice, el 
închide în sine cîn-

O mînăstire întreagă 
se zice că a ieșit din 
țesătura sa și o co
roană mîndră simbo
lizează Durata pe un 
scut heraldic. Copa
cul e cuibul lunii 
cînd aceasta amețită 
benchetuiește noap
tea în faguri mișcă
tori arătînd destine 
și enunțînd presim
țiri de horoscop.

gaudeamus
Lumea universitară 

pe coordonatele 
perfecționării

Peste cîteva zile își deschide porțile noul an univer
sitar 1968—1969. în institute, facultăți începe o etapă 
nouă, care va fi dominată de adoptarea unor noi mă
suri privind perfecționarea și modernizarea învăță- 
mîntului. După dezbaterea publică privind îmbunătă
țirea învățămîntului nostru superior, după adoptarea 
Directivelor C.C. al P.C.R. privind continua îmbunătă
țire a învățămîntului și elaborarea pe baza lor a noii 
Legi a învățămîntului, s-a trecut la îmbunătățirea 
planurilor de învățămînt — pe facultăți, pe secții și 
pe ani de studiu. Pretutindeni, în institute și facultăți 
este evidentă preocuparea pentru perfecționarea acti
vităților didactice și științifice, a celor educative. 
Această preocupare este complex orientată, mai ales 
spre stimularea dezvoltării aptitudinilor, pasiunilor 
științifice, capacității de gîndire și investigare a stu
denților, spre formarea unui climat social-cultural 
în care studenții să se dezvolte ca buni specialiști și 
ca buni cetățeni ai țării. Inaugurăm astăzi o nouă 
anchetă a ziarului — care să dea prilejul cadrelor di
dactice și studenților să facă propuneri și sugestii, să 
formuleze opinii privind aplicarea concretă a măsuri
lor legislative adoptate în acest an, avîndu-se în ve
dere specificul fiecărui domeniu al învățămîntului 
superior, al fiecărui institut, al fiecărei facultăți.

In pagina a 3-a publicăm primele răspunsuri.

TINERETUL

Rinaldo Santini, primarul Romei, 
?i J?e ™embrii delegației munici
palității din Roma, care, la invi
tația Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al munici
piului București fac o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cordia
litate, au luat parte Dumitru 
Popa, primarul general al Capi
talei, Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al munici
piului București, precum și Ni- 
ccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București.

(Agerpres)

înmulțit, simbolul 
acopeTă pămîntul cu 
mări verzi și respira
ții urieșești, copacul 
e plămînul nostru și 
podoaba grădinilor 
nebunește concepute. 
Intr-o frumoasă vară 
de neuitat am sădit 
lîngă un om ce-mi 
este foarte drag un 
pom într-un oraș ne
cunoscut. De cîte ori 
trec pe acolo mă duc 
și mă uit la acel co
pil vegetal de suflet 
cu mîndrie și dragos
te. Am investit în el 
un sentiment ca în
tr-un cîine de casă 
îi cer credință și mă 
bucur că se va înălța 
peste peluzele unui 
parc dînd odihna 
umbrei trecătorilor. 
Copacul acela visea
ză pentru mine și 
va trăi poate mai 
mult, iar frunzele lui 
îmi vor scrie pe pa
vaj în fiecare toam
nă o elegie.

Șl CULTURA
CINEMA TOGRAFICĂ
Răsfoind programul de studii 

editat de Universitatea populară 
București în preajma deschiderii 
noului an de învățămînt, ne-am 
oprit la capitolul consacrat 
cursului de arta filmului amin- 
tindu-ne că cinematograful este 
astăzi, poate mai mult ca ori- 
cînd, unul din cele mai populare 
genuri ale culturii și artei con
temporane. Am aflat cu acest 
prilej că respectivul curs este 
organizat printr-o lăudabilă ini
țiativă în colaborare cu Asocia
ția Cineaștilor și Arhiva Națio
nală de Filme — instituții cen
trale care activează intens pe 
tărîmul promovării și extinderii 
culturii cinematografice în rîn
durile publicului larg — sub în
drumarea competentă a unui 
lectorat condus de criticul cine
matografic D. I. Suchianu. Cei 
doi secretari ai cursului sînt re
gizorul Geo Saizescu, președin
tele Comisiei naționale a cine- 
cluburilor și regizorul Marius

Convorbire 
cu regizorul 

GEO SAIZESCU
directorul ArhiveiTeodorescu, 

Naționale de Filme.
Programul cursului cinemato

grafic este împărțit în două ci
cluri tematice : primul cuprin
de un număr de 13 prelegeri 
grupate pe ideea „Teme vechi 
și mereu noi în arta filmului ; 
cel de al doilea prevede 14 pre
legeri incluse în tema „Tipuri 
de personaje și interpreți“.

Pentru informarea mai amplă 
a cititorilor noștri asupra obiec
tivelor cursului de arta filmu
lui, tematicii sale și, în general 
asupra extinderii culturii cine
matografice în rîndurile tinere
tului, ne-am adresat regizorului

GEO SAIZESCU cu rugămintea 
de a ne răspunde la cîteva în
trebări referitoare la această ac
tivitate în cadrul actualului an 
de învățămînt al Universității 
populare.

— Care este scopul practic al 
cursului de arta filmului și ce 
aduce nou ediția acestui an de 
învățămînt față de cele prece
dente ?

— în primul rînd ^reau să 
menționez că acest curs are ca 
obiectiv principal informarea și 
instruirea cît mai temeinică a 
publicului larg asupra principa
lelor probleme ale artei cine
matografice. EI urmărește for
marea și îndrumarea unei opi
nii judicioase, avizate, a spec
tatorului în domeniul creației 
cinematografice. Ca scop practic

în scopul de a da 
posibilitate tinerilor 
să se aboneze la zia
rul „SCÎNTEIA TINE
RETULUI", pentru 
luna octombrie a.c., 
ÎN MOD EXCEPȚIO
NAL, s-a prelungit cu 
o zi primirea abona
mentelor, astfel:

- La sate, oficiile 
P.T.T.R. primesc abo
namente pînă în 26 
SEPTEMBRIE ;

- la orașe, oficiile 
P.T.T.R. primesc abo
namente pînă în ziua 
de 27 SEPTEMBRIE 
iar în orașul Bucu
rești pînă în ziua de 
28 SEPTEMBRIE a.c.

TINERI! nu uitați 1 
Reînnoiți-vă din timp 
abonamentele pentru 
luna octombrie a.c.

(Continuare în pag. a ll-a)
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Un
mar

/a

Deunăzi, trecînd prin Plo
iești, am fost âncunoștiințat 
că o „farfurie zburătoare" 
s-ar fi pripășit de cîtăva 
vreme la marginea orașului. 
N-am mai așteptat să mi se 
spună a doua oară și, numai
decât. am alergat la locul eu 
pricina.

Ce-î drept era o „farfurie 
zburătoare" mai mică decît 
cele cu care nc-am obișnuit, 
dar, mă rog 
zburătoare"... 
rît un 
capul triunghiular 
dispuși ................
toată 
mi-am 
du-mi 
Weils).

N-a rostit 
vînt. dar numai 
în ochi am înțeles 
să-mi împărtășească cîteva 
imoresii. Ne-am așezat pe 
iarbă și convorbirea noastră 
a continuat în gând (Dc fant 
aproape totul s-a rezumat la 
un monolog al lui).

„Cînd am aterizat aici, 
mi-am pus în gînd să CUHOSC 
totul despre acest oraș. a 
început ci. A fost foarte in
teresant tot ceea cc am vă
zut... Numai un singur lucru 
n-am putut să înțeleg...

— Care anume ? — am în
trebat eu repede —, dornic 
sa-i satisfac curiozitatea și 
îri același timp încântat că și 
pămîntui nostru poate oferi 
mistere de nedezvăluit pen
tru extraterestri... Dar, după 
cum veți vedea, ceea ce a 
urmat a fost și pentru mine 
un mister !

— în drumul meu — mi-a 
răspuns marțianul — am tre-

era „farfurie 
Din ca a cobo- 

omuleț verzui, cu 
și ochii 

(Marțian în 
cuvântului, 
reamintin- 

din

oblici 
puterea 
zis 

de
eu, 

lecturile

un singur cu- 
prîvindu-1 

că voia

cilt pe Jîngă ceea ce vhi nu
miți „Cinematograful tinere
tului". Cum :iu sînt nici prea 
bătrîn (am numai câteva su
te de ani î) și știu din legen
dele care circuli pe scama 
voastră cită grijă purtați voi 
tinerilor, ispita a fost prea 
mare pentru mine și am in
trat ca să văd filmul. Rula 
„Gustul mierii" și pe o ban
derolă albă care înfășură a- 
fișul era scris : ..Tinerii sub 
16 ani nu au acces la1 acest 
spectacol" (’.). Am ieșit afară 
să recitesc firma crezînd că 
mă înșelasem. Dar semnele 
indicau precis „Cinematogra
ful tineretului". In sfîrșit, am 
trecut cu vederea faptul și 
am pătruns în sală, nu înain
te de a observa igrasia de pe 
pereții coridorului de trece
re. (,,E de la vecini î m-a a- 
sigurat plasatoarea, sau mai 
bine zis i-am surprins eu 
gîndul atunci cînd privirile 
mele nedumerite s-au oprit 
asupra peretului). A fost des
tul să ajung în sală că un 
miros de petro! m-a făcut 
să-mi înfășor nasul într-o 
batistă stropită cu cel mai 
fin parfum pc care-1 aveam 
la îndemână. Se dăduse pe 
jos cu motorină... în sfîrșit 
după cîteva minute de răb
dare îngerească (parcă așa 
spuneți voi !) a început fil
mul... Dar n-a început bine 
că zgomote de nași s-au au
nt deasupra. (îniîrziații de 
a balcon veniseră să-și ocu

pe locurile !). Cred că în ce
le din urmă s-au așezat, așa 
că am putut să fiu atent la 
ecran. Numai pentru cîteva 
minute însă, fiindcă la bal
con a început o adevărată 
sarabanda de bătăi clin pi
cioare urmată de acompania- i 
montul fluierăturilor și.. de 
un miros amețitor a ecea ce 
voi numiți rachiu... Și toa
tă povestea asta a durat pî
nă cînd lumina s-a aprins 
din nou... Amară a mai fost 
și mierea filmului aceia !

Am frecventat. „Cinema
tograful tineretului" cîteva 
săptămâni la rînd și... totul a 
rămas Neschimbat. Aceiași 
cheflii sau alții (nu i-am dis
tins bine pe întuneric !) 

vizionarea, dar 
și filmele au fost alese

(cum -spuneți
aconiyaRiat

;^u
..pe

sprânceană" 
voi !). Numai „pac-nac", 
„mîîn’-le sus !“. ,bum-bum“ 
ce să-ți spun, o minunăție : 
„Sfântul la pîndă", ..Eddie 
Chapman agent secret", ..Sus 
mâinile, domnilor polițiști !“...

Nu pot să spun că nu am 
văzut și filme „pașnice". 
Așa a fost „Un cartof, doi 
cartofi", dar cînd am vrut 
să-l revăd a doua zi, pentru 
că îmi plăcuse, am aflat că 
fusese schimbat peste noapte 
cu altul polițist.

— Ei, ce zici de toate is- 
tea ? m-a întrebat marțianul 
meu nedumerit.

M-a privit atît de insis
tent, încât a trebuit să bîigui 
un răspuns :

— întreprinderea județea
nă de difuzare a filmelor e 
de vină, am încercat eu să-i 
explic, dar el era marțian și 
nu mă înțelegea...

P. s.
Cum „farfuria" a plecat, 

„senzațională" rămîne de-a- 
cum înainte numai activita
tea „Cinematografului tine
retului" care a putut uimi 
pînă și pe un extraterestru ; 
dar mi-te pe noi, simpli pă
mânteni !

MIRON ȘTEFĂNESCU

Dimineața, în răcoarea 
pădurii

Foto : SORIN DAN

• DIMITRIE ONCIU : Scrieri istorice
Consemnăm în primul rînd, ca un eveniment editorial deo

sebit, apariția în librării, într-o prezentare grafică remarca
bilă, a unei selecții din cele mai reprezentative scrieri ale 
reputatului istoric român, Dimitrie Onciu (1856—1923). Ediția 
critică se bucură de îngrijirea profesorului universitar Aure
lian Sacerdoțeanu.

Profesor de istorie a românilor la Universitatea din Bucu
rești (1896), unul din întemeietorii școlii critice din istorio
grafia română, director general al Arhivelor Statului (1900), 
președinte al Comisiei monumentelor istorice (1919), membru 
(1905), apoi președinte (1920) al Academiei Române, D. Onciu 
se înscrie prin pasionata lui activitate de pionierat, prin te
mele abordate, și prin rezultatele obținute în studiul evului 
mediu românesc, printre istoricii de prim rang ai patriei 
noastre.

Cele 24 de studii, de-o întindere variabilă, dintre care cităm 
„Dragoș și Bogdan, fondatorii Principatului moldovenesc", 
„Radu Negru și originile Principatului Țării Românești", „Ti
tlul lui Mircea cel Bătrîn și posesiunile lui", „Ideea latinității 
și a unității naționale" și, în sfîrșit, opera sa fundamentală 
„Originile Principatelor Române", incluse în cele două vo
lume, ilustrează, în mod pregnant contribuțiile originale ale 
lui D. Onciu în problematica celor două teme cardinale care 
au polarizat eforturile unei vieți : formarea poporului român, 
continuitatea lui de-^a lungul secolelor pe teritoriul vechii Da
cii și întemeierea statelor feudale române.

• LIDIA DEMENY, L. DEMENY,
N. STOICESCU : „Răscoala seimenilor 

sau răscoală populară"
Nu a existat în sec. XVII nici o cronică murtteană, tran

silvăneană sau moldoveană care să nu se ocupe pătimaș de 
evenimentele care au zguduit istoria Țării Românești în pri
măvara anului 1655. Volumului publicat de cei trei cercetă
tori ai Institutului de Istorie „N. Iorga“ în populara colecție 
„Pagini din istoria patriei" îi revine meritul de a oferi pu
blicului larg de cititori prima lucrare monografică dedicată 
unei puternice mișcări sociale din frămîntata istorie a Țării 
Românești, și totodată una din cele mai insolite ale Europei 
secolelor XIV—XVII.

Pornind de la un bogat material documentar, autorii tra
sează un tablou viu al frămîntărilor premergătoare din anii 
1653—1654, a izbucnirii răzmeriței seimenilor și dorobanților

PATRIOTISMUL
(Urniare din pag. 1) 

posibil renumele tot mai 
mare, de care țara noastră 
se bucură peste hotare ; 
fără de care n-ar fi fost po
sibilă trăinicia atitudinii 
noastre internaționaliste. 
Pentru a ne mîndri cu baza 
tehnico-materială, al cărei 
volum crește zi cu zl, tre
buie să urmăm cu devota
ment total linia dreaptă a 
partidului.“

Patriotismul nostru socia
list este treapta superioa
ră a misiunii istorice pe 
care trebuie s-o împli
nim ; e ștafeta pe care am 
preluat-o de la înaintași, 
cu porunca străbunilor de 
a o duce mai departe, mai 
sus, adăugind existenței 
milenare a poporului nos
tru o nouă secvență de timp 
confundabilă cu însăși exis
tența noastră individuală. 
Astăzi, și aici, replica pa
triotismului nostru este 
convertibilă în cantitatea 
și calitatea aportului nos
tru social, în efortul cu care 
urmăm, prin faptele noas
tre constructive, politica 
înțeleaptă a partidului. A 
adăuga noi dimensiuni 
demnității pe care o are, 
ca un bun neprețuit, cîști- 
gat prin jertfe de sînge de 
către înaintașii noștri, con
diția noastră de cetățeni ai 
acestei patrii. înseamnă a 
realiza escaladarea unor 
cote de progres și civili
zație care ne stau în față. 
A fi combatanți capabili ai 
vîrstei socialiste pe care o 
are patria noastră nu în
seamnă numai a fi cons
tructori capabili, ci și cu-

noscători profunzi ai tre
cutului nostru istoric, o- 
glinzi fidele ale celor mai 
înalte năzuințe care au a- 
nimat, dinamizând, lunga 
noastră existență națională. 
Fără a avea conștiința î- 
naltelor răspunderi patrio
tice ai căror legatari sîntem 
ca generația cea mai dina
mică a unui popor, împli
nirea noastră individuală 
ar fi imposibilă. Căci sen
timentul istoriei — care 
este, repetăm, conștiința de 
sine a unui popor — e le
gătura indestructibilă din
tre trecutul, prezentul, și 
viitorul patriei, e matca a- 
dîncă unde capătă sens și 
fertilizează înzecit orice 
faptă pozitivă, a oamenilor 
pentru oameni, e matca în 
care se realizează drumul 
viguros al prieteniei cu ță
rile socialiste, cu celelalte 
popoare ale lumii.

Patriotismul face 
meni mari, oameni 
mari. Mărturie o 
zi de zi, oamenii
pămînt. A deschide în pagi
nile ziarului o dezbatere pe 
această temă — e un fapt 
obișnuit. Ideea acestei dez
bateri, de fapt a publică
rii opiniilor tinerilor în le
gătură cu această trăsătură 
distinctivă a fiecăruia, cu 
acest sentiment al perma
nenței noastre, ne-a dat-o 
faptul că în ordinea prime
lor sentimente fundamen
tale patriotismul socialist, 
dragostea de țară, a fost 
mereu întîiul.

O dezbatere la care in
vităm pe tineri să-și spună 
cuvîntul.

din oa- 
și mai 
depun, 
acestui

din februarie 1655 și a transformării ei prin ralierea unor 
largi pături ale populației într-o adevărată răscoală populară 
cu un program antifeudal și antiotoman, a bătăliei de la Șo- 
plea, din 26 iunie 1655 care a marcat înfrîngerea răsculaților 
datorită intervenției comune a voievodului Transilvaniei Gh. 
Rakoczi II, a domnului Moldovei, Gh. Ștefan și a pașei de 
Silistra.

Capitolele finale redau ultima tentativă a lui Hrizea, fos
tul comandant suprem al răsculaților de-a reaprinde flacăra 
răscoalei în 1657 și eșecul ei, analizează ecourile, caracterul 
și forțele care au participat la această amplă mișcare socială 
a evului mediu românesc.

O BARBU THEODORESCU:
Nicolae lorga

„Te 
ceapă 
tiv în 
colae lorga nu zămislise nici jumătate din impresionanta lui 
creație, stabilită de bibliografi la 1250 de cărți și 25000 de 
articole. Un răspuns la această temerară întrebare caută să 
ne ofere Barbu Theodorescu, vechi exeget al vieții și operei 
genialului cărturar. Cartea sa a apărut în colecția „Oameni 
de seamă".

îmbinînd documente de arhivă, corespondență, studii din 
izvoarele române și străine, amintiri ale admiratorilor și ad
versarilor într-o încercare de-a privi sintetic destinul impre
sionant de la geneza lui (5 iunie 1871) și pînă la tragicul 
sfîrșit din noaptea de noiembrie a anului 1940, autorul înfă
țișează în monografie, prima dedicată acestui titan al neamu
lui românesc, direcțiile dominante ale prodigioasei sale acti-

întrebi cu înminunare, cum a putut un creier să con- 
atîtea lucrări și o mînă să le scrie", exclama admira* 
1911 A. D. Xcnopol, într-o epocă în care geniul lui Ni-

De toamnă...
Foto : O. PLECAN

TELEVIZIUNE
JOI 19 SEPTEMBRIE 1968
PROGRAMUL I
10,00 — Tele școală.

— Prefață la fizică și 
chimie.

10,30 — Prefață la istorie și 
geografie.

11,00 — Curs de limba ger-

mană (continuarea 
ciclului I).

11.30 — Telecronica^ econo
mică. ’

17,00 — Polo pe apă: Steaua
— Dinamo București. 

18,00 — TV. pentru specia
liști.
Ciclul „Medicină".

18.30 — Curs de limba rusă. 
19,00 — Studioul pionierilor.
19.30 de sea-

vități științifice, culturale și politice, oferind cititorului un 
prețios îndreptar în încercarea de-a înțelege o personalitate 
atît de complexă.

® CRISTIAN POPISTEANU: România
si Antanta Balcanică

Atena, 9 februarie 1934. în
Atena, miniștrii de externe ai , ,v—. ____
Iugoslaviei semnau în această zi, în mod oficial, textul Pac
tului înțelegerii Balcanice care sublinia fără echivoc, din 
preambul „dorința de-a contribui la întărirea păcii în Bal
cani".

Dînd prioritate cvasi absolută materialului de arhivă nepu
blicat, Cristian Popișteanu parcurge cu pasiune și vervă în- 
tr-un stil dinamic și antrenant rădăcinile istorice ale acestui 
eveniment memorabil al relațiilor dintre statele balcanice, si
tuația politică din sud-estul Europei după primul război mon
dial, pașii hotărîtori care au dus la geneza Antantei Balca
nice, (Conferințele din 1930—1933 de la Atena, Istanbul, Bucu
rești, și Salonic), reacțlunile marilor puteri, inițiativa diplo
mației românești reprezentată prin Nicolae Titulescu, delimi
tează locul țării noastre în această alianță, precum și încer-4 
cările de ultimă oră întreprinse în anii 1938—1940 pentru pre
venirea destrămării Antantei Balcanice sub imperiul ofensivei 
puterilor fasciste.

Profesorul universitar George Macovescu semnează un cu- 
vînt înainte dedicat diplomației de înțelegere în Balcani de-a 
lungul anilor și rolului jucat de România în îmbunătățirea 
climatului general din această zonă.

marea aulă a Academiei din 
României, Turciei, Greciei și

* SILVIU DRAGOMIR: Avram lancu
Rezultat al unei munci de cercetare științifică riguroasă de 

aproape cinci decenii, închinată mișcării de eliberare națio
nală a românilor din Transilvania și îndeosebi revoluției tran
silvănene de la 1848—1849, monografia dedicată de regretatul 
istoric clujean lui Avram lancu, vede, la 
timp, pentru a doua oară lumina tiparului.

Centrată pe activitatea revoluționară a 
ultima și totodată cea mai valoroasă operă 
gomir îmbrățișează într-o sinteză de largă
revoluție a românilor din Transilvania din anii 1846—1849, una 
din cele mai zguduitoare momente din trecutul patriei noastre, 
cu toate implicațiile ei interne și externe.

scurt interval de

lui Avram lancu, 
a lui Silviu, Dra- 
răsuflare întreaga

TINERETUL ȘI CULTURACINEMATOGRAFICĂ
(Urmare din pag. I)

cursul își propune să solicite 
participarea directă la dezba
teri pe marginea prelegerilor 
teoretice expuse și a proiecțiilor 
de filme ce ilustrează materia
lele predate. Noutatea . progra
mului actual constă în faptul 
că el prevede, pe lîngă o serie 
de teme obișnuite de teorie și 
estetică și numeroase teme ori
ginale ce privesc tipologia eroi
lor de film și a interpreților ce
lebri — personalități ce se con
fundă în general în amintirea 
spectatorului obișnuit cu însuși 
personajul interpretat.

— Desigur că aveți în vedere 
și o participare mai mare a ti
neretului la actualul dv. curs. 
Prin ce v-ați propus să veniți 
în întîmpinarea interesului, cu
riozității și preocupărilor speci
fice tinerelor generații actuale ?

— Consider că teme ca „Ideal 
și personalitate", „Frumosul în 
artă și viață". „Demnitatea și 
respectul de sine", „Prieterf'a", 
„Dragostea — temă eternă cu 
nenumărate fațete", reprezintă 
veritabile puncte de interes și 
atracție cu care ne adresăm în 
special tineretului, ele contri
buie în același timp în mod ne
mijlocit la orientarea lui în via
ța cotidiană.

— Menționați adineaori lipsa 
unei instruiri pe teme de cul
tură cinematografică în învăță- 
mîiltul școlar și universitar. 
Problema a mai fost dezbătută 
recent și în revista „CINEMA", 
ca și în diferite articole apărute 
în alte organe de presă. Care 
este părerea dv. asupra intro
ducerii unor asemenea cursuri 
în programele învătămîntului 
școlar și superior ?

— De-a lungul ultimilor ani, 
pe linia activității pe care am 
depus-o în cadrul promovării 
culturii cinematografice în rîn- 
durile publicului larg, am insis
tat și asupra unor încercări de 
rezolvare a acestei probleme, 
importante pentru formarea u- 
nei culturi complete a absol
ventului cursurilor școlii gene
rale sau învățămîntului univer
sitar.

Socotesc că în prezent există 
o opinie largă favorabilă aces
tui deziderat ; mă bucur că în 
același timp niște pași încuraja
tori s-au și făcut, de acum, pe 
acest drum. /Este timpul însă ca 
cei ce alcătuiesc programele 
școlare la nivelul Ministerului 
învățămîntului să vină în sfîr
șit cu inițiativa oficială aștepta
tă, bineînțeles în urma unei 
consultări competente în această 
direcție cu Asociația Cineaști
lor.

Este absolut necesar astăzi ca 
măcar în ultima clasă de studii 
a învățămîntului mediu, liceal 
și universitar cu profil pedago
gic și artistic, să fie introduse 
asemenea cursuri de artă a fil
mului.

Revenind la tematica cursului 
despre care am inițiat discuția 
noastră, vreau să menționez cu 
surpriză că acesta nu prevede 
nici o prelegere orientată asupra 
cinematografiei naționale. Fil
mul românesc ar merita, dacă 
nu o dezbatere largă de opinii, 
măcar o menționare analitică și 
în programul dv.

— Aparent, cred că aveți 
dreptate. Consider însă că cei 
ce vor ține prelegerile prevăzu
te de programul actual (și este 
în intenția conducerii cursului 
de a indica conferențiarilor în 
mod special acest lucru) vor 
face referiri permanente și la 
cinematografia românească.

— Sptfneți-ne, nu vi se pare 
cam schematică, chiar simplistă 
poate, această categorisire a ti
purilor de personaje și interpreți 
pe care le prezentați în cadrul 
ciclului nr. 2, ca „Oameni de 
treabă", „Rătăciți", „Inteligenți", 
„Femeia fatală", „Puștanca e- 
maneipată" etc. ?

— Deloc, fiindcă, pînă acum 
menținîndu-ne la nivelul teoriei 
generale, am simțit nevoia de a 
aprofunda și explicita mai larg 
caracteristicile} ce definesc e- 
sența dramaturgică a diferitelor 
categorii de eroi ai ecranului. 
După părerea mea, cinemato
graful s-a impus ca artă în mij
locul publicului larg în special 
prin disocierea tipologică a e- 
roilor săi. Consider deci că este

absolut necesară această inițiati
vă a noastră de a oferi specta
torilor interesați prezentarea a- 
nalitică și structurală a noțiunii 
de „erou" în cinematografie.

— Reținînd explicațiile date 
de regizorul Geo Saizescu, dem
ne de a înlătura tentația de a 
judeca după aparența temelor 
posibilul lor conținut, ne vom 
îngădui să revenim cînd activi
tatea anunțată se va afla în 
desfășurare.

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Patria (orele 9 ; 
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) . 

8URPRIZELE DRAGOSTEI
rulează la sala Cinemateca (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; -----
18.45 ; 21).

WINETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul

10,45 ; 13 ; 15,45 ; . .
; Feroviar (orele 9 ;

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
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 14 ; 18,30 ; 21). 

FRATELE DOCTORULUI HQ- 
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

16,30 ;

(orele
18,15 ,

— Telejurnalul 
ră.

— Film serial : 
dere. (III).

— întrebări la 
răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă...

21,20 — Grădinile Japoniei.
21,50 — Teleglob — emisiune

- de călătorii geogra
fice. între Rio și Sao 
Paolo.

!2,10 — Lira — album de 
poezie.

22,30 — Arta plastică
— Realismul (V)

!2,50 — Telejurnalul de noap
te.

20,00
20,50

Lagar-

PROGRAMUL 2
20,00 — Document: — cicloni 

— Flora Australiei — 
20,45 — Teleimprimator 
21,00 — „O samă de cuvin

te..."
— Toma Alimoș.

21,30 — Concert simfonic. 
22,00 — Vitrina discului.

la Union (orele 15,30 ;
ANIMALELOR
la Timpuri Noi (orele

rulează la Doina (orele 9 si 
10 program pentru copii, 11,30: 
13,45 ; 16 ; 18,30'; 21) ;Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 • 20,30).

INIMA nebună, nebuna de 
LEGAT

rulează
20.30) .

GRAIUL 
rulează 
9 ; 21).

TREI COPII MINUNE — cine
mascop

rulează la Excelsior
9.15 ; 11,30 : 13.45 ; 16 ; 10,10 ,
20.30) : Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
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 
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare 18,45 ; 21).
Progresul (orele 15,30 ; 18 :
20.30) .

PREMIERE STRICT SECRETE

(orele
18,15 ;

Poeziile, scrise între
1956 și 1966, aparțin, evident, 

• unuia din talentele cele mai 
puternice și mai originale ale 
liricii românești de azi. Este 
volumul Altair capodopera poe- 
tului ? îl văd mai degrabă ca un 
atlas cu semne luminoase, pre- 
vestind-o.

Există două moduri distincte 
(s-a mai spus) în care se mani
festă dureros nostalgia, ironică 

A ori severă, proprie întotdeauna 
lui Gh. Tomozei : ea se vădește 
atît în lungi și tulburătoare 

• discursuri lirice, cît și în po
eme concentrate, muzicale, păs- 
trînd o versificație riguroasă. 

• în prima categorie intră, mai 
ales, poeme de dragoste dez
lănțuită pentru ființe și lucruri, 
uneori încărcate de digresiuni, 

@ (dar fără să-și piardă unitatea, 
menținută de atmosfera speci- 
fică), alteori directe și percu
tante ca strălucitul Eros în 
război: „Au crăpat capul vi- 

£ nulul, în beci, / au mîncat rîn- 
dunica orașului, / i-au perche
ziționat pe copii / și au găsit 

• în ei copii, și bărbați și bă- 
trîni / pe care, după ce i-au 
înjunghiat, i-au pus la loc, / 

• au altoit usturoiul cu crinul / 
iar pe oamenii doborîți pe cal- 
darîm / i-au tuns de speranțe 
pînă la zero / și i-au înnumărat 
cu gloanțe — apoi... //Au con
fiscat toate numele de femei 
găsite asupra lor / șl au creat 
adevărate industry / care să le 
separe de dragostea conținută 
în ele, / apoi le-au revîndut cu 
prețuri mari.../ / Noaptea, nă
vălitorii își trăgeau cizmele ) 
și caii de sărbătoare, / intrau 
în casa poetului, / făceau lu
mină aprinzîndu-i părul / și-n 
patul de zăpadă se-azvîrleau,/ 
silindu-1 să rămînă și să-i 
vază / cum se culcau cu versu
rile lui".

Gheorghe Tomozei scrie poe
zie și altfel : cu o rigoare cla
sică, încadrîndu-se în forme 
stricte. Fac parte din această 
a doua familie de poeme în
deosebi acelea pictînd sub un 
cer vizitat de îngeri peisaje de 
vară și toamnă, interioare laice 
și bisericești, contemporane ori 
foarte vechi, cu un sentiment 
mereu treaz al istoriei : „E-o 

• iarnă ca pe vremea lui vodă
Cangea. / Stau în odaia susă 
și-aud de-afară vîntul, / arama 
se coclește-n ibricul de cafea,/ 
și luntînarea scade, cuvîntul 
încetîndu-1. / Prin hanuri cu 
feștile în mîini, smerite slugi/ 

â se-ațin la porți și-așteaptă 
clinchenitoare sănii / purtate 
lin, prin viscol, de vizitii de 
tuci / și de-o pereche ninsă, 

” de dihănii..."
Poate că, la urma urmei, dacă 

• cele două familii de poeme nasc 
prunci sănătoși, vecinătatea 
lor e bine venită. îl vom numi 
pe poet — să zicem — bivalent, 
și vom trece liniștiți mai de
parte. Cu atît mal mult cu cît 
cele două tendințe — spre dis-

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 VlNATORUL 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18).

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

TARZAN OMUL MAIMUȚA 
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).

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

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

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

Înfrîngerea lui alexan
dru CEL MARE

rulează la Popular (orele 16,30: 
18 ; 20,30).

»î

cura și spre rigoare
pactizează în cîteva poeme, cu 
bune rezultate. Incercînd să 
descopăr rațiunile cărții, îmi 
dau însă seama că devin exclu
sivist, că devin, deci, (fatal), 
nedrept. Dar sînt încredințat 
că de o asemenea nedreptate, 
poetul are nevoie. Pentru că 
este prea poet. Pentru că scrie 
prea bine. Și într-un fel și în 
celălalt. Asemenea virtuți nu
mai geniul lui Arghezi e în 
stare să le răscumpere. Și poa
te că nici Arghezi n-a reușit 
întotdeauna.

Să vedem cum stau lucrurile. 
Iată că la o lectură repetată, 
se întîmplă un lucru straniu : 
poemele din prima categorie 
își dezvăluie toate enigmele și 
ceva din farmecul lor se eva
poră ; se aud note sentimen-

âlTAffl
Gh. Tomozei

tale ; se observă pasaje 
cursive. Celelalte, părînd sim
ple la început, devin din ce în 
ce mai misterioase- ; parcă le 
înțelegem mai puțin decît la 
prima citire, superficială ; apoi 
vraja se face din ce în ce mai 
adîncă și ne despărțim de ele 
cu grej. Ne oprim, de pildă, la 
poezia Toamna se-nchide : „La 
gura sobei albe ți-ar fi plăcut / 
în casa 
de mălai 
tuie, cu 
șovăi să 
plite,/ să stai pe laviți, sîmburi 
de prună, de un veac./ să ar- 
dă-n casă, galben, lumină de 
dovleac,' de miță să te-mpie- 
dici. ca de-o cireașă veche / 
și-odoarele, țesute și fără de 
pereche / din scrinul care-nca- 
pe, întreg, într-o păstaie / 
să Ie așezi, trezite, în colțuri 
de odaie,/ și să-ți aștepți ne
potul, venind sub fagii uzi / 
de ploaie 
nu-1 auzi,/ 
coaja unei 
ogradă în
Iarba-n livada veche se schim
bă în urzici,/ toamna se-nchide, 
arbori descresc, ne facem mici./ 
Un sfert de lună arde și-un 
sfert din mine, bun,/ de pe 
acum se-nchide în frunză de 
tutun". Ce poate fi mai fami
liar. mai apropiat, mai știut ! 
Elemente care au făcut carieră 
lungă în poezia noastră : gara 
sobei, icoanele, lavițele, odoa- 
rele țesute, scrinul, mița, ploa
ia dincolo de ferestre. Senti
mentul vetusteții, ironia blinda 
— le știm, le-am mai întîlnit, 
chiar dacă poetul le comunică 
mai muzical și parcă mai mo
dern. Dar de ce ne-am gîndit 
tocmai la modernitate ? Reci
tim intrigați versurile o dată 
și încă o dată și ne găsim pă
răsiți pe o mică insulă a mis
terelor sau — ca Alice — în 
țara minunilor Casa în care ne 
aflăm e de făină ori de mălai. 
Scrinul e atît de mic îneît în
cape într-o păstaie ; mița e 
cit o cireașă, bunica se ghe
muiește într-o coajă de nucă. 
Retrăirea copilăriei ? Așa s-ar 
părea „...ne facem mici". Dar 
reîntoarcerea în timp continuă 
și frumosul tărîm al copilăriei 
devine mortal : dJpă micșorare 
urmează neființa : dispariția în 
haosul ,,din care-am apărut".

de făină, în 
/ și-n 
mîinile

casa 
soba de gu- 

smerite / să 
asvîrli icoane necio-

care cade și tu să 
bunică ghemuită în 
nuci / și dusă din 
cîmp fără uluci.../ /

Am mers prea departe cu pre
supunerile ? Nu poetul e cel 
care ne-ar putea lămuri. In 
orice caz, va trebui să revenim. 

Și mai observăm ceva : anu
me că majoritatea poeziilor din 
această a doua categorie au nu 
numai formă fixă, ci și rimă 
(Toamna se-nchide. Spectacol 
autumnal, Iarna Bucureștilor, 
Noapte pe țărm, Cînd aerul 
doarme. Cramă mănăstirească 
etc). Rima ? Nu ne putem opri 
la asemenea amănunte : doar 
n-o să redeschidem stupida 
discuție despre vers clasic și 
vers liber... Și dacă, totuși, nu» 
e atît de stupidă, ci doar ne-am 
învățat noi cu gîndul ăsta ve
sel ? Nu cumva prejudecății că 
versul clasic este obligatoriu, 
i-am alătjrat încă una, grăind 
ritos că problemele rimei șl 
ritmului sînt neglijabile ? Nu-i 
atît de sigur că sînt astfel ! 
iată că avem de-a face cu un 
poet la care rima ghintuiește 
cu colțare de argint versurile, 
încheind metafora la timp și 
oprindu-1 să ne-o explice ; țot 
rima îngăduie să se audă un 
sunet în plus, de noblețe și de 
ordine superioară, sporind ar
monia care, de altfel, poate fl 
detectată pretutindeni, în 
Altair.

încredințarea noastră că dru
mul spre capodopera viitoare 
al lui Gheorghe Tomozei de 
lâ aceste 
pornească 
să vedem 
setea unor 
liber ca Domnișoara Gelsomina, 
Stradivarius, Ultima noapte îna
intea demolării (partea a doua) 
ci și nenumăratele versuri ex
cepționale, sclipind în 
unor poezii frumoase, 
nu se rețin de îndată, 
este și un metaforist 
și i-am face o nedreptate dacă 
n-am cita, fie și la întâmplare : 
„își pieptănau părul cu alge / 
și noaptea făceau focul intr-un 
ceasornic,/ într-o casă cu pe
reți de apă", (aici — și în multe 
alte exemple — acela? univers 
fantastic 
Toamna 
cenușii,/ mărunți, mirosind 
lapte de măr";
cîntînd la pian (dacă se poate / 
imagina așa ceva — și se poa
te!); „odihnindj-se, ca o mică 
pasăre amețită de somn,/ ro
chia albă la întîiul bal" : sau 
zguduitorul final de poem ; 
„Rîzînd, urlînd schimonosit
aproape,/ cu fiecare literă
scurtez / a vîrstei cale, și-n- 
noptînd îmi pare / că-mbătrî- 
nesc c-o literă mai mult,/ că-s 
palid, șters și dureros. Același. / 
Dar i-ați privit pe îndrăgos
tiți ? Sărutul / le schimbă, 
straniu liniile feței / și-i face 
albi de spaime / și urîți..." 

Da, am senzația că tocmai 
capacitatea sa de 'a scrie întot
deauna bine. l-a împiedicat 
pînă acum pe Gheorghe To
mozei să opteze deschis. Dar 
poate că a mai fost și altceva: 
în acea parte din poezia sa, 
căreia putem să-i zicem tradi
țională, înaintașii pot fi desco- 
periți mai ușor: iar nume
le lor a fost pomenit une
ori cu o insistentă enervantă. 
Cei care lăsau să se înțeleagă 
dojenitor că Tomozei — autorul 
acestei cărți care nu va mai pu
tea lipsi din bibliotecile de poe
zie românească — îl continuă pe 
cutare remarcabil poet al pei
sajului interior nu observau 
însă că. de multe ori, îl și de
pășește. Ceea ce reduce orice 
mustrare la neant : pentru că 
nu interesează pe cine continui, 
ci la ce înălțime îl continui. 
Cine se gîndește să-i reproșeze 
lui Lucian Blaga că e emines
cian ?

poezii trebuie să 
na ne împiedică . 
nu numai frumu- % 

poeme în vers J

montura 
dar care 
Tomozei 

virtuos

și copilăresc, din 
se-nchide), „iepuri 

a 
„o veveriță

FLORIN MUGUR
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LUM ERSITARA
pe coordonatele

Consider că învățămîntul medical este astfel întocmit încît 
se adresează cu exigențe de pregătire care stimulează mai 
puțin vîrfurile intelectuale studențești. Nu putem face un 
învățămînt pentru cei foarte buni, la nivelul și capacitatea 
de asimilare a studenților eminenți. Dar sînt mulți tineri — 
lucrînd zi de zi cu ei îi știm de-acum bine — care doresc și 
pot munci foarte mult pentru pregătirea lor de specialitate, 
dincolo de cadrul de activități universitare obișnuit, la care 
sînt obligați să participe bine pregătiți. De aceea, pe lingă 
cursurile propriu-zise, incluse în planurile generale apro
bate de Ministerul învățămîntului pentru formarea specialiș
tilor în rețeaua învățămîntului superior medical, am hotă- 
rît să inaugurăm anul acesta o serie de cursuri facultative. 
Frecventarea unuia, sau unora dintre ele, rămîne exclusiv 
la alegerea fiecărui student. în prezent, se lucrează la întoc
mirea programelor analitice pentru toate cursurile, urmînd 
ca acestea să fie apoi afișate. Vom face un sondaj de opțiune 
printre studenți și, în funcție de preferințele majoritare ex
primate în legătură cu o parte din cursuri, le vom inaugura 
pe cele mai solicitate. Urmărim prin ele dezvoltarea în adîn- 
cime, la detaliu a problemelor de specialitate importante, a- 
bordînd direcțiile de cercetare medicală cele mai noi. Astfel, 
vor fi inaugurate cursuri de două semestre în legătură cu 
„Alergologia", „Stările de șoc". Alte cursuri sînt consacrate

Către 1 octombrie universitar, definit cu toate atributele 
înnoirilor din acest an, cu acelea proprii tradițional reîntîlni- 
rii noastre cu studenții, ne îndreptăm în ritmul unor pregă
tiri complexe, de o mare varietate, de natură să creeze cadrul 
optim necesar unei activități didactice superioare, incluzînd 
gama de perfecționări ce decurg din transpunerea în viață 
a Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvoltarea învățămîntului în patria 
noastră, din prevederile noii Legi a învățămîntului. Vom 
începe noul an universitar cu două secții de subingineri — 
„Tehnologia prelucrărilor la rece" ; „Construcții civile și in
dustriale" — avînd atît cursuri de zi cît și serale. Au fost 
puse la punct planuri de învățămînt noi, prin care pregăti
rea studenților este axată pe discipline larg profilate, înlă- 
turindu-se dispersarea eforturilor pe cursuri înguste, frag
mentate. La toate facultățile, numărul săptămînal de ore de 
activități didactice obligatorii pentru studenți este mai mic 
de 30, a fost redus numărul de examene la cel mult 7, s-a 
îmbunătățit raportul dintre ponderea orelor de predare și a 
celor de seminar, laborator, proiecte. Se discută acum, la ni
velul facultăților, programele analitice de curs. Acestora le-au 
fost aduse modificări importante, insistîndu-se asupra orien
tării lor cît mai eficiente către cerințele economiei, științei 
și culturii noastre, eliminând paralelismele, aspectele înve
chite, istoriciste, cu accent pe problemele actuale, valorificînd 
concepțiile, teoriile și ipotezele noi, rezultatele cercetăriiFECTION

l/n colectiv

studențesc

CURSURI „LIBERE" nu poate

Șl „LA ALEGERE fi privit

prof. dr. docent PIUS BRÎNZEU
Institutul de medicină din Timișoara

„din zborul

dezvoltării unor capitole și probleme de excepțional interes 
practic pentru un viitor medic — „Diagnosticul precoce al 
cancerului", „Urgențele abdominale".

Cu caracter permanent, va fi susținută săptămînal o suită 
de prelegeri pentru comunicarea noutăților — înțelegînd prin 
aceasta ceea ce s-a anunțat în presă și la reuniunile științi
fice de specialitate din ultimele două luni. Acest curs de 
„Actualități medicale" va fi susținut astfel încît, prin aborda
rea unei problematici de stringent interes teoretic și practic, 
prin rigoare și claritate științifică în expunere, să atragă nu 
numai pe studenții anilor superiori de studii, ci chiar și ti
nerele cadre didactice.

Ca și în anii anteriori — de data aceasta tuturor studenți
lor noștri — le ofeflm posibilitatea de a-i asculta pe cei mai 
îndrăgiți profesori ai institutului, în cadrul „Cursului liber 
de cultură medicală generală". Profesori de prestigiu ai școlii 
noastre, dar și invitați din alte orașe universitare, vor ține ex
puneri despre etica și cultura medicului, vor elogia persona
lități marcante din istoria medicinei românești. Tot aici, vor 
fi reluate „lecțiile inaugurale" ale fiecărui titular de discipli
nă, astfel încît cuvîntul celor mai prestigioși dascăli să poată 
fi ascultat și de studenții anului de studii la care aceștia nu 
predau.

Evident, toate cursurile amintite au în accepția cadrelor 
didactice din institut un superior rost formativ și creator, pro- 
punîndu-și să valorifice în dezvoltarea diferitelor capitole, 
nu numai cuceririle științifice cele mai noi, ci și să coreleze 
problemelor tratate propriile rezultate obținute în domeniul 
respectiv, opiniile științifice personale decurgînd din apro
fundarea specială a unor direcții din știința medicală contem
porană. Desigur, prin astfel de cursuri la alegere și faculta
tive, a căror gamă se reînnoiește anual după necesități, poate 
fi asigurată și modernizarea continuă a învățămîntului, în 
raport de stabilitatea structurii fundamentale a planurilor 
de învățămînt.

păsărilor"

Reperto

semina

Așadar, măsurile avînd în 
vedere perfecționarea și mo
dernizarea învățămîntului pre
văd o nouă orientare în pri
vința predării cursurilor uni
versitare. Profesorul va da o 
mai largă dezvoltare acelor 
capitole care în cadrul pro
gramului, prezintă interes for
mativ și creator, fie pentru că 
au intervenit cuceriri științifi
ce noi, fie pentru că sînt în re
lație directă cu rezultatele ob
ținute de profesor în cerceta
rea științifică. Aceasta va a- 
vea, pe de o parte, drept con
secință stimularea gîndirii 
creatoare a studentului, o în
tărire a răspunderii indi
viduale pentru organizarea ra
țională a studiului. Pe de altă 
parte, se vor elibera unele ore 
lanificate pînă acum pentru 
predare, în favoarea activită
ților aplicative, îndeosebi a se- 
minariilor.

Cred însă că în această nouă 
situație seminarul va trebui 
să-și îmbogățească „reperto
riul". Pentru că este dezolant 
să asculți timp de două ore 
răspunsurile unor colegi care 
reproduc mot-â-mot exprima
rea profesorului. Sistemul de 
referate seminariale, prezen
tate de studenți și puse apoi 
în discuția studenților este 
poate cel mai eficient mijloc 
de a frîna tentația unora de 
a-și etala capacitatea de me
morare. Din „Observații de

bun-simț asupra culturii" am 
reținut o afirmație a lui M. Ra- 
lea : „O idee trecută în mod 
indiferent prin mintea noastră, 
fără să trezească o poziție a 
individualității, e pierdută 
pentru noi, chiar dacă memo
ria o păstrează pasiv". De a- 
ceea întreb : oare sînt intr-a
devăr folositoare acele semi- 
narii unde desfășurăm o acti
vitate pe care am putea să o 
facem și singuri, în camera 
noastră de studiu : trecerea 
în revistă a notițelor și. une
ori, a cîtorva materiale biblio
grafice 7* De nenumărate ori 
seminariile se desfășoară după 
același tipic la mai multe dis
cipline, cîteodată nereal izîn- 
du-se o diferențiere nici de la 
anul I la anul V. Asemenea 
seminarii nu au alt rezultat 
decît stocarea unei mari can
tități de învățătură și nu dez
voltarea unei mari capacități 
de a învăța. Efortul pe care 
studentul îl depune atît în ve
derea pregătirii seminarului cît 
și în seminar trebuie să fie 
concentrat spre înțelegerea 
faptelor și nu spre memoriza
rea lor. Pentru că nu cred că 
vreo specialitate are nevoie 
de minți care să memoreze 
mecanic date și fapte. Orice 
student bine intenționat do
rește ca în seminar să par
ticipe la dezbateri științi
fice care să-i permită să-și 
verifice cunoștințele dobîndite, 
puterea de a sintetiza, capaci
tatea de a interpreta, de a 
expune etc. Și mai ales dorește 
sâ se întîlnească în seminar, 
de asemenea. în cercul științi
fic, cu marii săi profesori — 
academicieni, membrii cores
pondenți ai Academiei, doctori 
docenți. Nu este de loc puțin 
pentru un student să se poată 
mîndri ca este elevul unui cer
cetător pasionat, al unui emi
nent savant — profesorul său, 
alături de care lucrează în 
laborator, cu care se întîlnește 

seminar în aprinse discu- 
științifice.

Noi, cei care am absolvit în 
acest an facultatea, ne întîl- 
nim cu profesiunea pentru 
care ne-am pregătit, într-un 
moment cînd fiecare domeniu 
de activitate își intensifică și 
își lărgește creația. Știm ce se 
așteaptă de la noi: să aducem 
locurilor de muncă unde am 
fost repartizați o strălucire 
nouă, să dăm o calitate nouă 
muncii, o frumusețe nouă, un 
elan proaspăt și neobosit. Ne 
dăm seama mai bine acum că 
toate acestea nu ar fi posibile 
dacă nu am fi plecat din fa
cultate cu un bagaj de cunoș
tințe și deprinderi acumulat 
cu eforturi și perseverență an 
de an. Cei care ne-au luat 
locul în facultate — studenții 
anului I — nu știu poate exact 
cum nici noi nu știam exact 
în urmă cu cinci ani, lucrul 
acesta. Cu contururi personale 
în formare, proaspeții studenți 
își vor face peste 10 zile in
trarea în lumea universitară 
avînd sentimentul imperios că 
trebuie să se impună, să do
vedească tuturor că ei sînt 
personalități demne de admi
rație. Cu timpul vor învăța — 
așa se întîmplă cu fiecare se
rie de studenți — reala di
mensiune a coordonatelor vie
ții universitare. Acum insă ei 
vor vrea să-și afirme existen
ța. Iată un element prețios pe 
care conducerile facultăților, 
organizațiile de tineret îl pot 
folosi. Îmi amintesc că în 
fiecare an, la începutul lui oc
tombrie, se vorbea mult în 
facultățile Universității despre 
niște măsuri luate în scopul 
de a-i familiariza pe studenții 
anului I cu metodele specifice 
de studiu în învățămîntul su
perior, al integrării acestora 
în ritmul de lucru universi
tar. Era vorba despre acele 
simpozioane metodice „învă- 
țați cum se învață", „Cum să 
ne pregătim pentru profesia 
aleasă ?“ despre schimburile 
de experiență cu studenți 
fruntași din anii mai mari, 
întîlniri cu profesori etc. etc. 
Dar se pot da „rețete" precise 
privind formarea unui stil de 
lucru universitar, cînd. se știe 
că munca intelectuală diferă 
de la personalitate la persona
litate, de la specialitate la spe
cialitate ? A face educație în
seamnă doar să-i „cicălești" pe 
studenți în adunări, conferin
țe, simpozioane: „Fiți conști
incioși, fiți disciplinați, învă- 
țați așa cum vă recomandăm 
noi". Est modus in rebus (E 
o măsură în toate lucrurile) 
începe un vers al lui Horațiu. 
Excesul de .,dăscălire“ va du
ce la apatie, la indiferență. 
De fapt, nu de discursuri duc 
lipsă studenții. Important este 
după părerea mea, să se cre
eze un climat de muncă inte
lectuală, în care colectivul de 
studenți să nu fie privit din 
„zborul păsărilor" — de la acea

Curtnd, în acest amfiteatru din noul local al Politehnicii bucu reștene, constructorii vor ceda 
locul studenților

înălțime la care toate trăsătu
rile specifice dispar și peisa
jul se uniformizează. Pentru 
că se întîmplă deseori, de ce 
să nu spunem deschis, că atit 
pentru corpul didactic cît și 
pentru organizațiile de tineret 
toți studenții să fie contopiți 
oarecum la un loc, într-un 
singur „student": anul, gru
pa...

ROXANA HOLBAN 
absolventă a Universității 

București

funcția

educativă

a teatrului

în lumea universitară, tea
trul a devenit astăzi unul din 
mijloacele eficiente de educa
ție la îndemîna organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor studen
țești. întrebarea este dacă în 
relația „studenți — teatru", 
acesta din urmă își îndepli
nește în întregime rolul său 
de factor educativ : adică să 
solicite multilateral conștiin
ța spectatorului student, s-o 
facă să vibreze, pentru ca me
sajul care se transmite de pe 
scenă în sală să exercite o in
fluență politico-morală și să 
capete o funcție estetico-edu- 
cativă. Răspunsul este com
plex — el avînd două aspecte 
esențiale.

Primul aspect: contactul 
studenților cu sala teatrului. 
Faptul'că în institutele de în
vățămînt superior din Capita
lă învață în jur de 60 000 de 
tineri îngreunează alcătuirea 
itnei statistici precise, care să 
ilustreze cu exactitate mate
matică prezența studenților la 
reprezentațiile teatrelor bucu- 
reștene. Dar nu este deloc 
greu de constatat că mai mult 
de jumătate dintre studenți 
ajung cu totul întîmplător în 
sala teatrului: la invitația 
unui prieten cu prilejul orga
nizării unor vizionări colective

în cadrul grupei sau anului ; 
cunosc studenți care în cursul 
anului universitar trecut nu au 
intrat într-o sală de teatru.

Al doilea aspect: reperto
riul teatrelor. Aici doresc să 
subliniez că stabilirea unui 
contact permanent și organi
zat. între studenți și teatru este 
un act de cultură indispensa
bil. Așa cum arătam mai 
în Capitală învață în jur 
60 000 de studenți. Cei 
mulți sînt veniți 
diferite orașe și 
țârii, stau cinci 
oada studenției, și apoi sînt 
repartizați în producție. în 
școli, în 
în satele 
cei care astăzi ne pregătim să 
devenim specialiști cu înaltă 
calificare, vom fi chemați, 
după absolvirea facultății, în 
afara obligațiilor profesionale, 
să fim animatorii și îndrumă
torii vieții artistice — în care 
teatrul joacă un rol impor
tant. Dar mai întîi noi tre
buie să căpătăm pasiune pen
tru teatru, să ne formăm un 
orizont cultural larg. Teatrele 
din Capitală au în această pri
vință, cred eu, un rol hotă- 
rîtor. Nu putem spune că în 
cursul anului universitar tre
cut (și, deci, în cursul ultimei 
stagiuni) nu am avut prilejul 
să vizionăm spectacole cu lu
crări de „primă mină" ale dra
maturgiei clasice și contempo
rane, opere fundamentale pen
tru formarea culturii noastre 
teatrale. Se remarcă însă fap
tul că spectatorii pieselor de 
teatru, atît de numeroși, sînt 
foarte diferiți în funcție de 
nenumârați factori: vîrstă, ni
velul cunoștințelor despre via
ță și artă, performanțele ar
tistice, educația estetică, pre
gătirea profesională etc. Noi 
înțelegem că această realitate 
impune alcătuirea unui'reper
toriu variat și echilibrat, care 
să satisfacă toate gusturile și 
toate preferințele. Aș vrea să 
fac însă aici cîteva sublinieri 
care să-l aducă în atenție pe 
spectatorul-student.

Pentru a ne forma o bo
gată cultură teatrală, este în 
primul rînd necesar ca prezen
ța noastră în sala spectacolu
lui de teatru să urmărească un 
fir călăuzitor î cunoașterea te
zaurului dramaturgiei națio
nale și universale — lucrările 
reprezentative pentru creația

aici 
sate 

ani.

sus,
■ de 

mai 
din 
ale 

peri-

uzine, în spitale, 
patriei noastre,

po-
ar-

fie 
de 
ne

spirituală a diverselor 
poare, epoci, școli, curente 
tistice.

Teatrul trebuie să 
prin excelență un mijloc 
educație patriotică. Pe noi
interesează întotdeauna recon
stituirea scenică a unor pagini 
dramatice ale luptei partidu
lui ; piese care să exprime 
particularitățile specifice, eti
ce și psihologice ale poporu
lui nostru ; piese care sâ a- 
ducă pe scenă personalități de 
seamă ale istoriei, să contureze 
figuri emoționante de revolu
ționari, de militanți din rîndu- 
rile partidului.

Totodată noi vrem să ve
dem pe scenă și piese cu su
biecte inspirate din viața stu
dențească.

Tinînd seamă de cele rela
tate aici, cred că singura mo
dalitate eficientă de apropiere 
a studenților de teatru și a 
teatrului de studenți ar fi o 
strînsă colaborare (acum, la 
început de an universitar și 
la început de stagiune) între 
organizațiile de tineret din fa
cultăți și teatre. O colaborare 
care să se soldeze cu mai multe 
bilete pentru studenți, specta
cole în facultăți, un repertoriu 
care să țină seamă mai 
de interesele studențimii.

mult

ION STANESCU 
student la Institutul de petrol, 

gaze și geologie

la
ții

EMILIA BOJENARU 
studentă.

Universitatea București

•< Planul de investiții alocate învățămîntu
lui superior pentru anul 1968 cuprinde un 
volum total de 278 800 000 lei, destinate lucră
rilor de construcții-montaj Ia importante noi 
spații de învățămînt și social-gospodărești, 
achiziționării de utilaje, aparatură și diverse 
alte dotări necesare unităților de învățămînt 
superior, pentru executarea unor completări 
sau îmbunătățiri la construcții și instalații 
existente.

• în cadrul acestui volum de investiții ur
mează a fi date în folosință pentru anul uni
versitar 1968—1969 cămine, însumînd circa 
3 100 de locuri, la Bacău, Iași, Suceava, Bucu
rești și Timișoara, două cantine moderne, 
la București și Iași, cu o capacitate de deser
vire de 3 000 studenți fiecare.

conf. dr. ing. IOAN DE SABATA
Institutul politehnic din Timișoara

științifice. Pe această cale se va urmări dezvoltarea acelor 
elemente care contribuie Ia formarea și perfecționarea gîndi- 
rii creatoare a studenților, evitînd solicitarea exagerată, inu
tilă a memoriei acestora.

între premisele succesului procesului instructiv-educativ, 
cerințele unei apropiate și multilaterale legături directe a 
profesorilor cu studenții au fost avute în vedere cu multă 
atenție la întocmirea statelor de funcțiuni. Tuturor cadrelor 
de predare le sînt repartizate și ore de seminar, lucrări de la
borator. în mod deosebit, ne preocupă introducerea cît mai 
adecvată a „sistemului tutorial". Fiind vorba, în multe privin
țe, de o experiență nouă, gîndesc că trebuie procedat cu cea 
mai mare grijă și cu preocuparea de a extinde acele expe
riențe, forme concrete de legătură cu studenții „in tutelă" 
ale profesorilor cu îndelungată practică universitară. înțeleg 
aceste raporturi apropiate ale „tutorelui" cu cei 10 studenți 
ai săi ca un prilej de cunoaștere și stimulare a tînărului, 
cultivîndu-i aptitudinile, pasiunile științifice, capacitatea de 
gîndire, într-un cuvînt, întreaga personalitate. Desigur, nimic 
nu poate fi mai dăunător decît ostentația, rigiditatea, lipsa de 
căldură umană. în această legătură menită să contribuie Ia 
formarea studentului ca ins social valoros, în preocupările 
față de ținuta sa etică, față de atitudinile sale comportamen
tale în raporturile sociale. Urmează să discutăm în perioada 
imediat următoare, in amănunt, aici., cu consiliile facultăților, 
cadrele didactice, despre modul cel mai adecvat de lucru. 
Ne interesează foarte mult cum se va proceda în alte insti
tute. Este clar că „ședințele dirigențiale", sau simple discuții 
„la un an o dată" ar formaliza pînă la inutilitate acțiunea 
educativă multilaterală pe care o presupune introducerea 
acestui sistem în viața noastră universitară. Sînt de părere 
că cel mai bine este să dăm posibilitate studenților să-și 
aleagă singuri „tutorii" și să aibă dreptul acestei opțiuni Ia 
începutul fiecărui an de studii.

Serile

noastre

Sîmbătă seară. E momentul 
cînd încep reuniunile studen
țești. Grupuri, grupuri, mii de 
tineri se îndreaptă către să
lile de. dans.

...Intrăm într-o sală pavoa
zată cu gust. Lumini multico
lore, ghirlande, serpentine, de
sene hazlii incintă privirile. 
Se v'ede că organizatorii s-au 
întrecut în a le oferi 
— invitați la această 
re studențească — 
măsurii talentului și 
lor. Artiști amatori, contribuie 
la reușita serii prin dedicații 
muzicale, recitări, glume, sce
nete mimice.

Mi-ar plăcea o asemenea sea
ră de dans. Firește, reuniunile 
noastre studențești pot fi or
ganizate în diverse moduri; 
nimeni nu dorește să le vadă 
„închise" într-o formulă tip.

colegilor 
petrece- 
dovada 

fanteziei

Deși uneori ele se prezintă ast
fel. Aceleași săli mari, supra
încălzite din pricina aglome
rației, o atmosferă care gene
rează gesturi grosolane. Și încă 
ceva.. Poate nu toți studenții 
preferă dansul. Aceștia sînt 
nevoiți de multe' ori, sîmbătă 
seara, să stea în cămin, pen
tru că altceva nu li se mai 
oferă. Lucrurile se complică 
de obicei duminica cînd nu se 
organizează nici seri de dans, 
nici alte activități. La sfîrșit 
de săptămînă noi am dori să 
participăm (în cluburi și case 
de cultură, în facultăți) la ac
tivități cultural-distractive cit 
mai bogate și mai atractive, 
stimulîndu-se ân acest sens i- 
nițiativa grupelor și anilor, 
preocuparea pentru a răspun
de interesului și cerințelor va
riate ale studenților. La toate 
aceste lucruri organizațiile de 
tineret vor trebui să reflec
teze mai adine în anul uni
versitar care începe peste 
două săptămîni. Cred că o mai 
mare atenție se cere să fie 
acordată activității- în clubu
rile studențești. Trebuie să re
cunoaștem că exceptînd, intr-o 
oarecare măsură. „Student
ei ubul", celelalte instituții cul
turale studențești care poartă 
— pretențios — denumirea de 
cluburi nu s-au impus încă în 
lumea universitară. Și e păcat..

DOINA MEȘTERELU 
studentă 

la Institutul politehnic 
din București

BREVIAR
• In noul an universitar este prevăzută da

rea în folosință a unor importante noi spații 
de învățămînt — 14 500 mp la Institutul poli
tehnic din București, 31 700 mp. la Academia 
de studii economice, 12 500 mp Ia Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu", 11748 
Institutul agronomic „Ion Ionescu 
Brad"-Iași, etc.

• 100 milioane lei, adică 44 la sută
lumul total de investiții pentru construcții- 
montaj pe 1968 destinate învățămîntului su-

mp Ia 
de la

din vo-

perior, sînt acordate lucrărilor pe șantierul 
noului local al Politehnicii din București.

• La Craiova, complexul social studențesc 
își adaugă de la 1 octombrie încă un „dia
mant" arhitectonic — noul cămin de 408 
locuri. A 7-a piesă de acest fel din complex 
urmează a fi dată în folosință în cursul tri
mestrului I 1969. In același timp, un alt că
min, ce va fi amplasat în Calea București, 
se află în fază de proiectare.

® Studenții Universității craiovene au la 
dispoziție în noul an de studii încă 5 labora-

toare noi, pentru a căror punere în funcțiune 
s-a cheltuit 1 000 000 lei.

•• La solicitarea studenților, Clubul Institu
tului de mine din Petroșeni își inaugurează 
activitatea avîndu-1 ca invitat pe Silviu Bru- 
can, vicepreședintele Comitetului de stat pen
tru radio și televiziune. In noul an universitar 
organizatorii activității clubului și-au propus 
să înlesnească viitorilor ingineri un dialog 
permanent cu activiști de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, comentatori, de 
presă, cadre didactice de la catedra de științe 
sociale, în cadrul următoarelor cicluri: „Poli
tica internă și externă a Partidului și Statului 
nostru" ; „Tineretul universitar în viața con
temporană" ; „Noutăți științifice și tehnice" ; 
„Arta și cultura contemporană".
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STRUGURI
A. I. Zâinescu

în Dealul Mare, pe văi, 
în josul cerului, alb ca un 
arbor invers, derutant : 
nimic mai precis, mai pră
păstios între lucruri, ca în
săși imaginea aceasta aici a 
două stări euforice ale na
turii, alăturate prin des
tin de rocă și peisaj, su
prapuse chiar, de dedesubt 
de tot de la origini, țițeiul, 
de deasupra, fierbinți stru
gurii. Ard galbeni ca o ru
gină de aur pe lume, în do
goarea de beci a adîncului, 
străluminare pe culmi, ca 
la un ospăț. Bahice pofte 
întrînșii, taie prelung zbor 
de pasâre-n coajă și însu
flețesc dinspre ochi. De de
desubt de tot, ca o pătură 
gros așternută, țițeiul. S-ar 
părea că se resping. S-ar 
părea că se bat și se îm
pacă dramatic pe verzi co
line de soare și-și tulbură 
deopotrivă cărările într-o 
aventură fantastică, fără 
repaus. S-ar părea că se 
ceartă și la împăcarea lor 
tainică se rarefiază nori. Se 
iubesc geologic și se des
part temerar De o impo
sibilă trecere în necunoscut, 
bărbătească, sînt O frater-, 
nizare în scoarță, pînă la 
rug. Țiței și struguri, măr- 
turisindu-se alături, trecînd 
unul spre celălalt și către 
sine apoi, decantînd impla
cabile vieți și morminte-n 
adînc, vegetale, covîrșitoare 
sorți de balanță pe dea
luri, zgomote aurifere de 
corn și săgeată ca într-un 
uriaș tablou de culori vio
lente, refăcînd gestul pri
mar de origine, al unui 
pictor bătrîn. Și pentru 
ca totul să nu se tul-

bure, pentru ca toamna 
să halucineze fecund peste 
întinderi, să nu se des
prindă nimic echilibrului, 
modului veșnic de-a fi al 
naturii, farmecul ei absolut 
de geneză continuă, pentru 
ca totul să ia formă de 
punte de aer albastră aici, 
de solstițiu, pentru ca ste
lele fixe, prea fixe și 
mici în punctul lor tern 
de deasupra, meteoriții, 
cometele, rătăcitoarele um
bre de foc al astrului care 
se cheamă și soare, călăto
riile vaste, imemorabile cu 
inocenții pămîntului toți 
lîngă vîsle, stînd lung a- 
plecați peste \ele, cu praf 
cosmic, de rouă la tîmple, 
călătoriile acestea — visele 
cu care ne naștem și ne 
trezim dimineața cu ele pe 
ochi, pentru ca să-și ros
tească larg cuvîntul mai de
parte, să se confere a- 
mintirilor drept, suverani
tății de fapt a memoriei, 
pentru ca toate acestea să 
nu se dezică, iată, iau mar
tori țițeiul și strugurii 
aici, două imense silabe în 
murmur ale pămîntului, le 
leagă imensă bucuria mea 
de a le auzi și rosti și 
vedea laolaltă, de a le 
simți ca pe un nemaipome
nit adevăr. Căci dintre 
toate colinele țarii, din
tre toate pragurile ei ro
ditoare, Dealul Mare, de- 
aici mi se pare un basm : 
spus toamna încet lîngă 
stele, la focuri de struguri 
pe prispe și auzit dină
untru pe așternute pături 
de magmă, clocotind prin
tre trunchiuri de fier cu 
țiței.

dăruite pentru frumusețea cartierului Foto: GR. PREPELIȚĂ

Prima stagiune

permanentă

la Zalău
Pe scena Casei orășenești 

cultură din Zalău s-a 
miercuri prima stagiune 
nentă a Teatrului de păpuși din 
Oradea, cu piesa „Pui de om" de 
Victor Eftimiu. In actuala sta
giune colectivele de artiști ai 
secției române și maghiare a 
Teatrului de păpuși din Oradea 
vor prezenta spectacole cu pie
sele din repertoriul actualei sta
giuni, în 11 localități ale jude
țului Sălaj.

de 
deschis 
perma-

(Agerpres)CLUBUL
EH N I C

(Urmare din pag. I)

cărui absolvenți sînt reparti
zați de regulă și în șantier, 
pentru antrenarea acestora în 
munca de cercetare strict apli
cativă, la lucrările 
au prezentat 
denții. “ 
privind 
rapide cu aripi elaborate de 
M. Kirali și S. Adrrăn). De ase
menea, cadre tehnice de la 
ICEPRONAV, institut care 
prin natura preocupărilor sale 
este circumscris conceperii și 
construcției navale. Rezultate, 
deci, prin conținutul lor, pro
mițătoare. Datorită însă, ca
racterului anual al întîlniri- 
lor, schimbul curent de idei 
și informații, atît de -necesar 
fiecărui început era foarte 
greu de realizat. Trebuia fă
cut ceva pentru crearea unui 
cadru propice, capabil să fa
ciliteze în mai mare măsură 
realizarea acestei condiții ob
ligatorii pentru 
al activității 
Dar ce anume ? 
sultării tinerilor 
mitetul U.T.C., 
împărțite. Unii 
simpozioane. Alții pentru în- 
tîlniri - curente. încet-încet se 
desprinde din amalgamul de 
opinii, forma 
bine închegată care să asigure 
continuitatea acțiunilor.

L-am rugat pe tov. inginer 
Galin Corini Vlad, șeful co
misiei tineret muncitoresc 
din cadrul Comitetului jude
țean Galați al U.T.C., unul 
din promotorii inițiativei, să 
ne facă cîteva precizări în le
gătură cu modul în care își 
desfășoară activitatea clubul 
tehnic înființat în acest an.

— Pentru a se Asigura atin
gerea scopului propus, îndru
marea unui număr cît mai 
mare de tineri spre munca 
de cercetare științifică, s-a 
considerat oportun stabilirea 
unui regulament-program de 
funcționare care prevede, ci
tez : ..Poate deveni membru al 
clubului orice inginer, tehni
cian, maistru sau muncitor 
care prezintă în fața mem
brilor clubului o lucrare a că
rei aplicare aduce îmbunătă
țiri procesului de producție și 
obrine aprobarea acestora de 
a o prezenta în cadrul primei 
sesiuni deschise.

— Firesc, calitatea de mem
bru al clubului impune anu
mite drepturi . și îndatoriri. 
Vreți să vă referiți la cîteva 
dintre ele ?

— Desigur. Prezentarea în 
cadrul sesiunilor tehnico-știin
țifice a lucrărilor personale, 
sau pregătite în colaborare cu 
alți tineri membri sau nemem
bri ai clubului, acordul sau 
opoziția față de prezentarea 
unor anumite lucrări, dreptul 
de a fi ales și de a alege în 
organele de conducere — re
prezintă cîteva din drepturile 
fiecărui membru al clubului. 
Participarea la toate sesiunile 
tehnico-științifice organizate,

sesiunilor 
lucrări și stu- 

(Remarcabilă tema 
stabilitatea navelor

bunul mers 
cercetătorilor. 
In urma con- 
de către co- 

părerile erau 
optau pentru

organizatorică

susținuta propagandă tehnică, 
ajutorul acordat tinerilor de 
curînd încadrați în procesul 
de producție — cîteva din 
obligații.

— Pentru că ați amintit de 
dreptul de a alege și a fi ales 
în organul de conducere v-am 
ruga să ne spuneți în ce con
stă aceasta.

— Clubul este condus de 
un prezidiu constituit în ca
drul sesiunilor festive (anuale) 
prin vot deschis. EI este for
mat din președinte, vicepre
ședinte și secretar, răspunză
tori de buna desfășurare a 
acțiunilor, pregătirea sesiuni
lor, asigurarea condițiilor ne
cesare rezolvării problemelor 
luate în studiu.

Reținem din cuvintele in
terlocutorului nostru că pe
riodic sînt organizate dez
bateri de lucru la
pot participa și tineri 
nu sînt membri ai

care 
ce 

clubu-

(Urmare din pag. I) 

perativei a reușit să dubleze pro
ducțiile ? Cum altfel — decît că 
în ochiul și priceperea ingine
rului aveau încredere deplină — 
se explică faptul că membrii 
cooperativei agricole din Arge- 
toaia au săpat zeci de puțuri 
în scopul irigării pămîntului în 
pantă pentru care, pînă atunci 
nici măcar nu se pusese proble
ma defrișării mărăcinișurilor ? 
Sau, cum s-ar putea explica altfel 
faptul că membrii cooperativei a- 
gricole din Ionești au săpat doi 
ani în șir pe niște dealuri în 
scopul cultivării griului și porum
bului în terase decît prin aceea 
că aveau încredere deplină în 
cuvîntul agronomului, inginerul 
Dumitru Hălălău, care îi sfătuise 
să întreprindă această acțiune ?

Vorbind despre specialiștii din 
cooperativele lor, colaboratorii 
direcți ai acestora, aceia care pot 
formula cele mai competente a- 
precieri — țăranii — îi descriu 
prin cuvintele : întreprinzători, 
harnici, devotați, atașați oameni
lor, cinstiți, principiali, bine pre
gătiți. Și, ceea ce este deosebit de 
important, în formularea acestor 
concluzii înseși rezultatele mun
cii specialiștilor îi ajută. îm
binată, competența îndrumării 
de către specialiști cu stră
dania celorlalți de a traduce îd 
fapte sfaturile primite, toate a- 
cestea înseamnă de la un an la 
celălalt pași importanți înainte 
spre dezvoltare și întărire econo
mică făcuți de către cooperati
vele agricole.

La Uniunea județeană Dolj a 
cooperativelor agricole am răs
foit cîteva scrisori (verificate a- 
poi) care reflectau și reversul 
monedei, adică ce anume nu dă 
greutate și respect cuvîntului 
rostit de specialist. Iată pe cea 
semnată de un grup de membri 
cooperatori din Măceșul de Sus. 
„La noi lucrează ca inginer a- 
gronom tovarășul Dumitru Do-

lui, creîndu-se astfel posibili
tatea solicitării sprijinului în 
vederea pregătirii unor lu
crări tehnico-științifice sau 
pentru îmbunătățirea unor 
propuneri 
vații.

Clubul 
tori de la 
Galați este în plină activitate. 
Totodată, aflăm că pe . baza 
experienței acumulate aici la 
alte două unități economice 
ale orașului, întreprinderea 
județeană, de electricitate și 
Combinatul siderurgic au fost 
formate cercuri tehnice. După 
prima sesiune acestea se vor 
transforma, de asemenea, în 
cluburi.

Asistăm, așadar, la o adevă
rată reacție în lanț, provocată 
de o inițiativă lăudabilă și 
care, sîntem siguri, se va sol
da în continuare cu rezultate 
remarcabile în producție. Tu
turor la început de drum, de
plin succes 1

tehnico-științifice 
îmbunătățirea 

de invenții și ino-

tinerilor construc- 
Șantierul naval din

Portul a exercitat întot
deauna o mare hipnoză, 
un farmec deosebit, inci
tând la închipuirea fabu
loaselor călătorii, biciuin- 
du-ne dorul de ducă, go- 
nindu-ne gîndul peste ne- 
sfîrșitele pînze ale mării, 
către țărmuri misterioase, 
cu vegetația luxuriantă, 
amintind.u-ne enorme fur
tuni, primejdii de neînchi
puit, și asta din cele mai 
vechi timpuri, pînă în zi
lele noastre, cînd vraja 
portului nu și-a pierdut 
din putere și fascinație...

Tomis... Pontus Euxi- 
nus... Corăbiile grecești... 
Nave cu pînze aducînd 
din insulele Mediteranei 
amfore cu uleiuri parfu
mate, cu vinuri dulci, cu 
lăzi pline de aurul bijute
riilor și bogăția nestema
telor...

O corabie feniciană — 
din vremuri aproape ime
morabile — arsă, carboni
zată și neagră, se află și 
azi în muzeul de arheolo
gie din Constanța, dezgro
pată din nămolurile Del
tei și ateslînd activitatea 
portuară tomitană.

Amforele enorme, de 
lut ars, expuse de-a lungul 
țărmului înalt, care stră
juiește portul de azi, au 
fost și ele aduse pe ape de 
corăbii grecești și roma
ne...

Vechi de milenii, încăr
cat cu amintiri, care vin 
către noi din cele mai în
depărtate și întunecate 
țărmuri ale istoriei, portul 
Constanța trăiește azi, în
tr-o ediție modernă, con
tinuarea perpetuei sale e- 
xistențe.

O dată cu căderea serii, 
cînd valurile neostenite 
lovesc cu furie țărmul 
stîncos aL falezei, cînd 
marea capătă culoarea vi
nului întunecat, cînd lu
minile încep să se aprin
dă — ghirlande și grădini 
de lumină răsărite din ape 
și înmulțindu-se în ele — 
portul prinde o viață a- 
parte, viața sa de noapte, 
fără odihnă, în uruitul 
metalic al vinciurilor, în 
șuiere groase de sirene, în 
zornăitul 
core sau

lanțurilor de an- 
țipetele ascuțite

bre. E tînăr. Abia de doi sau trei 
ani a terminat facultatea. Dum
nealui spune că ar fi avut media 
cea mai mare la absolvire. Poate 
că este adevărat. Pe noi ne intrigă 
însă faptul că de cînd a fost re
partizat în cooperativă nu mai 
obținem rezultatele bune de mai 
înainte. Deprinși cu munca fos
tului nostru inginer agronom E- 
mil Alexandru — un om foarte 
hun, harnic, priceput, (în prezent 
transferat la o cooperativă 
cola din imediata apropiere 
rașului Craiova — n.a.' 
încredere și în îndrumările 
sului. Dar am greșit. Anul

agri-
opiere a o- 
i.) am avut 

dîn- 
____ __  __ o . - tre- 
cut, deși condițiile au fost bune, 
producțiile înregistrate au fost cele 
mai slabe din istoria cooperati
vei agricole, iar anul acesta, da-

Un tînăr, vechi membru 
unei formații finaliste 
concursul pe țară 
mintelor culturale, 
tr-una din zilele 
observație malițioasă 
la noul director al 
cultural: „De-un timp, căminul 
nostru a cîștigat un spectator 
în plus“.

Directorul căminului cultu
ral din comuna sa evită ori
ce contact cu viața spirituală a 
comunei. Chemărilor repetate 
din partea tinerilor le-a răs
puns fără măcar minima bu
năvoință a unor scuze de cir
cumstanță. Și tocmai dîn- 
sul, deși nimic nu-l reco
mandă, este director al căminu- 

.lui cultural. între el și tinere
tul comunei s-a menținut. ace
eași atmosferă de neînțelegere, 
așa îneît pentru pregătirea unei 
tradiționale sărbători populare 
repetițiile au necesitat deta
șarea temporară a doi inspec
tori ai Comitetului județean 
pentru cultură și artă.

— Știți, tovarășe director, că 
încă din luna martie Comitetul 
județean U.T.C. a inițiat 
concurs : „Căminul cultural cu 
cea mai bogată activitate pen
tru tineret ?“ Știți care sînt o- 
biectiyele ?

Evident, erau noutăți. O altă 
întrebare ar părea mai fireas
că : după ce criteriu a fost 
numit director al căminului 
cultural ?

Cuvîntul cămin alăturat cu
vîntului cultural înseamnă un 
climat spiritual comun unei a- 
numite colectivități, armonic, 
cu toate diferențierile determi-

al 
în 

al așeză- 
făcea în

trecute o 
cu privire 
căminului

un

nate de instrucție, gust, sensi
bilitate sau disponibilități in
telectuale și afective. Căminul 
cultural rămîne, deci, forul 
care îndrumă, unifică și diver
sifică preocupările și predispo
zițiile sufletești ale unei comu
niuni. Este vatra spirituală a 
satului, cu profilul ei apropiat 
și deosebit în același timp de al 
celorlalte sate. Așa a fost con
ceput și așa s-a format ca tim-

(W SPEC
TA TOR

ÎN PLUS?
pul, mai ales prin impulsul si 
aportul tineretului în această 
mișcare. Conducerea acestei ve
tre se cere să fie încredințată 
unui om apropiat de tineret, de 
formație umanistă și cu un ni
vel de cultură deasupra celui 
mediu, apt unei penetrații mai 
înalte a fenomenului de artă. 
Nu sînt de neglijat nici calită
țile pedagogice, nici spiritul său 
organizatoric. Acest om tre-

buîe să fie asemenea unui me
dic, cu mîna mereu pe pulsul 
spiritual al satului, să-i înțe
leagă cerințele de fiecare mo
ment și să fie capabil să le de
pășească oricînd.

Noile măsuri privind organi
zarea activității culturale în 
mediul rural au venit în în- 
tîmpinarea unor cerințe legiti
mate de însuși procesul de cul
turalizare. de acumulările 
ani transformate în salturi ca
litative. timide pe alocuri, 
care se cereau continuate, sti
mulate. perfectate. Acesta este 
sensul cel mai adînc al acestor 
schimbări și el s-a făcut simțit 
acolo unde măsurile au fost a- 
plicate cu socotință, unde com
petența a constituit principiul 
călăuzitor. Iar acolo unde 
schimbările s-au efectuat su
perficial, unde s-au căutat so
luții facile, de tranzit, s-au 
iviț îndată și efectele : ano
malii, stări confuze, tentati
ve de eschivă sau pur și sim
plu, intenția de minimalizare a 
îndatoririlor de director. Dacă 
aceste cazuri sînt puține, (de 
aceea nici n-am socotit nomi
nalizarea în speță o necesitate), 
semnalarea lor o facem tocm'ai 
pentru a fi înlăturate de la în
ceput. Și dacă multe din aceste 
cazuri au fost soluționate între 
timp, problema care rămîne în
că în dezbatere este aceea a 
competenței omului aflat la 
conducerea căminului cultural. 
De altfel este și problema — 
cheie, de rezolvarea căreia de
pind celelalte.

PEISAJ NOCTURN LA PONT EUXIN

prelungi ale remor-și ; 
cherelor.

PRIVIT DE DEPARTE

De pe faleza luminată 
de neon, cu balustradele 
sale elegante și albe, pe 
mare se zăresc cîteva — 
șapte ? opt ? — nave pe

ritim al Constanței. Vase
le ancorate în afara por
tului — supraaglomerat — 
își așteaptă, răbdătoare, 
locul la dane, pentru a fi 
descărcate, și creează, noc- 

oturn, decorului mării, 
indicibilă strălucire.

în dreapta, sub ochiul 
care clipește al vechiului

palpită intens, ca un 
imens stup, luminat de 
reflectoarele marilor ma
carale, măturat la scurte 
intervale de raza u- 
riașă a noului far, urcat 
sus, departe, pe țărmul 
constănțean, întrecînd în 
înălțime, cu silueta sa gra
țioasă, navele încremenite

de

și

I. RUNCANU

• • • • •
r

pocnesc puștile-jucă- 
barăcile de tir.

Vasele, luminate și ele, 
par niște feerice edificii, 
niște palate ale luminilor 
și ale distracției iar sem
nalele locomotivelor din 
port sugerează trenuri-ju- 
cării, menite să amuze 
copiii....

PRINTRE SUTE'
DE CATARGE...“

care s-au aprins luminile. 
Ghirlande, cum am zis, de 
lumini, ca niște pomi de 
iarnă, cu mii de luminări, 
suspendați între cer și ape. 
Asta în larg, în dreptul 
Cazinoului, a cărui elegan
tă siluetă a intrat de mult 
și definitiv în peisajul ma-

far, se desfășoară feeria 
portului, străjuit la intrare 
de o coloană luminoasă pe 
care scrie, în verticală, 
NAVROM.

O familie bogată în mi
rosuri : gudron, cauciuc, 
uleiuri, alge, fum de căr
bune, benzină, iod. Portul

ale noilor blocuri de lo
cuințe.

Privit de departe, por
tul pare, noaptea, un ne- 
sfîrșit carnaval, un fel de 
imens parc de distracții 
și amuzamente, unde se 
învîrtesc uriașe caruseluri 
și se rotesc, muzical, că-

PRIVIT DE APROAPE

cu președintele cooperativeisat, cu președintele cooperativei 
agricole, (un om apreciat, ales în 
funcție de 14 sau 15 ani conse
cutiv), nici măcar nu concep 
să-și spună bună ziua ; nu iau în 
seamă părerea nimănui. Oricînd 
si oriunde inginerul Dobre spu
ne că el e singurul care poate Și 
știe să gîndească, să explice și 
să dirijeze procesele tehnice în 
cooperativa agricolă. Și, roadele 
acestei conduite s-au cules în 
toamna aceasta. La cultura po
rumbului, amplasată în sistem 
irigat/ de pildă, cînd brigadierii 
au sesizat că în comparație cu a- 
nul secetos, densitatea de plante 
la liectar este mult prea mare a- 
gronomul nici n-a vrut să audă. 
De fiecare dată le replica : eu 
am hotărît atît să rămînă, așa să

cîțiva ani — fără 
ia măsuri — țăranii

sesizează de 
ca cineva să 
cooperatori din Gighera. Ingine
rul lor Valeriu Cîrstoiu este de 
profesie viticultor, iar aici îndru
mă activitatea la cultura mare în 
condițiile unei suprafețe irigate 
de cîteva sute de hectare. Omul 
se străduiește, dar mare lucru nu 
reușește să realizeze. Are idei dar 
îi lipsesc... cunoștințele. Pentru 
a nu încurca treburile, de cele 
mai multe ori specialistul tace, 
sau împărtășește punctul de ve
dere al brigadierilor, al mecani
zatorilor. De ce tovarășii de la 
Direcția agricolă județeană nu 
iau măsuri în sensul transferării 
acestui specialist, de altfel foarte 
harnic, într-o unitate cu planta
ții viticole pentru a mări astfel

CUVÎNTUL SPECIALISTULUI
torită muncii depuse de el — 
numai din șaretă — a riscului ce 
și l-a asumat de a amina începe
rea însămînțărilor de primăvară 
pînă atunci cînd tractoarele au 
putut intra fără probleme în o- 
gor, ni s-a compromis sfecla de 
zahăr și cea mai mare parte a 
culturilor de porumb și floarea- 
soarelui. Orice l-am întreba, în
totdeauna el ne răspunde că 
nu-l interesează producția noas
tră, fiindcă lui leafa îi merge. 
Face ce vrea în sector. Zil
nic, nu lucrează mai mult de 
două-trei ore. Procedează de par
că cooperativa ar fi proprietatea 
dînsului. îngrașă și vinde porci 
datorită și unor furaje luate fără 
justificare de la C.A.P. (îngri
jitorul de cai Dobre Oprea — ar 
putea spune mai multe...)".

Am mers la Măceșu. Lucruri
le stau întocmai. Soții Dobre au 
reușit să se certe cu jumătate din

fie! Și porumbul n-a legat rod 
decît în procent de 40—45 la 
sută. Pe parcelele lucrate de coo
peratorii din brigada a IlI-a ca
re n-au aplicat indicațiile agro
nomului, rărind porumbul, pro
ducția este aproape dublă. Iată 
deci cum la cele circa 400 hecta
re cultivate în aceste condiții s-a 
redus sub jumătate producția 
a 2001 Competența agronomu
lui... sau, acestea sînt „roadele" 
indiferenței, ale aplicării origina
lului principiu după care Dobre 
și soția sa se conduc : Nu mă in
teresează producția voastră, mie 
leafa îmi merge /

Este un adevăr axiomatic fap
tul că numai o bună pregătire 
profesională permite specialistu
lui să se afirme, să îndrume 
competent procesele de produc
ție. Orice artificiu în încadrarea 
acestora, orice derogare înseam
nă pierdere. Exact acest lucru îl

randamentul activității unui om 
pentru care statul a cheltuit cu 
pregătirea — fără a mai socoti 
salariul — sume importante ?

Și nu numai în cazul ingineru
lui Cîrstoiu se impune ca direc
ția agricolă să intervină. In ju
dețul Dolj există încă cel puțin 
20 de cazuri similare.

Se pare însă, că direcția agri
colă județeană nu are în atenție ca 
aceste cadre cu pregătire supe
rioară să fie repartizate la locu
rile și în specialitățile pentru ca
re s-au pregătit și unde ar putea 
să dea cel mai bun randament.

Specialistul este omul de la 
care țăranul cooperator, mecani
zatorul așteaptă îndrumări sigu
re, răspunsuri precise la oricare 
din semnele de întrebare ale 
producției. Cum ar putea avea 
încredere țăranii cooperatori din 
Ciuperceni, de pildă, în cuvîn- 
tul inginerului Pelișor Andrees-

cu de la Direcția 
țeană cînd, trimis 
jine în realizarea 
irigații, îi sfătuia să nu-și cheltu
iască banii și eforturile pentru 
că ceea ce" se plănuiește nu se 
va realiza niciodată, cînd astăzi, 
în urma activității altor specia
liști, cu adevărat specialiști, con
stată că sistemul lor de irigații 
este unul dintre cele mai efici
ente din toată Oltenia ?

Fără îndoială aceste stări de 
lucruri au fost - și sînt generate 
și de stilul de lucru al Direcției 
agricole județene care este de
parte de a fi în spiritul normelor 
actuale. Consfătuirile cu specia
liștii se țin aici destul de rar, iar 
temele puse în discuție sînt ne
inspirate din realitățile județului. 
Se manifestă lipsă de principiali
tate în aprecierea oamenilor, iar 
principiul ce greșit guvernează 
în rezolvarea unor sesizări — în
deosebi la directorul direcției a- 
gricole, inginerul Mihai Băluță, 
este acela că „specialistul este 
specialist șî el întotdeauna are 
dreptate". Există o slabă colabo
rare cu uniunea județeană a coo
perativelor agricole.

In folosul producției agricole, 
cuvîntului rostit de specialistul în 
agricultură trebuie să i se asi
gure greutatea maximă. Pentru 
aceasta credem că o primă anali
ză a folosirii eficiente a cadrelor 
cu studii superioare ce lucrează 
în județul Dolj, trebuie efectua
tă la direcția agricolă județeană. 
(La C.A.P. „Timpuri noi" Poiana 
Mare, există cinci specialiști, pe 
cînd la cooperativa din Smîrdan 
nu este nici unul. Și astfel de 
anomalii mai există !) Concomi
tent trebuie militat pentru stimu
larea și generalizarea experienței 
valoroase, înlocuirea tuturor ace
lor principii fără acoperire în rea
lizările practice în producție. în 
acest sens și Consiliul Superior 
al Agriculturii are un cuvînt de 
spus.

agricolă jude- 
fiind să-i spri- 
sistemului de

O dată intrat în port, o 
clădire enormă, între linii 
ferate, evaporează iluzia 
unui parc de amuzament: 
GARA MARITIMA.

în fața sa, o enormă 
navă de pasageri, abia so
sită din Marsilia, e lumi
nată „a giorno". Enormă 
ultramodernă, albă ca o 
imensă lebădă, cu trei 
rînduri de cabine, nava 
franceză are, pe puntea de 
comandă, lingă multicolo
rul marele-pavoaz, un e- 
cran luminos, pe care îșt 
scrie numele: RENAI
SSANCE.

O fumicăraie de docheri 
încarcă, cu ajutorul ma
caralelor, baloturi cu ali
mente și mărfuri, care vor 
părăsi portul o dată cu 
nava.

...Cîteva șuiere ascuțite 
de remorcher, și, urcați pe 
terasa cea mai înaltă a 
gării maritime, contem
plăm un spectacol nocturn 
de o mare plasticitate: 
TRANSILVANIA, lumi
nată feeric, părăsește por
tul, pentru o cursă cu tu
riști pînă la Istanbul. Zo
rile o vor găsi, grațioasă

și elegantă, printre minare
tele trandafirii ale Con- 
stantinopolului, salutând cu 
trei chemări de sirenă a- 
pele Bosforului.

Jos, la picioarele noas
tre, cîteva zeci de docheri 
(două mari 
noapte), încarcă, în 
tul metalic 
cu enorme 
unt, pentru 
vânt, vasul 
diu PETRILA.

In depărtarea luminată a 
portului, o matahală uria
șă, întunecată, numai cu 
cîteva lumini de bord, pare 
un munte prăvălit din în
tuneric. Este un enorm mi
neralier românesc, care, în 
dimineața aceasta, a fost 
urcat pe docul plutitor, 
pentru operații de revizie.

Operația de urcare a 
navelor de mare tonaj pe 
docul plutitor este — nu 
exagerăm — un poem 
tehnicii portuare moderr' 
Enormul doc se scufund 
sub apă, iar nava vine 
plutind la suprafață și se 
așează, cu o precizie ma
tematică, deasupra docu
lui. Acesta, evacuînd prin 
manevre electrice apa din 
bacurile sale, se ridică la 
suprafață, ridicînd totoda
tă și greutatea de zeci de 
mii de tone a navei, care 
urmează să fie „curarisi- 
tă". Manevră pe cît de 
spectaculoasă, pe atît de 
impresionantă, operîndu-se 
mecanic cu cloi coloși, o 
cucerire a ultimilor expre
sii tehnice.

„Marea e montată", cum 
zic navigatorii, și aparate
le de TFF ale gării mari
time trimit în noapte, pe 
aripile nevăzute ale unde
lor electromagnetice bule
tinele meteorologice, către b 
toate mările și oceanele 
Terr ei.

La capătul enormului 
dig — în construcție — 
al portului, valuri imense 
izbesc, urlînd înspumate, 
epavele unor străvechi a- 
mintiri milenare...

„Felinarul mării", cu 
un ochi cîrpit și voalat de 
nori, privește, parcă mi
rat, la cei peste 1 000 de 
docheri constănțeni care 
au început bătălia portua
ră. De departe, de la Ca
zino, vîntul în rafale adu
ce crîmpeie de muzică...

La un difuzor o voce 
metalică anunță ora exac
tă : este ora 22 și 15 mi
nute !

Este o clipă — un mo
ment oarecare — dintr-un 
spectacol feeric și pasio
nant, în care, ca în toate 
marile spectacole ale mun
cii, pe primul plan se 
ridică oamenii. Sutele de 
oameni care, aici, la prin
cipala poartă de apă a 
țării, își încordează brațele 
și mintea pentru a face din 
acest loc — cu frumuse
țile și semnificațiile sale 
— o veritabilă emblemă a 
hărniciei. Și mi se pare, 
privindu-i, că uriașele 
ghirlande strălucitoare nu 
s-au aprins, aici, decît 
pentru a-i celebra.

echipe de 
", ' urui- 

al vinciurilor, 
baloturi de 

export în Le- 
de tonaj me-

I. GRINEVICI

Restaurări
Pe cel mai mare șantier de restaurare a mo

numentelor istorice și de artă din Transilvania — 
cetatea medievală din Tg. Mureș — constructorii 
specialiști și arhitecții readuc la forma inițială 
zidurile groase de aproape 2 m. ale primelor două l 
bastioane din cele 4 cîte există pe laturile ce
tății. Sint bastioanele breslelor blănarilor și croi
torilor care, după restaurare, vor găzdui expoziții 
permanente de artă plastică veche și fonduri do
cumentare de cărți, manuscrise și tipărituri perio
dice. In prima etapă s-au restaurat ziduri de in
cintă în lungime de 460 m., flancate în interior 
de 225 m de drumuri de straje suspendate, folo- 
sindu-se lemnul masiv de stejar.

I. VULCAN
Subredacția „Scînteia tinerelului
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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
CORNELIU MĂNESCU

LA NEW YORK

u

SCRISORI TRIMISE REDACȚIEI DE TINERI
DIN ÎNTREAGA ȚARA

Continuă să sosească pe adresa redacției noastre numeroase scrisori prin care tinerii de 
toate profesiile — muncitori, elevi, țărani, studenți, militari etc., își manifestă deplina 
lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, care acționează 
pentru înflorirea multilaterală a patriei noastre, pentru cauza socialismului și păcii în 
lume. Parcurgînd aceste scrisori, ți se întregește convingerea fermă că tineretul României 
socialiste este hotărît să-și înzecească eforturile pentru a sprijini prin fapte această poli
tică, pentru a-și aduce contribuția, alături de întregul nostru popor. Ia îndeplinirea mă
rețelor sarcini ce decurg din hotărîrile partidului ale conducerii sale înțelepte.

La 18 septembrie a plecat spre 
New York, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
președintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Corneliu Mănescu va conduce 
delegația română la cea de-a 
XXIII-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care va începe 
la 2-1 septembrie.

Din delegație fac parte : Mir
cea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, locțiitor al 
șefului delegației, Gheorghe Di 
aconescu. ambasador, reprezen
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., 
Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Nico
lae Ecobescu, ambasador, repre
zentantul permanent al Republi
cii Socialiste România la Oficiul 
O.N.U. — Geneva.

Membri supleanți ai delegației 
sînt Petre Tănăsie și Mircea Pre- 
descu, directori în M.A.E., Gheor- 
ghe Secarin, consilier juridic în 
M.A.E. și Ion Duma, consilier 
la Misiunea permanentă a Ro
mâniei la O.N.U.

Delegația este însoțită de con
silieri.

★
In drum spre New York, to

varășul Corneliu Mănescu s-a 
oprit, într-o esoală tehnică, la 
Belgrad. Pe aeroportul Surcin 
din capitala R.S.F. Iugoslavia, 
ministrul de externe al României 
a fost saluZt de Marko Nikezici, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe, Mișo Pavicevici, locții
tor al secretarului de stat pentru 
afacerile externe și de alte per
soane oficiale. Au fost de față 
ambasadorul României la Bel
grad, Aurel Mălnășan și membrii 
Ambasadei.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație de pro
fesori de geografie de la univer
sitățile din Paris, Tours, Strass- 
bourg, Lille, Aix-en Provence — 
condusă de geograful de renume 
internațional Phillipe Pinchemel 
de la Sorbona. Oaspeții vor lua 
parte la Colocviul de geografie 
româno-francez, organizat de 
Ministerul Învățămîntului în co
laborare cu Istitutul de geolo
gie geografie al Academiei care 
va avea loc între 19 și 30 sep
tembrie.

Miercuri după-amiază a plecat 
în R.F.S. Iugoslavia Matei Ghigiu, 
ministrul de construcții pentru 
industria chimică și rafinării, care 
va participa la deschiderea Tîr- 
gului internațional de la Zagreb.

Ambasadorul Italiei la 
București, Nicolo Moscato, a 
oferit miercuri seara o recep
ție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației munici
palității din Roma, în frunte 
cu Rinaldo Santili, primarul 
Romei.

Bucurîndu-se de o pre
țuire tot mai largă din par
tea tineretului, în mod sen
sibil preocupat de cunoaște
rea și însușirea celor mai 
autentice valori ale creației 
artistice contemporane, lite
ratura ultimilor ani oferă 
tinerei generații un sugestiv 
tablou în care își poate re
vedea gîndurile și aspirații
le, trăirile sale nobile, sen
timentele ce o animă în 
vastul efort de edificare so
cialistă a patriei. Ca o ex
presie a prețuirii de care

POEZIE:
„CALCIIUL VULNERABIL" 

diana.
„46 POEZII DE DRAGOSTE" (E. T.

Tomozei.
„POEME" (în limba maghiară) (E. T. 1967) de Szilaghi 

Domokoș.
„CÎND STAU ÎNAINTEA TA" (în limba germană) — E.T. 

1966), de Hans Shuler.

PROZĂ:

se bucură literatura în rîn- 
durile tineretului și în 
scopul stimulării tinerilor 
scriitori pentru a crea ope
re cu puternice rezonanțe 
educative în rîndurile citi
torilor, C.C. al U.T.C. a in
stituit Premiul Uniunii Ti
neretului Comunist pentru 
literatură.

S-a hotărît acordarea 
Premiului Uniunii Tinere
tului Comunist pentru lite
ratură, 
lume:

următoarelor vo-

(E. P. L. 1966) de Ana Blan-

1967) de Gheorgho

„V-am văzut la Cluj — măr
turisește PARASCHIVA OAR- 
CEA în scrisoarea trimisă to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
și am fost impresionată de 
două lucruri : primul a fost 
dragostea cu care iubiți po
porul al cărui fiu sînteți ; al 
doilea — dragostea cu care iu
biți copiii ; stînd în picioare în 
mașină, ați îmbrățișat doi co
pilași aduși de părinți in fața 
dv. Am simțit in gestul acesta 
că tot ce faceți dv., partidul 
nostru, pentru desăvîrșirea so
cietății noastre, pentru înțele
gere și prietenie între popoare, 
pe baza celor mai sacre princi
pii de egalitate și suveranitate, 
are un profund caracter uma
nitar. Vă doresc, de aceea, 
multă sănătate pentru reali
zarea tuturor țelurilor pentru 
lare luptați".

„Sînt cu puțin mai vîrstnic 
decît Republica noastră — ne 
serie VICTOR GAFIUC — 
procuror din Urziceni. Copilă- 

propriu-zisă și adolescența 
si le-am trăit însă în ani» 

Republicii; am crescut o dată 
cu ea, am învățat și m-am 
format o dată cu ea. Istoria 
României pină la August ’44 
am învățat-o la școală din 
cartea de istorie ; cea de după 
August ’44 am trăit-o. Fe 
amîndouă însă le cunosc la fel 
de bine.

Cartea de istorie spune că 
dintotdeauna poporului român 
i-a plăcut pacea și libertatea, 
i-a plăcut independența și 
prietenia cea mai sinceră și 
dezinteresată cu toate popoa
rele lumii. Istoria pe care o 
trăim și scriem în prezent 
confirmă istoria milenară.

Politica pe care o duce Parti
dul Comunist Român, puterni
cul și neînfricatul nostru 
conducător, este politica noas
tră, a tuturor românilor, a 
ntregiriui nostru popor iubi

to/- de pace și frăție între po- 
pjare. Ultimele documente de

„CONVERSÎND DESPRE IONESCU" (E.P.L. 1966), de
George Bălăiță.

„ZBOR JOS" (E P. L. 1967), de
Nicolae Velea.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU PRIVIND 

PRODUCȚIA AGRICOLĂ

partid și de stat — Declarația 
Marii Adunări Naționale, De
clarația Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 28 august 
a.c., ca și cuvîntările rostite 
recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de ceilalți condu
cători cu diverse ocazii — vin 
să întărească o dată mai mult 
un fapt care a devenit deja 
notoriu de multă vreme : Ro
mânia vrea ca toate popoarele 
să trăiască în tihnă, ca fiecare 
popor să fie stăpin pe soarta 
sa și să se conducă după pro
priile-! principii, dar, in ace
lași timp, principiile 
tentei pașnice să fie în totul 
și unanim respectate de toate 
statele.

Sarcina de onoare a fiecărui 
cetățean al patriei noastre este 
aceea de a sluji cu destoinicie 
această politică, de a apăra cu 
sfințenie marile cuceriri ale 
poporului nostru atît de greu 
încercat de-a lungul multor 
secole. Ca intelectual și mem
bru de partid, ca jurist și ce
tățean, mă oblig să-mi fac un 
crez din lupta pentru apăra- 
rarea cuceririlor poporului 
nostru, pentru respectarea de
plină a legalității socialiste 
care emană de la popor, repre
zentând voința acestuia, mă 
oblig să fiu intransigent cu orice 
încercare de fraudare a legii, 
pentru ca prin această atitu
dine sa-mi aduc o modestă 
contribuție la grandioasa ope
ră de construire a socialismu
lui în care este angrenată pa
tria".

Profesorul ȘTEFAN C. ION 
ne scrie :

„Trăim o epocă entuziastă, 
bogată in evenimente, lumi
noasă și demnă. Alături de 
întregul popor am urmărit cu 
îndreptățită mîndrie ultimele 
documente de partid, Declara
ția M.A.N., cuvîntările condu
cătorilor statului și partidului 
nostru la numeroasele întîlniri 
cu oamenii muncii. Și am în
țeles că partidul, guvernul și 
poporul formează un tot, că 
inimile noastre bat însuflețite 
de aceleași idealuri: idealul 
păcii și libertății, că brațele 
noastre lucrează pentru același 
țel : desăvîrșirea construcției 
socialiste în România.

Niciodată acest popor n-a 
simțit o mai adîncă mîndrie 
față de propria sa existență, o 
mai fierbinte dragoste față de 
proprii săi conducători, o mai 
mare răspundere față de pro
priul său viitor, ca astăzi. Sîn- 
tem mîndri că facem parte din 
familia țărilor socialiste și 
dorim să trăim în deplină fră
ție cu popoarele acestor țări, 
cu toate popoarele lumii, dorini 
să ne construim liberi o țară 
a noastră așa cum au visat-o 
atîtea generații de entuziaști.

Chezășia acestei dorințe 
stă în aplicarea consecventă 
a învățăturii marxist-Ieniniste, 
stă in unitatea de monolit din-

coexis-

Miercuri seara, s-a înapoiat 
în Capitală, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, 
care a participat la festivită
țile ce au avut loc cu prilejul 
zilei oficiale a Republicii So
cialiste România — 13 sep
tembrie 1968 — organizată
în cadrul celei de-a 49-a ediții 
a Tîrgului național de la Lau
sanne, unde țara noastră a 
fost invitată ca oaspete de 
onoare. (Agerpres).

tre partid, guvern și popor, 
stă în hărnicia oamenilor mun
cii care se dăruiesc pe toate 
șantierele țării măreței opere 
de construcție."

O emoționantă scrisoare am 
primit și din partea tînărului 
țăran cooperatist, 
Tudose.

„Tinerii — scrie
ales secretar al
U.T.C.. Doresc ca
uteciștilor și al tuturor tineri
lor din satul Hotarele să-mi 
exprim totala adeziune față 
de politica patriotică a P.C.R., 
politică care este străbătută 
de dragoste fierbinte față de 
patrie și popor, față de fiecare 
om al muncii ; sint mîndru de 
realizările obținute de poporul 
nostru condus de partid, și 
sînt convins că datorită clarvi
ziune politicii științifice a 
Partidului nostru, vom face 
noi pași pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului, pre
cum și pentru construirea ce
lei mai drepte societăți — CO
MUNISMUL. Politica externă 
a partidului și guvernului 
nostru este străbătută ca un 
fir roșu de înaltele idealuri 
pentru care luptă omenirea 
progresistă, de principiile cele 
mai nobile : internaționalis
mul socialist, respectarea su
veranității și integrității teri
toriale a tuturor statelor, de 
neamestec în treburile interne 
ale altor partide și state, de 
cooperare economică, reciproc 
avantajoasă

Tineretul din satul Hota
rele — iși încheie scrisoarea 
Constantin E. Tudose — este 
ferm hotărît ca in viitor, cu 
elanul ce-I caracterizează, să 
îndeplinească toate sarcinile 
ce-i revin privind recoltarea 
Ia timp și fără pierderi a tutu
ror produselor agricole din 
actuala campanie, precum și 
pentru pregătirea viitoarelor 
recolte".

Secretarul comitetului co
munal al U.T.C., Valea Dra
gului adresîndu-se ziarului în 
numele tinerilor din comuna 
sa ne scrie : „doresc să ex
prim întreaga noastră adezi
une față de politica internă și 
externă a P.C.R. și a guvernu
lui țării noastre, care urmă
rește cu consecvență înflorirea 
patriei și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii 
de la orașe și sate, promovarea 
în relațiile dintre state a prin
cipiilor respectării suverani
tății, independenței, a neames
tecului în treburile interne și 
a cooperării cu toate statele, 
în primul rînd socialiste. Afir
măm sprijinul nostru total la 
principiile legiferate dc sesiu
nea M.A.N. și declarăm că 
sîntem ferm hotărîți ca la lo
curile noastre de muncă să ne 
aducem aportul Ia realizarea 
tuturor sarcinilor 
revin.

Constantin

el — m-au 
comitetului 
în numele

DRAMATURGEMiercuri a avut Ioc la Institu
tul central de cercetări agricole 
o ședință de lucru în cadrul că
reia conducătorii organelor cen
trale și județene care răspund 
de producția agricolă, de valo
rificarea și de prelucrarea aces
teia au analizat modul de înde
plinirea planului pe acest an în 
ramurile de producție și sectoa
rele de activitate din agricultură, 
de valorificare și industrializare 
a produselor agricole, precum și 
de formare a fondului central și 
realizare a sarcinilor de export.

La ședință au participat to
varășii Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Va- 
sile Vîlcu, președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei ali
mentare, reprezentanți ai con
ducerii Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Trans-

porturilor Auto, Navale și Aerie
ne, și ai altor organe centrale a 
căror activitate contribuie la în
deplinirea sarcinilor de plan în 
agricultură.

în încheierea lucrărilor ședin
ței a luat cuvîntul tovarășul 
Iosif Banc.

„VARA IMPOSIBILEI IUBIRI" (1966) de Dumitru Radu 
Popescu.

REPORTAJ:
„FOCURI ÎN JUNGLA" (E.P. 1967), de Ilie Furcaru.

Echipele românești in competițiile de fotbal europene

® Steaua —Spartak

Trnava 3-1
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Suedia, U.R.S.S.,

(Agerpres)

seral și învăță- 
frecvență.

pentru concurs
20 septembrie și

de deschidere a

steliștilor. La 
leagăn al norocului 

cehoslovac, ei 
vor forța, fără îndoială, să stră
pungă zidul apărării noastre,

Fănuș Neagu

Foto : E. COJOCARUConstantin, „creierul" echipei inițiază un nou

regia : Franklin L Schaffa-
fener

PlaneTa

Mc Dowall, Kim Hunter,
Maurice Evans. James

CONCURS

DE ADMITERE
ÎN ȘCOLILE DE

SPECIALIZARE
POSTLICEALĂ

Se reamintește celor inte
resați că între 5 și 10 octom
brie 1968 se ține concursul 
de acimitere în școlile de 
specializare postliceală pentru 
învățămîntul 
mîntul fără 

înscrierile 
se fac între 
4 octombrie.

La concurs se pot prezenta 
• absolvenți ai liceului de cul
tură generală (cu sau fără 
diplomă de bacalaureat) sau 
ai altor școli echivalente, 
care lucrează ca muncitori 
sau personal operativ în do
meniul specialității în care 
doresc să se pregătească, sau 
ca maiștri, tehnicieni, conta
bili, planificatori, statistici
eni, merceologi etc., dar nu 
au studiile de specialitate co
respunzătoare funcției ocu
pate.

Concursul de admitere 
constă din aceleași probe ca 
la învățămîntul de zi, publi
cate în îndrumătorul pentru 
admiterea în școlile de spe
cializare postliceală,* care „ se 
găsește de vînzare în librării 
sau poate fi consultat la șco
lile respective.

ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„HORA" PDLMIAÎ 

IN POLONIA
O telegramă transmisă din 

Zakopane anunță că Ansam
blul folcloric „Hora" din 
Suceava, care a reprezentat 
țara noastră la Festivalul fol
cloric al ținuturilor din zona 
de munte —■ manifestare or
ganizată în Polonia — a fost 
distins cu marele premiu 
„Toporașul de aur". Ansam
blul sucevean a prezentat la 
festival un spectacol cuprin- 
zînd vechi jocuri moldove
nești și obiceiuri folclorice. maimuțelor
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AMÂRAC/l/NE GREA a

Prima conferință 
republicană de chimie 

macromoleculară
La lași au început miercuri lu

crările primei conferințe republi
cane de chimie macromoleculară 
și ale celui de-al 3-lea simpozion 
de chimia și tehnologia celulozei. 
La festivitatea comună de deschi
dere au participat academicieni, 
cadre didactice din institute de 
învațămînt superior, cercetători 
științifici, reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, alți 
specialiști, precum și oameni de 
știință de prestigiu din Austria, 
Anglia, Belgia, Birmania, Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreea
nă, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Olanda, Po
lonia, S.U.A., Suedia, U.R.S.S., 
R. D. Vietnam.

Festivitatea 
fost prezidată de acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Acade
miei, care a adus salutul acestui 
înalt for științific. Au mai adus 
saluturi Miu Dobrescu, președin
tele Consiliului popular județean; 
prof. univ. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului; 
acad. C. D. Nenițescu, în nume
le Secției științe chimice a A- 
cademiei ; prof. univ. Ion Cu- 
rievici, în numele Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicieni
lor și ing. Nicolae Sîrbu, vice
președinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

Acad. Cristofor Simionescu, 
președintele filialei locale a Aca
demiei, a rostit apoi o alocuțiu
ne în numele Comitetului de or
ganizare.

Debutul nostru în două din 
principalele competiții fotbalis
tice continentale - s-a soldat cu 
o victorie de prestigiu și cu un 
eșec răsunător,

Steaua, la București s-a plim
bat timp de șaizeci de minute, 
fluierind, pe faimoasa uliță 
cehă, aruncînd mingea de trei 
ori în plasa formației Spartak 
Trnava, prin Crăinîceanu, Voi- 
nea și Constantin, iar apoi a 
tras cu dinții ca să împiedice 
adversarul de-a mai înscrie. 
Steliștii au învins o formație în 
care figurează celebrul Ada- 
mek, care i-a învins pe brazi
lieni la Bratislava și care nu că
lătorește nici odată cu avionul. 
E o performantă pe care n-o a- 
tinge oricine, pentru că ceho
slovacii au totuși o echipă de 
primă mînă în Europa — gîndi- 
ți-vă și la egalul realizat de ei 
în compania Angliei la Londra. 
La 3—0, în zece mii de inimi de 
spectatori (vai cît de mult a scă
zut numărul celor ce merg la 
stadion !) înflorise speranța că 
toate conturile vor fi lichidate 
la noi acasă. Din nefericire, 
însă, ea nu s-a împlinit. Căci 
antrenorii Stelei l-au scos din 
teren pe prințul neîncoronat al 
fotbalului românesc, Constantin, 
și l-au introdus pe Tică Popes
cu, un jucător căruia de la un 
timp nu-i mai surîde steaua în
vingătorului. Nici înlocuirea lui 
Fantea cu Sorin Avram n-a fost 
mai inspirată. E adevărat. Pan- 
tea n-a strălucit. ratîncl ocazii 
rarisime, dar Sorin Avram, o- 
mul-săgeată, nu s-a ridicat de 
data asta nici la nivelul unui în
cepător. Cei ce-au muncit să

dea culoare jocului — și au iz
butit, în bună măsură s-p facă 
— au fost Constantin, Voinea și 
Crăinîceanu, fundașii centrali 
Hălmăgeanu si Dumitru Nicolae 
și mijlocașul Jenei, inteligent și 
suplu în joc. Frumos ca un star 
de pe Broodway, Sătmăreanu a

avut intervenții salutare, dar a 
și greșit neparmis. Vigu, în 
schimb, a izbutit să fie un pe
ricol pentru Suciu și la un mo
ment dat l-am văzut purtînd 
capul Salomeei pe tavă.

Oaspeții, în special în com- 
partimantul ofensiv, au demon
strat o tehnică aproape irepro
șabilă. La acest capitol ei au 
fost superiori 
Trnava, ’ 
pentru fotbalul

mai ales pe flancuri. Și teamă 
mi-e de Vigu... Și cred mai 
mult în Rotaru.

Mențiune de onoare pentru 
șutul magistral al lui Kuna. Nu 
mi-ar fi Ia îndemînă să-1 știu 
antrenindu-se la zidul casei 
mele.

Și acum, cu candela pe sub 
podul Grant. Raijidul a înregis^ 
trat la Belgrad, în fata unei 
echipe mediocre, un rezultat c.a- 
re-i va face pe mulți locuitori ai 
Giuleștiului să treacă cu cort, 
pălărie și țiribombă în tabăra 
Progresului sau a lui Dinamo. 
Răducanu. după un sezon de șo
maj, a încasat 6 goluri cu ușu
rința cu care sparg eu semințe. 
Știu, în repriza a doua, Co- 
dreanu și Năsturcscu și, par
tial, și Lupescu și Dan, au luptat 
pină la epuizare. Dar n-a rezul
tat nimic din asta. Sînt gata să 
accept că rapidiștii au fost dați ( 
peste cap de cele trei bare (dar 
și barele sînt acolo unde sînț 
ca să intervină în joc !), de golul 
marcat de către Fetkovici cu 
mîna (cu ani în urmă, Șekula- 
raț mi-a declarat, cu martori, că 
cele mai frumoase goluri din 
cariera lui sînt cele înscrise cu 
mîna), de modul în care arbitrul 
Zecevici (arbitrii oficiali — și 
nu înțeleg cum e posibil așa 
ceva într-o competiție euro
peană — nu s-a prezentat) a în
țeles să fluiere numai cinci eram 
noi în atac, accept și faptul că 
Neagu trage după el pe toate 
străzile un car plin cu ghinion 
— dar nu pot accepta nici o 
clipă să mi se servească drept 
scuze pentru această înfrîngere 
la scor răsuflatele povești cu : 
„echipa n-a respectat schemele 
tactice", „apărătorii s-au lăsat 
înșelați cu ușurință de înain
tașii adverși“, și alte asemenea 
vorbe de adormit copiii.

• Să spunem lucrurilor-------  pe 
nume : Rapidul nu trebuia în
scrisă în această competiție. De 
un an și mai bine, toată lumea 
vede că formația giuleșteană e 
mereu pe punctul cîe a trage o- 
bloanele — și atunci ? Sună dur, 
îmi dau seama, dar îmi vine să 
cred că sînt unii oameni care 
fac tot ce pot ca să fim ciuca 
bătăilor. Am convingerea fer
mă că tJ.T.A. sau altă echipă 
din provincie nu s-ar fi întors 
cu cartea de vizită ciuruită. 
Scuzați dv., tovarăși dregători 
din federație, eu cred că purtați 
partea grea de vină pentru a- 
ceastă nouă cupa amară ce ne-a 
fost servită de către paharnicii 
din Giulești.

ECRANE
P. s.

Charlton Heston, Roddy

Whitmore. Linda Harrison

apar în filmul

• La Munchen a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea 
programului meciurilor noilor ediții ale „Cupei campionilor eu
ropeni" și „Cupei cupelor" la baschet. în „C.C.E." la masculin, 
echipa Dinamo București va juca cu campioana Austriei, urmind 
ca echipa învingătoare să întîlnească pe campioana Cehoslova
ciei în competiția feminină. Politehnica București va avea ca 
adversară echipa campioană a Iugoslaviei. In „Cupa cupelor*, 
Steaua va juca cu reprezentanta Israelului.

© în cursul zilei de ieri. în satul olimpic de la Ciudad de 
Mexico au avut loc primele ceremonii. Cu această ocazie în ca
drul unor festivități au fost înălțate pe cel mai înalt catarg 
drapelele de stat ale delegațiilor Cehoslovaciei, Australiei, Noii 
Zeelande.

• în runda a 13-a a turneului internațional „Memorialul Ca- 
pablanca", care se desfășoară în prezent la Havana, șahistul 
Dolfi Drimer (România) l-a întîlnit pe liderul clasamentului, 
marele maestru sovietic Holmov. Partida s-a încheiat remiză 
la mutarea 54.

• Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Toronto meciul ami
cal de box dintre campionul mondial la cat. mijlocie, italianul 
Nino Benvenuti, și americanul Art. Hernandez. Benvenuti a ob
ținut verdictul la puncte, după 10 reprize.

Reprezentanții revistei „Fot
bal", delegați la Belgrad, ne-au 
blagoslovit cu două declarații la 
fel de jenante ca și scorul înre
gistrat de Rapid. Mersi.

Doi „olimpici“ școlari
De necrezut, dar adevă

rat : lista „olimpicilor" ro
mâni a fost completată 
cu încă doi sportivi. Au 
obținut ei, in ultimele 
zile, performanțe remar
cabile ca să determine o 
asemenea măsură de ul
timă oră ? Da și nu. Este, 
totuși, vorba de perfor
manțe. Dar, noii asimilați, 
nu vor concura la Ciudad 
de Mexico Ei vor privi 
întrecerile din tribună. Cum 
și-au cîștigat acest, de in
vidiat. privilegiu ? Evident, 
prin rezultatele obținute în 
sport dar și la... învățătură.

Cei doi fericiți călători 
spre Mexic, nu sint alții 
decît elevii CORNELIA 
POPESCU de la liceul cu

program special de educa
ție fizică din București 
CSABA DOSZA de 
Tîrgu-Mureș.

Cornelia a realizat 1 fi8 
iar Csaba Dosza. 2.06 
la înălțime. Drept răs
plată pentru eforturile și 
victoriile lor — posibilita
tea de a privi pe viu în
trecerile Olimpiadei. Uti 
drept cîștigat cu eforturi, 
cu pasiune. Dincolo, însă, 
de semnificația călătoriei! 
peste ocean, ei — dar mal 
ales confrații lor — vor 
descifra poate îndemnul' 
spre o tot mai autoritară 
consacrare în arena spor* 
tivă.

și 
la

m.
m.

C. V.
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Africane a trecut

JAPONIA. — Studenții U- 
niversității Nihon din To
kio au ridicat, în cursul re
centelor incidente, baricade 
pe care poliția le-a incen

diat.

Intilniri
româno - venezuelene

Organizația Unității
încă un examen. Conducătorii acelei părți 
a Africii care și-a dobîndit libertatea 
s-au întilnit într-o reuniune „Ia nivel 
înalt", finalizată de o suită de documente 
ce stigmatizează colonialismul și rămăși
țele lui de pe continent și exprimă nă
zuința de a asigura Africii independente 
o dezvoltare pe măsura resurselor ei. 
Conferința de la Alger a prezentat un in
teres deosebit, mai ales sub aspectul ve
rificării capacității Africii de a promova 
o politică unitară in condițiile diferenți
erilor certe în abordarea problemelor con
crete. Ideea unității africane a depășit 
etapa oratorică, a începuturilor, cînd su
ferințele comune provenite dintr-un tre
cut comun generau o solidaritate ce es
tompa dezacordurile. Anii primi ai O.U.A, 
au cunoscut o unanimitate rareori tulbu
rată, o unanimitate mai mult sentimen
tală decit politică și diplomatică. Pe mă
sură ce statele africane, ce au pornit pe 
drumul presărat cu multe obstacole al 
independenței au trebuit să procedeze Ia 
opțiuni, au trebuit să acționeze concret, 
raportat la situații specifice, in sinul 
O.U.A. diferențierile s-au accentuat. îm
părțirile simpliste nu pot să clarifice pro
cesele complexe din interiorul O.U.A. 
Corelarea independenței de stat cu cea 
economică, legături mai vechi sau mai 
noi cu metropolele europene, gradul de 
dezvoltare economică, raportul de forțe 
intern — sînt numai cîțiva din factorii 
care au determinat alinierile la diferitele 
tendințe exprimate pe continentul afri
can. Deseori, s-au auzit proorociri sumbre 
la adresa Organizației Unității Africane. 
De fiecare dată cînd dificultățile se în
mulțeau, unii se grăbeau să îngroape 
O.U.A. Dar organizația a vădit o remar
cabilă capacitate de a supraviețui încer-• • • © •

Convor-
birile de
Ia Paris
PARIS 18. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Miercuri, la Paris a avut 
loc cea de-a 22-a ședință plena
ră a convorbirilor oficiale între 
reprezentanții R. D. Vietnam și 
cei ai Statelor Unite.

Cyrus Vance, în absența șefu
lui delegației americane Averell 
Harriman, a încercat în această 
ședință să denatureze realitățile 
din Vietnamul de sud, afirmînd 
că Frontul Național de Elibera
re nu ar fi sprijinit de populație.

Reprezentantul R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, a respins argumentele 
americane, citind numeroase e- 
xemple de refuz a militarilor a- 
parținînd armatei guvernului de 
la Saigon, de a lupta împotriva 

’ Frontului Național de Eliberare.
Referindu-se la măsurile meni

te să ducă la rezolvarea proble
mei vietnameze, Xuan Thuy a a- 
mintit cu acest prilej că secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat la 16 septembrie că 
„primul pas esențial este înceta
rea completă și necondiționată a 
bombardamentelor împotriva 
Vietnamului de nord". De aseme
nea, reprezentantul nord-vietna- 
mez a amintit și declarația recen
tă a ministrului afacerilor externe 
al Franței, Michel Debre, care 
s-a pronunțat în același sens.

în încheierea intervenției sale, 
Xuan Thuy a condamnat bom
bardarea de către aviația ameri
cană a digurilor din regiunile a- 
fectate de ploi torențiale și taifu
nuri din R. D. Vietnam.

CARACAS 18. — Trimisul 
special Agerpres, V. Oros, trans
mite : Delegația guvernamentală 
română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, continuă con
vorbirile cu reprezentanții guver
nului venezuelean.

La întîlnirea cu primul minis
tru și ministru al relațiilor inter
ne, Reinaldo Leandro Mora, ca 
și la cea cu ministrul afacerilor 
externe, Ignacio Iribarren Borges, 
s-a subliniat evoluția pozitivă a 
relațiilor bilaterale.

A avut loc o întîlnire și cu mi
nistrul minelor și hidrocarburilor, 
Jose Antonio Mayobre.

în sesiuni de lucru, membrii și 
experții delegației române, îm
preună cu omologii lor venezue- 
lieni examinează, în spirit de bu
năvoință reciprocă, posibilitățile 
dezvoltării colaborării reciproce.

La invitația Corporației vene- 
zueliene a petrolului, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, însoțit de 
Grigore Bărgăoanu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, de alți membri și ex- 
perți ai delegației române au vizi
tat pădurea de sonde de pe lacul 
Maracaibo, cel mai important cen
tru petrolifer al Venezuelei.

ZILELE

cărilor. Liderii de pe acest frămîntat con
tinent și-au dat seama — cum remarca și 
LE MONDE — că „este oricum foarte 
util ca statele africane să dispună de un 
cadru organizat în care consultările sînt 
posibile și diferendele pot fi dezbătute și, 
uneori, rezolvate în mod pașnic". Accen
tuarea spiritului de moderație în relațiile 
interafricane, renunțarea într-o măsură 
crescîndă la polemici sterile și adoptarea 
unui ton realist au dat o nouă vitalitate

pentru

i

UNITATEA
AFRICANA

ideii de unitate africană, au plasat-o în 
contextul faptelor, eliberînd-o de ipote
ca făgăduielilor fără acoperire. Rolul po
zitiv al O.U.A. a fost vădit în mai multe 
împrejurări, cînd spiritul conciliator a 
scos conflicte din faza lor explozivă adu- 
cîndu-Ie la masa negocierilor. De astă 
dată, Ia Alger, conducătorii africani au 
examinat dramaticul dosar nigerian. De
cizia lor a putut fi adoptată abia după o 
confruntare din care n-au lipsit momente 
de tensiune. In esență, se cere încetarea 
sîngerosului război din Nigeria. Adepții 
recunoașterii Biafrei n-au obținut cîștig

de cauză. O.U.A. s-a pronunțat 
unitatea și integritatea teritorială a Ni
geriei și a cerut țărilor africane să se 
abțină de la orice acțiune ce ar putea 
dăuna acestei unități. Rămîne de văzut 
în ce măsură umanitarul apel al O.U.A. 
va avea un efect practic. Războiul din 
Biafra cunoaște o etapă violentă, în care 
rezistența lui Ojukwu se prăbușește în 
fața superiorității adversarului. Gowon 
se grăbește să încheie acest război, deși 
chiar cucerirea ultimului centru populat 
al Biafrei nu va readuce liniștea în aceas
tă provincie devenită un imens cimitir. 
Soarta milioanelor de Ibo rămîne o pro
blemă pe care, indiferent de finalul mi
litar, nimeni nu o poate ignora. Chiar 
dacă potrivit multor opinii, hotărirea 
O.U.A. a fost adoptată sub impulsul evo
luției militare, a implicațiilor sale viitoa
re de ordin diplomatic, peste drama bia- 
freză nu trebuie să se aștearnă uitarea.

La Alger s-a subliniat cu satisfacție că 
la conferința O.U.A. „a triumfat spiritul 
de prudență și moderație" și că „țările 
participante au uitat explicit sau impli
cit, in acel moment, diferendele lor pen
tru a nu ține seama decit de problemele 
care prezintă interes comun în Africa". 
Eforturile pentru decolonizarea completă 
a continentului, pentru sprijinirea mișcă
rilor de eliberare și pentru înlăturarea 
regimurilor rasiste de la Salisbury și Pre
toria au dominat majoritatea intervenții
lor, iar aceste idei și-au găsit expresie și 
în documentele adoptate. Conducătorii a- 
fricani au arătat optimism la închiderea 
conferinței. Optimismul din declarațiile 
lor certifică, fără îndoială, bilanțul po
zitiv al reuniunii de la Alger.

ELGENIU OBREA

• PREȘEDINTELE Johnson 
a avut marți o întrevedere cu 
Averell Harriman, reprezentan
tul S.U.A. la convorbirile ame- 
ricano-vietnameze de la Paris, 
care l-a informat despre modul 
cum se desfășoară aceste con
vorbiri. Harriman s-a întilnit 
de asemenea, cu secretarul de 
stat, Dean Rusk, și ministrul a- 
părării, Clark Clifford. El ur
mează să plece din nou la Paris 
la sfîrșitul săptămînii.

Ministrul filipinez 
al apărării, Garlos, 
se poate lăuda cu o 
invenție remarcabilă 
în arta militară. Pen
tru prima oară în is
toria armelor, el a 
trimis pe front „uni
tăți necombatante" a 
căror misiune este de 
a se... bate.

Săptămîna trecută, 
președintele filipinez 
a ratificat un proiect 
de lege pregătit de 
Garlos, ccare preve
de trimiterea în Viet
namul de sud a unui 
număr de 2 000 mili
tari filininezi. Prin
tre cei ce vor lua 
drumul Vietnamului 
se află — potrivit 
ormulărilor legii res
pective — soldați „de 
geniu" care trebuie 
„să construiască dru
muri" și trupe de 
securitate ce urmează 
„să protejeze unită
țile de geniști contra
atacurilor partizani
lor". Trimiterea celor 
2 000 de soldați (care 
se adaugă corpului 
expediționar filipi
nez aflat deja de doi 
ani în Vietnamul de 
sud) este prezentată 
așadar ca... „un aju
tor nemilitar".

Ședința Prezidiului C.C. al P.C.C
PRAGA 18 (Agerpres). — A- 

genția C.T.K. anunță că la 17 
septembrie, la Praga a avut loc 
o ședință a Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, prezidată 
de Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., în ca
drul căreia au fost examinate 
probleme curente ale politicii 
interne și externe.

Prezidiul consideră necesar să 
se pregătească Congresul al 
XIV-lea extraordinar al P.C.C. 
și a discutat directivele politice 
ale sistemului juridic-statal al 
R.S.C., legea privind sistemul 
federativ al Cehoslovaciei urmînd

să fie adoptată în preajma ani
versării a 50 de ani de la pro
clamarea Republicii Cehoslovace.

PRAGA 18 (Agerpres). O. Cer- 
nik, președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace, l-a primit la 
Praga pe M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care face o 
vizită în Cehoslovacia. Leseciko 
a fost primit, de asemenea, de 
F. Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului R.S. Cehoslovace.

Trupele federale 
au ocupat 
Owerri

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, Francois 
M azure, relatează că cuceri
rea importantului centru al 
rezistenței biafreze, orașul 
Owerri, de către trupele fede
rale a fost confirmată de că
tre călătorii europeni și refu- 
giați care au sosit în orașul 
Obi. Autoritățile biafreze nu 
au dat publicității nici un 
comunicat privind căderea a- 
cestui oraș, care împreună cu 
Umuahia constituie ultimele 
aglomerări urbane din terito
riul controlat de forțele bia
freze.

Este cazul să ob
servăm că spiritul 
inovator al ministru
lui filipinez al apă
rării a fost stimulat 
de o necesitate acu
tă. Trimițînd un nou 
lot de 2 000 militari 
descriși oficial ca 
„necombatanți" el a 
putut trece peste un 
obstaodl insurmonta

Demo
crații 
mizează 
pe...nr.3

Pînă la 3 septembrie — 
data deschiderii oficiale a 
campaniei electorale din 
S.U.A. — curentul opiniei 
publice evoluase în defavoa- ' 
rea democraților. Astfel, po
trivit unui sondaj Sirjdlinger, 
în perioada 1 aprilie — 2 sep
tembrie numărul alegătorilor 
favorabili Partidului democrat 
a scăzut de la 47.7 la sută la 
34,1 la sută, în timp ce pro- *. 
centajul adepților Partidului) 
republican s-a menținut la 30 
la sută.

Cum a evoluat situația 
după 3 septembrie ? în ace-î 
lași sens, dar cu o importantă • 
creștere pentru republicani.! 
Ultimul sondaj. Gallup, datî 
publicității cu idouă zile în. 
urmă, demonstrează că dacă; 
scrutinul ar avea loc imediat j; 
Nixon ar obține o victoriei 
clară, pentru el pronunțîn- 
du-se 43 la sută din alegă-. 
lori, in timp ce Humphrey ar 
obține 33 la sută din voturi, 
iar cel de-al treilea candidat, 
George Wallace, 20 la 
sută.

Cu alte prilejuri am arătat^ 
că pierderea de teren de că
tre actualul vicepreședinte s-a 
datorat programului său elec
toral, care nu oferă o alter-, 
nativă nici la politica actu
alei Administrații Johnson, 
nici Ia programul susținut de 
Nixon. în cartea sa „Pe cine să 
aiegem președinte ?“, apărută 
foarte recent, cunoscutul co
mentator american Drummond 
afirmă lapidar că „între2 
Humphrey și Nixon diferențele 
sînt numai de dozaj, nu de 
principii" și că cei doi candi
dați sînt in general de acord 
„asupra tuturor marilor pro
bleme care frămîntă Statele 
Unite, inclusiv războiul din 
Vietnam".

în aceste condiții, conchid 
observatorii, alegătorul este 
tentat să încerce totuși o 
schimbare, cu speranța că 
poate se va produce o sur
priză plăcută, că evenimentele 
vor evolua favorabil cu o per
sonalitate nouă, chiar dacă nu 
există de pe acum indicii în 
acest sens. Această stare de 
spirit a fost exprimată de se
natorul democrat Claiborne 
Pell, într-o declarație făcută 
săptămînalului parizian L' EX
PRESS. „în 1964 am ales un 
porumbel și apoi am avut un 
uliu. De astă dată, noi vom 
alege poate un uliu și vom 
moșteni un porumbel". O 
astfel de opinie a alegătorilor 
îi este, firește, favorabilă lui 
Nixon, j

E de la sine înțeles, însă, 
că în ciuda tuturor obstacole
lor și a tendințelor nefavora
bile, democrații vor face ab
solut tot ce le stă în putință 
pentru a păstra Casa Albă, 
în anul acesta există pentru 
ei o șansă în plus : George 
Wallace. După cum se știe, 
fostul senator al statului Ala
bama, cunoscut pentru vede
rile sale de extremă dreaptă, 
s-a rupt de Partidul demo
crat și s-a prezentat în ale
geri ca cel de al treilea can
didat. Firește, nimeni nu-i a- 
cordă vreo șansă pentru cîș- 
tigarea alegerilor și, cu sigu
ranță, nici el însuși. Dar pre
zența lui pe listele de candi
dați modifică substanțial 
structura scrutinului de la 5 
noiembrie : apare posibilitatea 
balotajului. Cu doi candidați 
așa ceva nu se poate petrece, 
întrucît, din totalul voturilor 
exprimate ceea ce nu obținea 
democratul obținea automat 
republicanul și viceversa. 
Acum, însă, ceea ce nu obține 
unul sau altul se poate vărsa 
într-o a treia albie, cea a lui 
Wallace. Și dacă acesta ob
ține, potrivit sondajelor, 20 la 
sută din voturi sau chiar mai 
mult, atunci e posibil ca nici 
Humphrey și nici Nixon să 
nu întrunească majoritatea 
necesară pentru a fi declarat 
ales. Iar în acest caz, potrivit 
legislației S.U.A., președintele 
va fi ales de Congres, unde, 
după cum se știe, democrații 
dețin o confortabilă majoritate. 
Iată de ce se poate afirma că 
democrații mizează nu pe can
didatul lor ci pe George 
Wallace, în speranța că aces
ta va provoca balotajul. O 
asemenea situație nu consti
tuie însă o salvare sigură a 
actualului partid de guvernă? 
mint, întrucît democrații dizi- 
denți, adepți ai lui Wallace, 
ar putea decide să-și dea vo
tul Iui Nixon, în care caz to
tul va depinde dc numărul 
acestor dizidenți. Și apoi, cu 
siguranță că adepții fostului 
senator din Alabama vor căuta 
să smulgă, în schimbul votu
lui lor din Congres, concesii 
esențiale de Ia candidatul pe 
care-I vor sprijini.

ION D. GOIA

Principiile relațiilor prieteneștiCUITIB ROMANEȘTI IK II.II.S.S.
ră din Cluj s-a bucurat de un 
deosebit succes, asistența răsplă
tind cu vii aplauze arta inter
pretativă a solilor muzicii ro
mânești.

Impărtășindu-și impresiile a- 
supra concertului, artistul po
porului din U.R.S.S.. I. S. Koz- 
lovski a subliniat : „în interpre
tarea orchestrei din Cluj muzica 
lui Vivaldi este o excelentă îm
binare de poezie și inteligență“. 
iar compozitorul I. P. Savințev 
a adăugat: „Prestigiul de care 
se bucură orchestra românească 
în țară și în străinătate este pe 
deplin meritat. Am constatat-o 
în seara aceasta. Este o fericită 
simbioză între măiestria lui 
Ruha și a întregului ansamblu. 
Felicitări pentru toți și pentru 
dirijorul Mircea Cristescu".

O altă manifestare în cadrul 
„Zilelor culturii românești** a 
avut loc la Casa Ziariștilor so
vietici. Aici a fost deschisă, în 
prezența lui V. Cernîșev, secre
tar al Uniunii ziariștilor din 
U.R.S.S., și a numeroși specia
liști o expoziție de 
artistice românești.

în zilele următoare, 
va, Leningrad, Riga. 
Kiev vor avea loc noi manifes
tări prilejuite de Zilele culturii 
românești.

intre state
— Corespon-MOSCOVA 18.

denții Agerpres, N. Cristolovea- 
nu și L. Duță, transmit : „Zilele 
culturii românești în U.R.S.S.“ 
au fost inaugurate miercuri la 
Moscova printr-un concert de 
gală susținut de orchestra de 
cameră din Cluj. In sala mare 
a conservatorului „Ceaikovski** 
se aflau V. I. Popov, locțiitor al 
ministrului culturii al U.R.S.S., 
S. T. Astavin, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., membri ai conducerilor 
unor uniuni de creație, repre
zentanți de seamă ai vieții mu
zicale sovietice, șefi și membri 
ai corpului diplomatic, ziariști, 
numeroși iubitori ai muzicii din 
capitala sovietică.

Erau prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, și membri 
ai Ambasadei române.

Salutîndu-i pe artiștii români, 
I. P. Savințev, secretar al con
ducerii Uniunii compozitorilor 
din U.R.S.S., a vorbit despre 
manifestările ce au loc în U- 
niunea Sovietică cu prilejul 
„Zilelor culturii românești". în 
numele oamenilor de cultură 
români aflați în prezent la Mos
cova a vorbit Ioanichie Oltea- 
nu, secretar al Uniunii scriitori
lor.

Concertul orchestrei de came-

Memorandumul

guvernului sovietic
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că Uniu
nea Sovietică a propus să se 
înscrie pe ordinea de zi a celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ca principală 
problemă urgentă, memorandu
mul guvernului U.R.S.S. privind 
unele măsuri imediate pentru în
cetarea cursei înarmărilor și de
zarmarea.

Scrisoarea ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, adresată secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, în care 
cere includerea acestui purifct pe 
ordinea de zi a fost difuzată la 
O.N.U. ca document oficial al 
Adunării Generale. Năzuind spre

rezolvarea cît mai urgentă a 
blemei dezarmării — se arată în 
scrisoare — guvernul U.R.S.S. 
cheamă guvernele tuturor state
lor membre ale O.N.U. să anali
zeze cu atenția cuvenită la cea 
de-a 23-a sesiune a Adunării Ge
nerale acest memorandum. Gu
vernul sovietic este convins 
că analizarea acestui memoran
dum, care cuprinde măsuri ca in
terzicerea folosirii armei nuclea
re, încetarea producției de arme 
nucleare, reducerea și lichidarea 
stocurilor, limitarea și reducerea 
ulterioară a mijloacelor de obține
re a armelor strategice corespun
de intereselor tuturor țărilor.

fotografii
la Mosco- 
Minsk și

MALTA. — Vase în rada 
portului La Valetta

DEZBATERI ÎN COMITETUL SPECIAL AL O.N.U.

NEW YORK 18
— La New York, 
Comitetului special 
pentru codificarea principiilor 
de drept internațional privind 
relațiile prietenești și coope
rarea dintre state, care exa
minează principiile nerecur
gerii la forță în relațiile in
ternaționale, egalității în 
drepturi și dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta, precum și principiul 
neintervenției în treburile in
terne ale altor state, a luat 
cuyîritul reprezentantul român 
Aurel Crfstescu.

Reprezentantul român a su-

(Agerpres). 
în cadrul 

O.N.U.

care

Impermeabil însă 
la „inovațiile" milita
re subtile ale auto
rităților de resort de 
Ia Manilla, generalul 
Abrams, comandan
tul șef al armatei a- 
mericane în Vietnam, 
a mărturisit unor co
respondenți de presă 
din Saigon că planu
rile operaționale pen

„INOVATORUL"
bil : s-a eludat nece
sitatea ca legea res
pectivă să obțină o 
majoritate de două 
treimi din voturile 
parlamentarilor, ex
poziția față de răz
boiul din Vietnam a 
devenit atît de pu
ternică în Filipine 
îneît majoritatea de 
două treimi necesară 
trimiterii de unități 
combatante în Viet
namul de sud a fost 
considerată în cercu
rile guvernamentale 
ca fiind absolut im
posibil de realizat.

tru noile unități fili- 
pineze sînt deja pu
se la punct. Aceste 
dezvăluiri, reluate de 
unele ziare din capi
tala Filipinelor, ris
că să compromită 
strădania novatoare 
a Iui Garlos.

Un grup de depu- 
tați a hotărît să se a- 
dreseze Curții Su
preme pentru a cere 
declararea drept an
ticonstituțională a 
noii legi pe care ei o 
denumesc „un act 
iresponsabil, contrar 
intereselor naționa

le". Este vorba în 
cazul de față — afir
mă deputății — des
pre lărgirea partici
pării directe a Fiiipi- 
nelor la războiul a- 
merican din Vietnam. 
Pentru aceasta e ne
voie de cel puțin 
două treimi din vo
turile Camerei. Or, 
legea respectivă n-a 
obținut, cu toate pre
siunile exercitate a- 
supra parlamentari
lor, decit 78 de voturi 
din totalul de 150, 
deci mai puțin de 52 
la sută. Paralel cu 
acțiunea deputaților, 
în orașele filipineze 
s-a desfășurat un val 
de demonstrații îm
potriva trimiterii de 
noi militari în Viet
nam.

Filipinezii doresc 
de la guvernanții lor, 
după cum se vede, 
alte inovații decît ce
le de genul „necom- 
batanților — comba
tanți" și cer aban
donarea politicii de 
sprijinire a interven
ției Washingtonului 
în Vietnam, politică 
absolut contrară in
tereselor Filipinelor, 
intereselor păcii.

EM. RUCAR

bliniat că țara noastră, 
pune la baza politicii sale ex
terne principiile relațiilor din
tre state, sprijină codificarea 
și dezvoltarea progresivă a 
normelor fundamentale 
drept internațional care 
mează obiectul lucrărilor 
mitetului și desfășoară o 
severentă activitate 
promovarea legalității, înțele
gerii și cooperării internațio
nale. El a prezentat sugestii 
pentru îmbunătățirea formu
lării principiului nerecurgerii 
la forță care se află în pre
zent în dezbaterea Comitetu
lui.

A

încordare intre

de 
for- 
Co

pe i’- 
pentru

Malayezia și Filipine
Teritoriul Sabah incorporat in statul filipinez

Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a semnat joi 
o lege, care prevede ca teritoriul Sabah, situat in regiunile 
de est ale Malaezyei să fie trecut sub suveranitatea filipi- 
neză.

Totodată, președintele filipi
nez a precizat că această lege 
nu prevede includerea din 
punct de vedere fizic a Saba- 
hului în teritoriul Filipinelor. 
Această precizare relatează a- 
genția France Presse, ar con
stitui o asigurare dată Malaye- 
ziei că Filipinele nu ar inten
ționa să obțină acest teritoriu 
prin mijloace violente. Noua 
hotărîre a Filipinelor privind 
teritoriul Sabah, fostă colonie 
britanică și obiect al unor gra
ve divergențe malaezyano-fili- 
pineze, va fi adusă Ia cunoș
tința O.N.U.

Cabinetul malayezian s-a în- 
tîlnit miercuri în ședința ex
traordinară pentru a examina'

situația creată ca urmare a 
proiectului de lege elaborat de 
guvernul Filipinelor cu privire 
la încorporarea teritoriului 
Sabah în statul filipinez. A- 
ceastă hotărîre a oficialităților 
de la Manila a intervenit după 
eșuarea convorbirilor dintre 
Malayezia și Filipine consa
crate problemei Sabahului.

Primul ministru malayezian, 
Tunku Abdul Rahman, a cali
ficat hotărîrea guvernului fili
pinez drept un „act provoca- 
tor“ și a avertizat că Malaye
zia va lua măsurile corespun
zătoare. Ambasadorul malaye
zian la Manila a fost rechemat 
urgent la Kuala Lumpur pen
tru consultări.

® ÎN CEA de-a doua co
misie principală a conferinței 
statelor neposesoare de arme 
nucleare au început dezbate
rile asupra problemei explo
ziilor nucleare în scopuri 
pașnice. Au luat cuvîntul re
prezentanții Irlandei, Afga
nistanului, Boliviei, Pakista
nului și Africii de sud, pre
cum și delegatul român, 
Mircea Rebreanu.

s o u r* -t

Livrări de gaze 
naturale sovietice 
către Austria
• ÎN LOCALITATEA Baum

garten din Austria a avut Ioc o 
festivitate cu prilejul începerii 
oficiale a livrărilor de gaze na
turale sovietice către Austria. 
La festivitate au participat A- 
lexei Kortunov, ministrul indus
triei gazelor al U.R.S.S., care 
face o vizită oficială în Austria, 
L. Weiss, ministrul comunicații
lor al Austriei și alte persoane 
oficiale.

Primele livrări de gaze sovie
tice către Austria, în baza con
tractului pe termen lung înche
iat între cele două țări, au 
început la 1 septembrie. Austria 
va primi zilnic un milion mc 
de gaze, iar prin intrarea în 
funcțiune, la sfîrșitul lunii sep
tembrie, a unei stații de com-

presoare, livrările de gaze vor 
crește la 3 milioane mc pe zi.

• PE POLIGONUL de la 
Cape Kenedy a avut loc o repe
tiție generală înaintea lansării, 
la 11 octombrie, a navei spațialte 
„Apollo-7“. Cei trei cosmonauți 
americani, Walter Schirra, Wal
ter Cunningham și Don Eisele, 
care sînt pregătiți pentru efec
tuarea zborului, s-au comportat 
bine în noua cabină spațială în 
interiorul căreia aerul este un 
amestec de 60 la sută oxigen și 
40 la sută azot. Actuala compo
ziție a aerului din cabina spa
țială constituie una din măsuri
le de prevedere a unui eventual 
nou incendiu întocmai ca cel 
produs anul trecut, cînd trei 
cosmonauți americani și-au nier- 
dut viața.

• STAREA LUI SALAZAR 
FOARTE GRAVĂ

• ÎNTR-O declarație publica
tă în presa portugheză de 
miercuri dimineața, medicul pri
mului ministru Salazar a decla
rat că starea acestuia „este 
foarte gravă".

La Lisabona au fost luate 
măsuri speciale de securitate 
pentru a se face față oricărei 
eventualități.

• ECHIPE de salvare folosind 
bărci de diferite tipuri militare 
și civile, caută să vină în aju
torul sinistraților celor mai gra
ve inundații înregistrate în An
glia în ultimii 15 ani, in timp ce 
ploile torențiale care au conti
nuat să cadă marți au îngreu
nat simțitor operațiile de salva
re. Un număr de șase rîuri din 
Anglia de sud-est, incluzînd și 
unele porțiuni ale fluviului Ta- 
misa, au ieșit din matca Iar, a- 
pele pătrnnzînd în case și fer
me, inundate deja după patru 
zile de ploi neîntrerupte. Auto
ritățile au anunțat că pagubele 
provocate pînă în prezent se ri
dică la suma dc peste 1 milion 
lire sterline.

• MINISTRUL educației din 
Italia a anunțat că lucrătorii 
administrativi din ministerul 
său, precum și din școlile se
cundare au amenințat să de
clanșeze o grevă în sprijinul h- 
nor revendicări, fapt care ar 
putea să determine amînarea 
deschiderii școlilor de la 1 oc
tombrie la 1 noiembrie. Greva 
urmează să fie declanșată la 30 
septembrie, dacă pînă la această 
dată nu vor fi satisfăcute reven
dicările formulate de sindicatul 
acestor salariați.

• ALEGERI SENATORIALE 
PARȚIALE ÎN FRANȚA

• MIERCURI a început ofi
cial campania electorală pentru 
alegerile parțiale pentru Sena
tul francez, care vor avea loc 
duminică. Sistemul electoral în 
vigoare prevede „reînnoirea" u- 
nei treimi din numărul senato
rilor la fiecare trei ani. Pentru 
desemnarea celor 38 000 de 
„mari electori", care la rîndul 
lor vor alege 95 de senatori, 
urmează să se pronunțe corpul 
electoral din mai multe depar
tamente.

• UN TRIBUNAL militar bo
livian, a început marți intero
gatoriul fostului ministru de in
terne, Antonio Arguedas. în le
gătură cu acuzațiile de trădare 
care îi sînt aduse de către gu
vernul bolivian. Se știe că Ar
guedas, în timpul cînd a fost 
ministru de interne a trimis o 
copie a jurnalului lui Ernesto 
Guevara guvernului cuban în 
semn de simpatie față de revo
luția din Cuba.

Agenția U.P I. anunță că Ar
guedas a protestat pentru faptul 
că este deținut și judecat de 
către un tribunal militar.
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