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• BILANȚ DE CAMPANIE. C.S.A. comunică : 
floarea soarelui a fost recoltată de pe 85 la sută 
din suprafața cultivată, sfecla de zahăr de pe 
20 la sută, porumbul și cartofii de toamnă de pe 
15 la sută. Viile au fost culese în proporție de 
50 la sută.

Pentru însămînțări au fost executate lucrări 
de pregătirea terenului pe mai mult de 1 300 000 
hectare, din care pînă în prezent au fost însă- 
raînțate, îndeosebi cu secară și orz, circa 400 000 
hectare.
• STAȚIE-PILOT pentru efectuarea de cer- 

oetări asupra minereurilor nemetalifere, în ve

derea obținerii de produse de calitate superioară 
se construiește la Murfatlar în Dobrogea. Aici 
se vor continua studiile de laborator într-o 
fază superioară. Printre minereurile ce vor fi 
cercetate se află caolinul de Aghireș, argilele 
de Dobrogea, bentonita de Răzoare, diatomita 
de la Adamclisi, grafitul de la Rm. Vilcea etc.

• O VESTE DIN CETATEA AURULUI ALB : 
Uzina de aluminiu din Slatina va produce în a- 
nul viitor o cantitate de anozi suficientă pentru 
obținerea unei producții anuale de 200 000 tone 
aluminiu. Construcția turnului de pastă care 
face posibilă aceasta va ocupa la bază aproape

580 m. p. și se va ridica la 40 m înălțime. între
gul proces tehnologic al turnului va fi automati
zat — toate comenzile efectuîtadu-se de la un 
pupitru central.
• RECENT AU fost înființate noi trasee de 

autobuze interurbane a căror lungime depășeș
te 1 550 km.

Printre noile itinerarii amintim : Reghin — 
Tg. Mureș — Sighișoara (90 km.), Comănești — 
Piatra Neamț (60 km.), Hațeg — Deva — Brad 

(81 km.), Fălticeni — Suceava — Gura Humoru
lui (63 km.), Dorohoi — Botoșani — Iași (156 
km.), Vatra Dornei — Botoșani — Gura Humo

rului —..Suceava (155 km.) și Constanța — Găl- 
— Hîrșova (110 km.).

• STUDENȚII DIN centrul universitar Cluj 
la început de an de învățămlnt vor găsi noutăți. 
Cei de la facultatea de studii economice, de pil
dă, vor începe cursurile într-un local propriu. 
Pentru cei de la facultatea de chimie s-a ridi
cat o clădire nouă, studenții de la medicină vor 
avea la dispoziție un nou amfiteatru. De aseme
nea, complexul de noi construcții de la Institu
tul agronomic „dr. Petru Groza" a fost comple
tat cu o sală de gimnastică.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
SALA ------------------------------------------------
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Ore de școală in cimpie
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• TELEORMAN

LECȚIIORIGINALE 
DE DĂRNICIE

Aproape 1.500 de elevi teleormăneni dau 
în aceste zile, cu mult entuziasm, o prețioasă 
mină de ajutor la strînsul cit mai grabnic al 
roadelor acestei toamne. Citită, cifra poate că 
nu este impresionantă dar văzută, materiali
zată in sute de trupuri tinere, în pălării de 
soare și năframe colorate mișcindu-se vioi în
tre șirurile de porumb și, mai ales, măsurîn- 
du-i rodul muncii — zeci de remorci încărcate 
cu știuleți chihlimbarii, ea capătă valori ne
așteptate. 1.500 de liceeni din Alexandria, Tg. 
Măgurele, Zimnicea, Piatra, Salcia, Drăgă- 
nești Vlașca, Olteni au debutat in acest an

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a IV-a)

• I. A.S. ROSETI

JU DESCOPERII 
SEWEm 

mar
„Senzațional a fost acest început de an 

școlar. Pentru prima oară in decursul vieții 
noastre de elevi, ziua de 15 septembrie n~u 
mai însemnat ihtilnirea cu sălile de clasă, 
grele de amintiri, cu catedra autoritară" ne 
spune elevul Georgescu Ovidiu de la Liceul 
„Dimitrie Cantemir“ în timp ce mîinile de- 
pănușează cu multă indemînare știuleții în
curcați de bob des și galben.

VERONICA BIRLADEANU
(Continuare în pag. a IV-a)
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a Speța aceasta ce 

tînjește Ia onorabili
tate a luat naștere 
din slăbiciunea noas
tră, a tuturor. Graba, 
dorința de a fi servit 
mai bine, pe sprin
ceană. cum se spune 
cu alte cuvinte, ali
mentează o prosperi
tate ce devine un pe
ricol public. Un
ghia lungă știe să 
zîmbească. are chiar 
o coregrafie a gestu
rilor ce merge de la 
ciupitul urechii pînă 
la întorsul palmei la 
spate. Bacșicarul nu 
cere, el face aluzii. 
Are ceva unguent în 
priviri și să te fe
rească Dumnezeu să 
nu știi să răsplătești 
dulceața purtării sale 
cu o remiză netaxată 
de lege. Dacă îți gă
sește un pantof 42, 
scos parcă din piv
nițele cele mai adinei 
ale pielarilor, tre
buie să fii neapărat 
atent cu el, pentru 
că. vezi dumneata, a 
nădușit, a stat în ge
nunchi, ți-a dat lim
ba de metal ca să-ți 
asiguri piciorul îm
potriva maltratărilor.

Cînd e chelner, un
ghie lungă te fierbe 
puțin, face pe distra
tul, umblă prin bu
cătării amușinînd ca 
o javră la vînătoare și 
cînd crede că te-a 
exasperat apare cu 
cel mai frumos fer

mănînce în oraș. Da, 
dar asta costă ! Cos
tă în nota de plată, 
costă la adaos, costă 
și la țal care e un 
copil în anticamera 
viciului. Mucenicul 
Sfîntului Bacșiș ni 
se înfățișază și în

UNGHIE
LUNGĂ

EUGEN

moar de dinți între 
buze :.

— Ce dorește, dom
nul ?

Domnul dorește să 
scape repede de chi
nul așteptării că are 
treabă și trebuie să

BARBU

alte ipostaze. Dacă e 
responsabil cu lem
nele trebuie să miști 
din urechi, dacă are 
sub nas o varniță de 
var trebuie să ți-o 
înjumătățească cu

apă, cînd mînucște o 
terezie te arde cu un 
deget pe flanc și-ți 
fură mălaiul de sub 
nas ; punîndu-1 să 
mînuie o mașină de 
tăiat salam, el scoate 
din această îndelet
nicire apartamente, 
mașini și petreceri 
cu prietene în locuri 
adosite.

Dă-i lui unghie lun
gă o întreprindere pe 
mînă și te-ai aranjat. 
Are cherestea în 
curte : jumate o s-o 
ducă acasă ! Ia ci
mentul și-I jecmă
nește ca pe porc, ia 
cuie, ia fier, ia și 
pușcărie pînă la ur
mă, dar ce-i mai 
grav e că în hățișul 
legilor se-ntîmplă să 
mai găsească uneori 
amnistii și iertări i- 
nexplicabile. Mila și 
credința în redresa
rea morală ne sileștb 
să-l primim la masă, 
să-i dăm mîna și să-1 
compătimim cînd i-a 
murit mama. E prea 
mult, credeți-mă .’

(Continuare în 
pag. a IV-a)

ClND „PEDALELE" 
APROVIZIONĂRII 
APASĂ IN GOL

Condiție de maximă impor
tanță pentru dezvoltarea ascen- 
dent-echilibrată a economiei na
ționale, realizarea integrală, în 
timp optim a planurilor de inves
tiții impune necesitatea ca toți 
factorii care concură la edificarea 
lor să-și conjuge eforturile în 
această direcție, să se achite pe 
deplin de obligațiile pe care și 
le-au asumat. Am încercat să ve
dem cum este aplicat în practică 
acest deziderat în județul Dolj.

Pe ansamblu, planul de inves
tiții în primele 8 luni ale anului 
a fost îndeplinit în proporție de 
67 la sută la total, din care 70 la 
sută construcții-montaj. Rezultate 
satisfăcătoare, s-ar putea spune, 
dacă am ignora faptul că aceste

procente reprezintă media reali
zărilor maxime obținute pe unele 
șantiere — Uzina de reparații 
L.D.E.-Craiova, 99 la sută, insta
larea cablului telefonic interurban 
pe ruta Craiova-Filiași-Tr. Seve
rin 116 la sută, și cea a rezul
tatelor minime obținute de altele, 
Fabrica de fermentat tutun, 
Uzina „Electroputere", Fabrica 
de bere — toate din Craiova, 
Fabrica de conserve-Calafat.

— Dar — ne-a informat tov. 
Pantelimon Talabă, inspector 
principal în cadrul Sucursalei 
Dolj a B. I. — săptămîni întregi, 
datorită neasigurării la timp și 
în cantitățile prevăzute a mate
riilor prime și materialelor de 
către întreprinderile furnizoare

au fost înregistrate frecvente go
luri de lucru și stagnări de pro
ducție.

Din mulțimea exemplelor ofe
rite drept ilustrare ne oprim la 
unul edificator. Șantierul Uzinei 
„Electroputere" n-a fost aprovi
zionat de constructor — ICSIM- 
Craiova — cu 419 tone construcții 
metalice (grinzi rulante, forme 
de acoperiș, materiale de prin
dere) datorită nelivrării lor de 
către întreprinderea de prefabri
cate metalice din Pitești. Urmă
rile acestui fapt ? Imposibilitatea

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)
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FĂNUȘ NEAGU
Bucureștiul devorat de 

toamnă reprezintă un spec
tacol pătruns de melanco
lie. După torpoarea verii, 
septembrie clădește cîntec. 
Aerul, proaspăt ca miezul 
de fag, în care plutește pul
berea de aur și azur din 
gușa păsărilor migratoare, 
lumina încinsă — rodie și 
singe virginal — a valuri
lor de iederă ce îmbracă 
pereții orientali, funigeii 
aduși de vînt din oceanul 
cimpiei și smalțul lacurilor 
cuprinse între arbori în- 
genunchiați de rugăciune, 
e un narcotic păstrat în 
viori mîngîiate pătimaș în 
penumbra grădinilor. în
vins de pacea serilor ve
nind de demult, gîndul 
caută iubire în foșnetul 
de clopoței, de frunze și 
de ape limpezi, pământul 
miroase răvășit a stele și 
a iarbă. Septembrie, pădure 
de tuburi de aramă, e o 
harfă uriașă, vibrînd tul
burător la urechea fetelor 
îndrăgostite. Asculți fîntîni 
ce curg din cer și liniștea 
adincă îți pune un strop 
de taină pe buze. Fiecare 
om e o coloană de dor, ba
lansul crengilor, deasupra,, 
o împletire fermecată. Stră- 
bătînd cu pasul rar bule
vardele polenizate de lună 
sau linse de flacăra de 
must a unui soare dansînd 
în cețuri leneșe, străinul, 
sosit de aiurea ca să ne cu
noască, gustă îneîntat a- 
roma degajată de fluturii 
galbeni scuturați din creș* 
tetul arțarilor și acel fior 
de moarte și de viață și de 
sărut împăcat, așezate la 
nașterea neamului româ
nesc.

Toamna trezește în mine 
patima pentru metaforă. Și 
fiecare zi a ei, îndopată cu 
aur, mă cheamă pe străzi. 
Umblu hai-hui, mestecînd 
în dinți o imaginară pipă 
de lut, pe marginile căreia 
se încolăcește furrtul, și lăzi 
de zestre, pline cu povești, 
se deschid sub ochii mei 
uimiți.

Sîmbătă, am notat în su
flet două.

Cea dinții s-a petrecut 
dimineața, pe , bulevardul 
cinematografelor. Lingă o 
tonetă cu cărți, 39 de oa
meni, înșirați pe două rin- 
duri, au așteptat jumătate 
de oră ca să obțină cite un 
exemplar din „Fructele pă- 
mîntului" de Gide și „E- 
(Continuare in pag. a Il-a)

In caracterizări, referințe sau simple descrieri ale unei 
persoane, folosim adesea un epitet menit să contureze 
o trăsătură a personalității *. ambițios. Și uneori, luată 
ca atare, nu putem discerne dacă ambiția este pusă în 
rîndul calităților sau defectelor unui om, căci, așa cum 
putem reproșa cuiva că este dominat de ambiție tot 
așa-i putem aduce o laudă prin aceasta.

O radiografie de suprafață a 
acestei trăsături de caracter va 
doVedi, că, sub o formă sau alta, 
ambiția este mobilul tuturor acte
lor noastre de viață; dorim să 
realizăm ceva, fie într-un răstimp 
scurt fie în perspectivă, ne pro
punem un scop activității noas
tre zilnice, material sau moral. 
Și fiecare gest ne reflectă, fiecare 
pas făcut înainte ne conferă mă
sura propriilor noastre posibili
tăți. Dîrzenia în a ne urmări cu 
încăpățînare realizarea, în a do
vedi tuturor puterea de muncă, 
pasiunea sau talentul nostru este 
apreciată, cel mai adesea, ca 
ambiție. Tindem continuu către 
ceva superior, către o stare a 
personalității noastre, a vieții 
noastre mereu mai înaltă, mai

plină de satisfacții. Idealul se 
concretizează zilnic într-o scară 
de valori pe care ne-o impunem

rul. Nu pierde nici un prilej de 
a se afirma.

Prilejurile i le oferea însăși 
activitatea din uzină, dar nu 
numai ea. Tînărul intuise cu 
exactitate sensul muncii sale, se
riozitatea necesară promovării, 
își iubea meseria, căuta să știe 
despre ea mai mult decît un 
simplu muncitor, și într-adevăr, 
informația lui bogată, temeinică

men la o școală de maiștri, nu 
numai pentru a cîștiga mai bine, 
ci pentru că-mi place să rezolv 
probleme diverse, mereu altele, 
să găsesc soluții noi pentru acti
vitatea mea și a celorlalți. Știu 
că va trebui să mă prezint foarte 
bine pregătit la examen. Tovarășul 
inginer spune că sînt ambițios 
pentru că nu renunț la nici unul 
din proiecte.

OGLINDĂ DUBLA
de comun acord cu împrejură
rile, cu societatea.

Intr-o discuție cu un inginer 
din Brașov ascultam caracteriza
rea pe care o făcea unui sub
altern al său, un tînăr venit în 
uzină cu doi ani în urmă și ajuns, 
în acest scurt răstimp, șeful unei 
echipe de betoniști.

— E ambițios, spunea ingine

era de un real folos colegilor de 
echipă.

— Da, am multă ambiție, a 
recunoscut el, Marin Crăciun, 
dacă numiți ambiție dorința mea 
de a nu mă mulțumi cu orice. 
Sînt domenii unde zilnic se face 
același lucru, unde munca devine 
monotonă pînă la plictiseală. 
Mi-am propus acum să dau exa

Acesta poate fi un aspect 
al ambiției, acela al evaluării 
precise a propriilor posibilități, a 
conștiinței clare a ceea ce poți 
face în viață. Există o noloilă 
nemulțumire, o continuă căutare 
a soluțiilor noi de existență, care 
să depășească o stare dată. Fie 
că ambiția devine o sursă de pro
gres pe planul meseriei, fie că

îmbogățește o viață lăuntrică, ea 
deține, pentru fiecare dintre noi, 
secretul propriei realizări.

— îmi iubesc meseria, îmi 
spunea ing. Emanoil Belu de la 
direcția regională C.F:R. din Bra
șov. Dar pentru împlinirea mea, 
nu e suficient atîta. Mă pasio
nează filmul, teatrul, literatura.

Ne-am obișnuit să considerăm 
ambiția inferioară voinței, să-i 
acordăm cu malițiozitate și o doză 
de parvenitism. Transformată în
tr-un mobil de afirmare a unor 
valori sau calități inexistente, ea 
poate deveni așa ceva. Poate 
cultiva, încetul cu încetul, para
zitismul. De obicei, asemenea 
drum al ambiției este favorizat 
de cei din jur, care nu se stră
duiesc să măsoare cu exactitate 
meritele unuia sau altuia, care 
trec indiferenți pe lingă impos
tură. Dezechilibrul între recu
noașterea lucidă, serioasă a pro-

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Publicăm în continuare răspunsurile directorilor de teatre la ancheta zia
rului nostru privind perspectivele stagiunii 1968—1969. Reamintim întrebările
— orientative — pe baza cărora se desfășoară ancheta :

1. Care este repertoriul teatrului (lv. în stagiunea 1968—1969?
2. Care sînt rațiunile sale, ținînd seama de raporturile cu publicul, de struc

tura specifică a colectivului, de necesitățile dezvoltării profesionale a actori
lor tineri ?

3. Există o linie — ideatică, tematica, estetică sau cum preferați s-o numiți
— a repertoriului, care să asigure continuitatea unui program estetic al teatru
lui ?

4. Care este, în acest program, contribuția specifică a artei spectacolului? 
Tinde teatrul dv. spre o spectacologie proprie?

5. Ce impedimente stau în calea realizării ideale a programului estetic pre
conizat ?

LA ÎNCEPUT
DE STAGIUNE

0 STAGIUNE
CONSOLIDARE

CALIN florian
Teatrul „Barbu Delavrancea'

Repertoriul Teatrului „Dela
vrancea" pentru stagiunea 
1968—1969 cuprinde Ion de 
M. Sorbul după Rebreann cu care 
deschidem stagiunea, Doamna de 
la Maxim de C. Feydeau, Muș
tele de J. P. Sartre, un spectacol 
Strindberg cu Domnișoara Iulia 
și Cea mai tare, Linte și caviar 
de Tarabusi și Scarnicci, Critis 
sau Gîlceava zeilor dtb-Radu Stan
ca $i o piesă de Paul Evcrac, a- 
vînd în rezervă și Serenada din 
trecut de M. Dem. Radulescu.

Stagiunea trecută a fost pentru 
colectivul nostru o stagiune de 
recîștigarc a publicului și de lăr
gire a ariei lui de cuprindere 
precum și de recîștigare a încre
derii în sine. Acest lucru s-a ob
ținut printr-un repertoriu de ca
litate tematică și estetică net su
perior celor precedente, în pri
mul rînd prin eliminarea piese
lor minore și renunțarea la ele
mentul întîmplător în structura 
repertoriului, apoi prin distribu
ții rațional alcătuite și bine con-

duse și, în sfîrșit, prin seriozi
tate deplină în obligațiile fața 
de public (inclusiv o programare 
normală a spectacolelor). în re
lațiile cu publicul urmărim prin 
acest repertoriu și prin realiza
rea lui să consolidăm ceea ce 
am cîștigat în stagiunea trecuta.

Evident, în alcătuirea reperto
riului am ținut cont de resursele 
artistice ale colectivului care poa
te să asigure realizarea acestor 
piese (alta structură „specifică" 
nu avem) și, evident, de posi
bilitatea dezvoltării profesionale 
a actorilor tineri de care teatrul 
nostru nu duce lipsă.

Teatrul „Delavrancea" este re
almente prea tînăr, primii lui ani 
de existență s-au desfășurat sub 
zodia căutărilor unui profil și 
nu se poate vorbi de o continui
tate a unui program estetic din- 
tr-o mie de motive prea cunoscu
te pentru a ne mai opri asupra 
lor. Dar respectând succesele spo
radice cu care a fost presărată

UN NUCLEU I
DE CULTURĂ_ _ |

V

secția română a Teatrului din Satu-Mare

„Ai o schemă pentru o trupă 
de actori pe care ți-o formezi 
singur, o sală de teatru, un bu
get și spectatori entuziaști... Nu 
rămîne decît să accepți să pleci 
într-un punct îndepărtat al țării 
unde să pui bazele unui teatru" 
— aceste cuvinte mi-au fost a- 
dresate în vara acestui an de că
tre factori de conducere din 
C.S.C.A.

Ca oricare regizor dornic să 
ia o activitate artistică de la ca
păt, fără moșteniri apăsătoare, 
m-am gîndit imediat că n-am să 
mă mai întâlnesc de multe ori 
cu un asemenea noroc, că inves
tiția de energie și gîndire merită 
să fie făcută, că roadele unei a- 
semenea porniri au fost de cea 
mai bună calitate la Galați, Cra
iova, Piatra Neamț, Tg. Mureș 
(secția română), Satu-Mare 
(secția maghiară), și am acceptat 
cu bucurie sa mă ocup de în
ființarea și organizarea secției ro
mâne a teatrului din Satu-Mare.

Colectivul maghiar care func
ționează aici de mai bine de 10 
ani și-a cîștigat de mult remar
cabile merite artistice. Grupul de 
absolvenți care au plecat’ cîndva 
solidar și compact de la Institu
tul maghiar de teatru din 
Tg. Mureș, muncind cu rîvnfi și 
pricepere a cîștigat recunoașterea 
valorii sale de către mai multe 
concursuri republicane, de către 
oamenii și presa de specialitate, 
în fosta regiune Maramureș tea
trul român din Baia Mare avea 
microstagiuni periodice la Satu- 
Mare, care, o dată cu noua îm
părțire administrativ-teritorială a 
țării, au devenit sporadice. în 
consecință se impunea crearea 
unei secții române la Satu-Mare 
ceea ce s-a și întâmplat la data 
de 1 august 1968.

Primul an al noii secții române 
ee va desfășura sub semnul unei

așa zise organizări în mers, ur- 
mînd ca teatrul să se consolideze 
și să se statornicească odată cu 
venirea unui grup mare de ab
solvenți în primăvara lui 1969. 
O infuzie de tinerețe, o explozie 
de avînt, fantezie, îndrăz
neală creatoare... Așa văd în 
perspectivă 
Satu-Mare. 
polarizeze 
prin toate

trupa română din 
Un nucleu care să 
cultura românească 
mijloacele artistice. 

Spectacole atracțioase pentru ma
rele public, spectacole experi
mentale pentru amatorii pasio
nați de teatru, recitaluri de poe
zie, spectacol-lecție însoțit de ex
puneri, caiete-program încercînd 
să facă serviciile unui buletin 
cultural al teatrului. Dar teatrul 
nu va aștepta numai vizite din 
afară, el va ieși dincolo de clă
dire și va pătrunde cît mai a- 
dînc printre spectatori. Secția 
română își propune să nu ne
glijeze nici o activitate culturală 
serioasă din oraș. Mijloacele noas
tre de expresie vor fi prezente 
peste tot. Desigur că teatrul nu 
poate fi o enciclopedie, nici mă
car o bibliotecă sau un muzeu, 
dar este un organism viu care se 
poate adapta tuturor necesități
lor. Elasticitatea cu care reperto
riul unei scene se adaptează ce
rințelor culturale ale mediului 
poate face din teatru un instru
ment extrem de util și ușor de 
manevrat. N-am știut pînă acum, 
In majoritatea cazurilor, să învă
țăm publicul să se adreseze tea
trului. Așa cum presa e obli
gată să reflecte pulsul opiniei pu
blice fără de care nu poate exista, 
tot așa teatrul ar trebui să selec
ționeze gusturile spectatorilor și 
să se adapteze celor mai înain
tate. Căci gustul artistic se su
pune unor legități obiective, și 
nu ne interesează gustul perso
nal al unui om decît ca un re-

— Lucrările pregătite de noi 
în ultima perioadă pot fi gru
pate în două categorii : publica
ții obișnuite, elaborate la anu
mite intervale de timp, și lu
crări de sine stătătoare, efectua
te de un autor sau de un colec
tiv de autori din biblioteca 
noastră. Din prima categorie vă 
semnalez pe cele mai impor
tante : „Buletinul de documen
tare pedagogică", care cuprinde 
referate ample și adnotări asu
pra celor mai valoroase studii 
pedagogice din revistele de spe
cialitate apărute în străinătate. 
Este singurul buletin de acest 
fel din țară și el este trimis la 
toate liceele și la unele catedre 
universitare. Menționez apoi 
„Informare sumară", o publica
ție lunară în care se cuprind : 
titlurile și sumarul cărților 
străine intrate în B.C.P., titlu
rile rfevistelor cu semnalarea 
celor mai valoroase studii, pre
cum și traducerile efectuate în 
bibliotecă în luna anterioară a- 
pariției buletinului. Dintre cele 
mai noi lucrări cu caracter ne
permanent amintesc : „Biblio
grafia pedagogică românească 
1963—1964“, care va intra zilele 
acestea sub tipar. „Bibliografia 
pedagogică românească 1965— 
1966", pe care o vom termina 
spre sfîrșitul acestui an, precum 
și un studiu intitulat „Procesul 
de cunoaștere la vîrsta preșcola
ră", cu o amplă bibliografie și 
care va fi trimis tuturor grădi
nițelor de copii din țară. Țin să 
semnalez apoi că biblioteca 
noastră este singura din lume 
care împrumută prin poștă tra
tate, cursuri, manuale, de care 
au nevoie cadrele didactice din 
întreaga țară. Biblioteca Uni
versitară din Cluj împrumută ?î 
ea, dar -numai cadrelor didacti
ce din raza orașului. O bibliote
că enciclopedică din Londra îm
prumută, de asemenea, cărți 
prin poștă abonaților săi, dar pe 
principii comerciale, deci în cu 
totul alte condiții decît o facem 
noi.

noastre eu străinătatea, am să 
enumăr cîteva instituții cu care 
am început să colaborăm în ul
timii doi ani. Din anul 1967 în
treținem legături cu „Institutul 
Pedagogici din Varșovia, cu 
„Federația Internațională a Pro
fesorilor din învățămîntul se
cundar" — Franța, „Societatea 
europeană de educație compara
tă" din . Londra, ..Confederația 
mondială a organizațiilor profe
sorilor" din Washington, cu 
„Biblioteca Centrului de docu
mentare și informare educativă" 
din Santa-Fe — Argentina, cu 
„Centrul de documentare peda
gogică" din Mexic, cu „Institu
tul pedagogic" din Zwickau — 
R.D.G. etc. în prima parte a a- 
nului în curs am stabilit, de a- 
semenea, relații cu alte cîteva 
instituții din străinătate : „Uni
versitatea" din Chicago, „Insti-

fii asemănător cu care ați con
tractat relații în ultimul timp.

— Am să vă informez întîi, 
foarte pe scurt, în ce constă 
colaborarea noastră cu princi
palele biblioteci; , din Capitală : 
Biblioteca Academiei, Biblioteca 
Centrală de Stat ' și Biblioteca 
Centrală Universitară. împreu
nă cu B.C.S. și B,C;U. pârtiei4' 
păm la elaborarea unui reper
toriu bibliografic lunar intitulat 
„Cărți străine intrate în biblio
tecile din România". O verigă 
importantă a activității . noastre 
comune o constituie coordona
rea activității științifice în așa 
fel îneît toate solicitările (țin 
țară și de peste hotare privind 
întocmirea de bibliografii refe
ritoare la pedagogie să fie 
transmise la Biblioteca Centra
lă Pedagogică, fiind obligați la 
rîridul- nostru să transmitem la

® Prof. ALFRED LAUTERMAN. 
directorul Bibliotecii Centrale 

Q Pedagogice din Capitală, ne-a 
pus la dispoziție cu multă ama- 
bîlitate o serie de date referi- 

@ toare la cîteva dintre aspectele 
cele mai importante ale activi
tății instituției pe care o condu
ce. Prima noastră întrebare a 
solicitat titlurile cîtorva dintre 
cele mai interesante volume a- 
chiziționate recent de bibliotecă.

— Relațiile noastre cu editu
rile și cu celelalte biblioteci din 
țară, precum și cu instituții si
milare din străinătate, ne per
mit să fim la'curent cu aproa
pe toate lucrările nou apărute 
în literatura de specialitate. în 
ultimul timp în fondurile biblio
tecii noastre au. intrat numeroa
se cărți și reviste de pedagogie 
primite de la autori, edituri sau 
biblioteci din țările cu care în
treținem relații. Am să vă dau 
cîteva dintre titlurile cele mai 
valoroase. Am primit de curînd 
din Italia cartea lui Piero Ber- 
tolini „Per una pedagogia del 

• ragazzo difficile" ; din Franța
ni s-au trimis. între altele, două 
volume foarte interesante, unul 
semnat de Arlette Bourcier — 
„La nouvelle education morale", 
celălalt de J. Piaget, intitulat 
„La psychologie de l’intelli- 
gence". Din Anglia am primit, 
de asemenea, „Revoluția predă
rii" aparținînd lui W. Kenneth 
Richmond și valoroasa carte 
„Principiile cibernetice ale în
vățării și modelul învățământu
lui". semnată de Karl U. Smith 
și Margaret Foltz Smith.

Instituțiile de cultură și în
văță mint din țările socialiste ne 
țin la curent cu toate noutățile 
în materie de pedagogie și ne 
trimit volumele care ne intere
sează în mod deosebit. Am pri
mit, de exemplu, din Cehoslo-

©
©

scurta lui existență, nu pot și 
consider că nu e cazul să vorbesc 
decît despre stagiunea trecută ; 
în acest sens, stagiunea actuală 
o continuă pe cea precedentă pe w 
linia promovării dramaturgiei ro- 
mânești, de la Miorița și Hora w 
Domnițelor la Ion, Critis, poate 
Serenada din trecut a lui 
M. Dem Radulescu și la Everac. 
De asemenea, după Schiller, A- 
nouilh și M. Sayers aducem pe 
scenă pe Feydeau, Strindberg și 
Sartre.

Crezul meu personal în arta 
spectacolului este că ea trebuie 
să fie în slujba autorului în drum 
spre public și probabil că acest 
lucru se va reflecta fatalmente W 
și în activitatea instituției pe care 
sînt chemat s-o conduc — chiar 
și în privința pieselor pe care 
nu eu Ie voi pune în scenă. E- 
vident că acest principiu se va 
respecta și în alegerea regizori
lor. Dar mai departe, fiecare va 
fi liber să-și facă meseria.

Cît despre impedimente, în
tâmpinăm multe, și toate numai 
de ordin administrativ prove- 
nind dintr-o legislație teatrală 
depășită care a devenit o frînă 
în activitatea teatrelor. Crezul 
ideologic și estetic este de multe 
ori neposibil de realizat din cauză 
că bîntuie o nemiloasă conta- 
birocrație care împiedică uneori 
destul de brutal realizarea mesa
jului către public — făcînd ca 
actul artistic să semene uneori cu A 
o excursie într-o lume superbă, 
în timpul căreia locul ghidului 
l-a luat controlorul de bilete.

Evident, nu la respectarea le
galităților mă refer ci la intole- 
ranța birocratică față de feno
menul artistic. Dar se zice că 
tot «e pune la cale o revizuire a 
acestei anacronice legislații. Cine 
știe... poate...

vacia cartea lui Miroslav Cipo 
intitulată „Modernizarea conți
nutului învățămîntului", din 
U.R.S.S. — „Cunoștințele, gîndi- 
rea și dezvoltarea intelectuală" 
a lui I. A. Ponomarev și „Edu
cația în spirit’ll muncii a elevi
lor din clasele V—VIII" de L, I. 
Novicov.

în afară de cărți, primim din 
străinătate și numeroase perio
dice. Iată cîteva titluri : „Peda
gogia și școala peste hotare" și 
„Cibernetica" — U.R.S.S., „Psl-

T . ' . ' '... ’

(PEDAGOGICE
hologia și educația" — Cuba, 
„Pedagogie comparată" și „învă
țătorul" — Ungaria. Ni s-au tri
mis reviste și din Franța — 
„Revue tiers monde" și ,,Revue 
francaise de pedagogie", din 
S.U.Â. — „Revista americană 
pentru cercetarea pedagogică"

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu formele de colaborare 
a bibliotecii dumneavoastră cu 
instituțiile de cultură și învăță
mânt din țară și de peste hota
re ? Vă rugăm 
primul rînd la

să vă referiți în 
instituții cu pro-

Biblioteca Academiei, B.C.S. și 
B.C.U. solicitările referitoare la 
celelalte științe, la cultură în 
general. Trebuie să remarc apoi 
că, la cererea conducerii de 
partid: și de stat, avem' sarcina 
ca, împreună cu serviciul de do
cumentare al Ministerului învă- 
țămîntului. să întocmim o serie 
de studii .de sinteză privind. în-, 
vățămîntul în lume : forme de 
organizare, perspective de dez
voltare a învățămîntuhii supe
rior, etc.

în ceea ce privește relațiile

tutul de cercetări pedagogice* 
și „Institutul de perfecționare a 
profesorilor" din Belgrad etc. 
Trebuie să menționez apoi cola
borarea intensă cu Cbmisia na
țională a R.S.R. pentru 
UNESCO, biblioteca noastră a- 
vînd sarcina de a organiza per
manent activitatea bibliotecii a- 
cestei Comisii

— Vă rugăm să ne vorbiți șl 
despre uncie aspecte ale muncii 
cu caracter teoretic desfășurate 
de colectivul condus de dum
neavoastră. COSTIN BRATU

GEN-

(orela

I

15.45 ;

(Urmare din pag. 1)

(orele
18,45 i

zultat al educației, culturii și me- @ 
diului social. Ghișeul nostru de la 
Agenție nu va avea numai o ca
sieriță, dar și pe referentul lite
rar, pentru a se putea face, pe 
lîngă vînzarea de bilete, și un 
trafic intens de idei cu publicul. 
Proiectul acesta poate părea ciu- 
dat, de altfel el se va contura 
experimentîndu-se, dar mărturi
sesc că e foarte tentant să fie 
încercat.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
primul an de activitate a teatru- A 
lui, pînă la sosirea absolvenților 
de la Institut. La nucleul actori
cesc incipient care există Ia Satu- 
Mare vom adăuga, în calitate de 
colaboratori, actori din București. 
Prima stagiune va încerca să de- 
monstreze atât prin aceasta, cît 
și prin serii de spectacole în Ca
pitală cum poate un teatru destul 
de îndepărtat să rămînă, și din 
punct de vedere artistic, și organi- 
zatoric, aproape de „centru". Pe 
lîngă cele trei premiere pe care 
le vom pregăti cu colaborarea ac
torilor bucureșteni, Institutul de 
teatru va face patru din premie- 
rele sale la Satu-Mare. Astfel se 
va realiza o familiarizare recipro
că : publicul cu viitorii actori și 
invers. Repertoriul pe care-1 vom 
oferi spectatorilor are, firește, și 
un caracter de sondaj. La începu
tul lunii decembrie vom deschide 
teatrul cu Haiducii de Victor Ef- 
timiu, cu care ocazie vom sărbâ- _ 
tori și 80 de ani de viață ai 9 
prodigiosului scriitor. Urmează 
noua piesă a lui Ionel Hristea, A 
Un loc rămas liber, iar în partea 
a doua a stagiunii Paradisul de 
Horia Lovinescu. Institutul de w 
teatru își propune să prezinte la a 
Satu-Mare : Hedda Gabler de W 
H. Ibsen (clasa Ion Finteșteanu), 
Don Quijotte de Yves Jamiaque 
(clasa Moni Ghelerter), Cruciada 
copiilor de Lucian Blaga (clasa 
C. Dem. Loghin) și Othello de 
Shakespeare (clasa Moni Gheler- 
ter). Desigur că Institutul își re- W 
zervă dreptul să schimbe un ti
tlu sau două după necesitățile O 
școlii. Aceste șapte piese con
stituie încă din primul an un 
repertoriu echilibrat și elevat care ™ 
poate satisface toate gusturile.

Prima stagiune va fi cartea de ® 
vizită a teatrului. Pornim cu 
încredere în reușită și avem sen- @ 
zația că nu sîntem deloc .sin
guri. Teatrul din Satu-Mare se 
încadrează cu acest prim pas în 
mișcarea teatrală românească care 
a înregistrat pînă acum atitea 
«uccese în țară și peste hotare.

„Autumnala

In frumosul cartier „Crîng din 

orașul Buzău

priilor posibilități și dorința de 
afirmare dă frîu liber unei 
ambiții care ascunde o autc-în- 
cîntare facilă, o înerbdere nu atât 
în puterile tale, ci în ușurința 
cu care cei din jur consideră 
adevărate, calități sau talente 
inexistente. O expresie redă plas
tic defectele unor asemenea in
terpretări ; se spune adesea des
pre un individ dornic de o pro
movare nemeritată că este „ros 
de ambiție" căci într-adevăr 
ambiția roade, în cele mai multe 
cazuri, demnitatea, încrederea, 
intransigența sufletească. Naște 
invidia, răutatea, micimea unor 
gînduri și perspective și închide 
destine în carapacea egoismului, 
în ultimă instanță, viața acelor 
ambițioși posedați de devenirea 
cu orice preț, de sentimentul ciu- 

a dat al parvenitismului ajunge a 
™ fi mult mai monotonă și mai

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele 9
11.30 ; 14 ; 16,30 : 19 : 21,15).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Republica (
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.30 ; 1 
21).OPERAȚIUNEA SAN <

NARO
rulează la Festival (

. 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 13,30 • 21); 
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ; 13.30; 
16 ; 18.30 • 21) ; Modern (orele 

" 14; 16,15; 18.30;

PROGRAMUL EMISIUNII DE MARȚI 24 SEPTEMBRIE 1968
17,30 — Pentru copii : Ecranul cu păpuși : „Flux și Reflux" 

emisiune de Gh. Scripcă.
18 00 — T. V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ciberne

tică" (I) Concepția actuală în cibernetică. Participă acad. 
Grigore C Moisil, dr. ing. Mariana Beliș, dr. Constantin 
Bălăceanu și conf. dr. Ludwig Grunberg.

— Curs de limba engleză. .
— Scufița Roșie (o poveste pentru părinți și bunici) ; Film 

producție a Studioului de Televiziune București. Ver
siune actualizată a basmului fraților Grimm. — Elevi pe 
ogoare — reportaj filmat. 
Telejurnalul de seară.

— Mari călători : Răsplata îndrăznelii (Cristofor Columb — 
partea a II-a). .__

20.45 — Seară de teatru : „îmbrăcați pe cei goi" de
dello ; Interpretează un colectiv de actori c
Național „Vasile Alecsandri" din Iași.

22.45 — Telejurnalul de noapte.

s Luigi Piran- fi 
de la Teatrul |

9.30 ; 11,45 ;
20.45) .

SURPRIZELE
rulează la
(orele 9,45 ;
18.45 ; 21).

MARYSIA ȘI
rulează la Luceafărul
8,15 : 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) .

WINNETOU
rulează la Victoria (orele 9;
11.15: 13.4S : 18,15. 18,30;
20.45) ; Grivița (orele 9 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; Auro
ra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20.30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Flamura (orele 9 ;
16 ; 18.15 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 J
11 : 13.30 ; 16 ; 18 30 ; 21). 

TUDOR
rulează la Lumina (orele
8.45 ; 15,45 : 19,30).

O LUMF. NEBUNA. NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Doina (orele 9 și
10 — program pentru copii)
11.30 ; 16 : 19.30).

inima de mamă
rulează la Union (oî’ele 15.30 î 
18 ; 20.30) ; Capitol (orele 8.4^ ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). * i

GRAIUL ANIMALELOR
rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21).

CINimTOGKAfE

DRAGOSTEI
Sala Cinemateca
12 ; 14.35 ; 16.30 ;

Anapoleon p
(orele

NICIODATĂ, TOAMNA
(Urmare din pag. 1)

seuri“ de Blaga. In toamna 
cu splendori vegetale, a- 
ceastă așteptare vrăjită, 
ducînd spre întâlnirea cu mi
racolul inteligenței umane, 
a așternut în mine frumu
sețe și visare și căință pen
tru toate cuvintele goale 
puse în pagină vreodată.

A doua s-a întâmplat 
după-amiază. In parcul pa
latului de la Mogoșoaia, 
lingă biserica în care se 
mișcă, de peste trei sute 
de ani, năluca boierului 
Brâncoveanu, descăpăținat 
cu coconii la Edicule, a pă
truns, la ceasul cind stâlpii 
de pridvor se schimbă în 
fuse de abur și de purpură, 
un stol de copii, suprave- 
gheați de învățătorul lor și, 
lungiți pe burtă sau tîrîn- 
du-se în coate, au inceput 
să-și umple ghiozdanele cu 
castane. Gigilicile durdulii, 
cu chipuri năzdrăvane, și

mîinile minjite incă de 
coaja nucilor dexghiocate 
cu briceagul, se împingeau 
prin pajiște, gălăgioși, nă 
valnici. și îndesau fructele 
cafenii lingă abecedarele 
cu poze de porumbei, flori 
și mere. „Adunăm, castane, 
fiindcă cu ele învățăm să 
numărăm". Și. rn-arn aple
cat să culeg cu ei și-n ini
mă auzeam un cîntec spus 
în cor intr-o clasă cu pe
reții albi și ferestre fulge
rate de zbor de lăstuni.

Toamnă, ca părul blond 
al fetelor despletit de vinț, 
neîntrecută toamnă bucu- 
reșteană, sufletul mi se ri
sipește în miresnțele tale. 
O scoică de sidef, șlefuită 
le ape verzi. e fiecare zi a 

ta, iar nopțile, boabe de lu
mină albastră sunînd ame
țitor în carnea noastră.

Septembrie se pierde în 
sulițele plopilor și...

„Niciodată toamnă nu fu 
mai frumoasă"...

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

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

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează l<a înfrățirea- (orele 
10 ; 15,30 ; 17.45 ; 20) ; Viitorul 
(orele 15.30 18 ; 20,30).

DOMNIȘOARELE DIN RO
CHEFORT

rulează la Buzești (orele 15,30; 
18 : 20.30).

EL DORADO
rulează la Dacia (orele 8 ; 
16.15),

TREI COPII ..MINUNE" 
rulează la Bucegi (orele 91
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18).

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Lira (orele 15.30 ; 
18).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17.30 ; 20) • Vitan (orele
15.30 : 18 ; 20.30)

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

IN ORAȘUL S
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 : 20.30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Melodia (orele 8.30; 
................................... 18,15;

C G ii. iiKDA DUBL&
plată în esență. Aspirațiile lor 
nu-i înnobilează ci îi dezumani
zează treptat lipsindu-i de simțul 
măsurii și al demnității. Mi se 
povestea, la Brașov, cazul unui 
tânăr poet care s-a considerat 
multă vreme „geniul orașului" și 
care, cu încăpățînare, a refuzat 
orice muncă serioasă, orice afir
mare cinstită a personalității sale. 
Credința în talentul lui devenise, 
cu timpul, ambiție searbădă și 
chiar el mărturisea că nu atât 
calitățile reale îl mînau pe un 
drum pavat cu deziluzii ci do
rința nemăsurată de a se con
forma unei false păreri pe care 
și cu ajutorul altora, și-o făcuse 
despre sine. Era într-un fel dru
mul ratării sale, ineficienta unei 
ambiții prost dirijate.

Ce înseamnă, totuși, o ambiție 
creatoare ? între numeroasele în
țelepciuni pe care La Bruyere 
le-a adunat în „Caracterele" sale, 
una dintre ele subliniază : „A fi 

de tine și a te fi convins 
binelea că ești înzestrat cu 
duh e un accident care 

se cam întîmplă decît celui 
nu e înzestrat de loc sau

mult 
nu i
care „ , ______ ______ ___
doar cu o fărimă".

Găsim, pe parcursul anilor de 
adolescență și tinerețe, măsura 
propriei noastre personalități. 
Știm cît cîntăresc talentele noas
tre și ce valoare pot căpăta în 
manifestarea lor socială. Și apoi, 
întreaga viață este o continuă 
luptă de afirmare, de promovare 
a noastră pe un drum pe care 
ne-am înscris cinstit și conștienți

de greutățile lui. Se întîmplă, 
desigur, să ne supraapreciem dar 
de cele mai multe ori însăși 
realitatea ne oferă măsura posi
bilă și realizabilă. Și ambiția, 
acest dinam continuu treaz, gă
sește ritmul devenirii noastre, al 
acomodării și al refacerii perma
nente a aspirațiilor.

„Modestia — scrie La Bruydre 
— este pentru un merit real 
ceea ce sînt umbrele pentru chi
puri. într-un tablou ; îi dă putere 
și relief".

Coexistând cu această nepre
țuită modestie, ambiția devine 
ceea ce ar trebui să însemne în 
toate cazurile, trăsătura de dem
nitate și noblețe a personalității 
noastre, aceea care socotește cu 
chibzuință aspirațiile, visurile 
noastre, care măsoară cu riguro
zitate capacitatea noastră lăun
trică de a deveni folositori oame- ■ 
nilor, societății și implicit propriei 
noastre persoane. •

10,45 ; 13.15 ;
20,45).

VIN CICLIȘTII 
rulează la Floreasca 
9; 11.15; 13,30; 16;
20.30) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20,30) ; ivuua 
(orele 9.30 : 15.30 : 18,15 : 20.30).

ROATA VIEȚII
rulează la Volga (orele 8.30 ; 
13 ; 15.30 : 18 : 20.30).

BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 
rulează la Miorița (orele 9,15 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30).

HATARI
rulează la Moșilor (orele 15; 
19)

EU. EU. EU ȘI CEILALȚI 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
rulează la Munca (orele 16; 
19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 : 20.30).

CAUT O NEVASTA
rulează la Arta (orele 9,30 ;
11,15 ; 13 : 14.45 • 16,30 ; 18.30 ;
20.30) .

K. O.
rulează Ia Rahova (orele 15,30: 
18 ; 20.30).

(orele
18.15 ;
11.15 ; 
Tomis
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„Trăim în miezul unui eu aprins / și-i dăm a-nsuflețirii noastre vamă.fCei ce nu 
ard dezlănțuiți ca noi / în flăcările noastre se destramă* (NICOLAE LABIȘ)

O trăsătură distinctivă a în
tregii noastre activități spiri
tuale, a tuturor actelor menite 
să contribuie la progresul so
cial, o constituie angajarea, 
participarea responsabilă, în 
deplină cunoștință de cauză 
și conform principiilor și cri
teriilor ideologiei noastre co
muniste, la tot ce se între
prinde. Această angajare nu 
este numai una de natură 
socială, ci, în același timp, și 
națională, filozofia marxistă 
în România sintetizînd în cel 
mai înalt grad aspirațiile de 
seamă și realizările filozofice 
valabile ale întregii noastre 
culturi. Asupra acestui carac
ter patriotic, acestei anga
jări în direcția idealurilor fi 
valorilor noastre naționale, an
cheta noastră își propune să 
stabilească cîteva temeiuri 
vrednice de un interes susți
nut și o dezbatere, fără îndo
ială, mult mai largă. Aceste 
cîteva „introduceri" într-o 
chestiune cu multiple semni
ficații le datorăm unor tinere 
cadre didactice ale facultății 
de filozofie din București. 
Ele constituie, deci, premise 
ale unei dezbateri mai largi.
SPRE VALORI MORALE 

ȘI POLITICE 
DE ESENȚA

Asistent C. VLADLȚEANU
Istoria filozofiei este și o 

adînc convingătoare lecție de 
adevăr, dar și una care func
ționează catalitic în ordinea 
morală. Marii eroi ai spiritu
lui au fost, totodată, și eroi ai 
ethosului și într-un fel sau al
tul — ai acțiunii, în măsura 
în care nu își voiau gîndul 
închis în carte, ci angajat în 
dezbaterile cetății și pus sub 
semnul împlinirii omului. Căci 
ce altceva a însemnat, de pil
dă, antichitatea greacă, utopia 
politică a lui Aristotel, decît 
aspirația către o reformare 
plenară a omului ?

Dar filozofia, prin însăși 
substanța ei, este angajare, iar 
dintre multiplele-i funcții cea 
educativă nu este de loc una 
secundară. Adevărul ei subîn
tinde valori morale și politi

ce, între care patriotismul este 
esențial. Filozofia își dezvăluie 
caracterul și funcția patrioti
că prin însuși modul ei de a 
fi un fapt de cultură, parte a 
culturii unui popor, întregin
d-o, îmbogățind-o, sporindu-i, 
astfel, valențele. Apoi, filozo
fia (și am în vedere aici, ca 
și în celălalt caz, pe cea care 
este adevăr sau măcar tendin
ță spre adevăr) prelungește și 
lărgește o tradiție, îi dă noi 
dimensiuni și sd deschide is
toriei popoarelor înseși.

Or, o asemenea deschidere 

„Mk CEA MAI SUBTILA, MAI
PREȚIOASĂ A VIEȚII POPORULUI

SE CRISTALIZEAZĂ IN
IDEILE FILOZOFICE

traduce o esențială coordona
tă umană și o informează spe
cific. In fapt, dacă la Cante- 
mir sau Micu am desluși nu
mai filozofarea în jurul unor 
chestiuni universale, am greși, 
întrucît efortul fiecăruia se 
vede a fi ecoul unei vremi a 
culturii românești.
ÎNTRUCHIPARE SPIRI
TUALA A UNUI POPOR

Asistent ION ROȘCA
Cultura unui popor se vă

dește cu adevărat la nivelul u- 
universalității numai expri- 
mînd pe deplin chipul acelui 
popor. De aceea, a elucida și 
a valorifica prin raportarea la 
universal, și invers, momente
le filozofiei românești, care pot 

să răspundă în felul lor la în
trebările omului contemporan, 
constituie un gest patriotic.
UN APORT PROPRIU 

LA DEZVOLTAREA 
CONCEPȚIEI MATERIA- 

LIST-DIALECTICE
Asistent

LIVIU MITANESCU
Intr-una dintre primele sale 

scrieri, Marx vorbea, în
tr-o formulă aparent pa
radoxală, despre necesita
tea suprimării filozofiei prin 
traducerea ei în fapt. Era 

vorba nu de o suprima
re efectivă, ci de desființarea 
opoziției abstracte dintre fi
lozofie și lumea reală. Se 
năștea, astfel, acea „philoso- 
phia militans", a cărei finali
tate socială se afirmă con
știent. „Participarea" la viața 
socială face ca momentul pa
triotic să se încadreze organic 
în ea, să nu se prezinte, deci, 
ca un aspect exterior, nefilo
zofic. De aceea, cunoașterea, 
dezvoltarea și folosirea con
cepției materialist - dialectice 
prin forțe proprii este un act 
patriotic, și revine tinerei 
noastre generații de filozofi 
menirea de a adăuga, înarmați 
nu numai cu bagajul cunoștin
țelor contemporane, dar și în 

acord cu tezaurul culturii u- 
mane, noi valențe filozofiei 
marxiste, afirmînd, încă o dată, 
ființa filozofiei românești.

NATURA CONCRETA 
A IDEALURILOR

Lector PETRE BIELTZ
Istoria gîndirii a cunoscut 

apariția și cristalizarea a di
verse curente filozofice, dar, 
pînă la apariția filozofiei 
marxist-leniniste, ele se limi
tau — așa cum arăta Marx — 
doar la o interpretare, o ex
plicare a lumii. Natura filozo

fiei ca știință se realizează 
pe deplin abia în marxism, 
întrucît el își pune ca prin
cipal țel nu doar interpreta
rea lumii, ci, pe această bază, 
transformarea ei. In filozofia 
noastră, în filozofia marxist- 
leninistă, nu mai avem de-a- 
face cu o filozofie, ci cu fi
lozofia, ca știință. Ea pătrun
de dincolo de aparență și 
dezvăluie în finele lucrurilor 
—esențialitatea, necesitatea și 
universalitatea, ea surprinde 
liniștea din adînc a neliniștii 
fenomenelor.

Ea oferă, în acest fel, omu
lui, mijloacele de transforma
re a naturii și a societății, de 
realizare prin aceasta a idea

lurilor sale de libertate, de 
fericire, de progres.

In filozofia marxistă, omul 
nu apare ca o entitate ab
stractă, ruptă de condițiile 
existenței sale sociale și na
ționale, și tocmai de aceea 
idealurile lui de libertate și 
progres capătă o modalitate 
concretă atît. în înțelegere 
cît și în realizarea lor.

„Filozofii nu răsar ca ciu
percile — spune Marx — ci 
ei sînt rodul epocii lor, al po
porului lor, iar seva cea mai 
subtilă, mai prețioasă și mai 
ascunsă a acestuia se cristali
zează în ideile filozofice*. 
Filozofia marxistă, universală 
prin adîncirea studiului asu
pra naturii și societății, nu 
este un sistem abstract. Filo
zofia marxistă este concretă 
prin însăși natura ei, prin a- 
ceea că în constituirea ei por
nește de la condițiile concrete 
ale existenței și prin aceea că 
se dezvoltă continuu, pe baza 
reflectării, a înțelegerii condi
țiilor determinate ale fiecărui 
popor, ale fiecărei țări.

Filozofia marxistă își află 
menirea și își realizează țelu
rile — dezvoltarea personali
tății în condițiile eliberării 
sociale și naționale a omului, 
progresul necontenit al socie
tății omenești — numai prin 
îngemănarea ei în condițiile 
concrete de existență ale fie
cărui popor, ale fiecărei țări, 
în aceasta își află filozofia 
marxistă profundul său carac
ter științific, garanție obiecti
vă a manifestării plenare a 
patriotismului. O filozofie 
ruptă de popor, ruptă de 
idealurile lui patriotice, este 
deci tot ce poate fi mai străin 
de filozofia marxistă.

Anchetă realizată de
ȘERBAN CIONOF

NOTA RED. încadrînd ca
racterul de preambul — de 
„introducere4* într-un ori
zont de probleme cu multi
ple semnificații — al acestor 
rînduri, redacția noastră își 
deschide, în continuare, co
loanele cuvîntului specialiș
tilor și al cititorilor pe te
mele enunțate mai sus.

MTRIBTISMUL' t .

CONȘTIINȚA DE SINE A UNUI POPOR
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7' ANCHETA '

. NOASTRA ,
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1. Cum poate fi sădit în conștiința 
tînărului sentimentul dragostei 

de patrie?
2. Ce știți despre monumentele 
istorice și culturale din județul 

dumneavoastră ?

rugăm să trimiteți răspunsurile dumneavoastră peîn atenția cititorilor: vă _ 
dresa ziarului nostru, cu mențiunea: „ancheta despre patriotism".

i 
I 
I
I
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I
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Deschiderea paginilor zia
rului nostru dezbaterii despre 
patriotism a intrat imediat 
în rezonanță cu gîndurile și 
sentimentele cele mai intime 
afe cititorului nostru, ale ti
ff ei noastre generații. Asi
milarea imediată a invitației 
la dialog nu surprinde, deoa
rece tema asupra căreia ne 
aplecăm, laolaltă, legitimează 
în substanța -sacră a existenței 
noastre comune, este expre
sia sensului major pe care ne 
încriem orbita existențelor 
noastre individuale, este con
diția primordială a judecății 
supreme cu care viața și is
toria vieții ne certifica apti
tudinile și talentele, capaci
tatea intelectuală și tăria 
fizică, sentimentele și setea 
noastră de a trăi și de a fi 
oameni. Patriotismul este 
piatra unghiulară la care ra
portăm majorele noastre tră
iri cotidiene ; el face — re- 
petînd cuvintele unui citi
tor — „din oamenii mari 
oameni și mai mari". Patrio
tismul este o atitudine care 
exprimă înțelegerea interese
lor vitale ale patriei — cir- 

cumscriind existența indivi
duală — ordonator suprem al 
unei ierarhii definitive a oa
menilor în mijlocul oameni
lor. Calitatea morală a patrio
tismului este subliniată de cei 
care ne-au răspuns. „Acest 
sentiment nobil de care este 
animat tineretul nostru — ne 
scrie elevul B. Halitzki, de 
la grupul școlar F.R.B. — 
este de o mare profunzime 
morală, el se cere exprimat 
zilnic cu fapte mari, singu
rele care îndreptățesc și vor
bele mari, cu fapte pe mă
sura acestui sentiment*. El 
este, ne amintește cititorul 
nostru, un sentiment funda
mental pentru întregul regis
tru de simțăminte omenești, 
un sentiment din care derivă 
toate marile trăiri afective ale 
tinerilor noștri: „Cum într-o 
analiză a frazei — scrie el în 
continuare — propozițiile sînt 
subordonate față de propo
ziția principala, tot așa și sen
timentele de care sîntem ani
mați noi, tinerii, se subordo
nează patriotismului socialist*.

Expresie cu cea mai largă 
putere de generalizare, pa

triotismul socialist nu este o 
noțiune abstractă, ci un sen
timent moral, cu un puternic 
plus vital la care se sincro
nizează bătăile inimii întregii 
noastre generații. „Sentiment 
moral suprem — scrie redac
ției ploieșteanul Petre Dumi
tru — patriotismul nostru so
cialist cuprinde dragostea 
față de patria noastră, Repu-

GENERATOR DE ENERGII
blica Socialistă România, față 
de poporul român. A fi ade
vărat patriot înseamnă a fi 
legat de pămîntul patriei, de 
limba și cultura poporului pe 
care trebuie să le cunoști, în
seamnă fidelitatea desăvîrși- 
tă față de istoria glorioasă a 
poporului din care faci parte, 
înseamnă a fi conștient că 
viața ta nu are sens dacă nu 
este consacrată înaltelor in
terese ale socialismului în pa
tria noastră*.

Nu există în totalitatea le
xicului o altă expresie care să 
îngemăneze cu mai mare or- 
ganicitate valențele noționale 
cu cele emoționale, lucidi
tatea cea mai ascuțită cu li
rismul cel mai intim, ca-n 
expresia care dă nume dragos
tei de țară și rațiunii de a 
trăi și de a munci pentru 
propășirea vetrei natale. „Ca 

tînăr cetățean român — ne 
mărturisește studentul oră- 
dean O. Iustin — sînt ani
mat de o variată gamă de 
sentimente. Dar cel mai înăl
țător sentiment este senti
mentul dragostei față de 
neam și patria noastră. Ce 
nobil răsună aceste cuvinte! 
Cuvintele care au. însuflețit 
viața lui Ștefan cel Mare, 
Mircea cel Bătrîn, Bălcescu 
și Kogalniceanu, a celor mai 
buni fii ai poporului român 

din istoria sa modernă — co
muniștii. Nimic nu-i mai înăl
țător decît dragostea de neam 
și patrie. Cuvîntul patrie e 
sinonim cu cuvîntul mamă, 
cu primul cuvînt pe care l-am 
învățat a-l rosti. Cu cuvîntul 
mamă, cu cuvîntul patrie, am 
intrat in viață, și aceste cu
vinte ne orientează existența.

Criteriu orientativ în exis

tența noastră conștientă, el 
își subordonează cu necesi
tate sentimentul datoriei obș
tești, satisfacțiile morale ale 
împlinirii acesteia. „Nu poate 
fi ceva mai necesar și mai 
frumos — continuă acest co
locviu epistolar studentul 
clujean Mihai Mitea — decît 
împlinirea datoriei. Ca cetă
țean, sînt pe deplin conștient 
de marile idealuri ale poporu
lui nostru, a cărui libertate 
și suveranitate a deschis mari 

perspective în edificarea unei 
vieți socialiste pline de bucu
rii și fericire. Împlinirea da
toriei față de patrie și popor 
trebuie să constituie piatra de 
căpătîi a întregii noastre ac
tivități. Trăim într-o țară mi
nunată, plină de frumuseți și 
bogății, sîntem un popor care 
a arătat lumii întregi ce po
tențial creator avem în rea-

Uzarea unei economii și cul
turi de frunte și toate acestea 
ne fac să fim mîndri de ceea 
ce am făcut, de ceea ce a- 
vem încă și încă de adăugat*.

Scrisorile tinerilor noștri 
cititori cuprind exemple și 
fapte, argumente ale străda
niei cu care muncesc pentru 
îndeplinirea — în băncile 
școlilor și ale amfiteatrelor, 
la strung sau ia gura furna
lului, în fața planșetei de 
proiectări sau în laboratorul 

de cercetări, a obligațiilor 
profesionale zilnice; argu
mente care pledează pentru 
ideea că în fiecare faptă po
zitivă autorii lor au în con
știință dimensiunea exactă a 
rostului lor social, obligațiile 
de înalt patriotism.

„A fi patriot — ne scrie 
inginerul Petre Dimitriu din 
Constanța — nu înseamnă 
numai să cunoști să iubești 
trecutul istoric al patriei, 
limba și obiceiurile acestui 
pămînt, dar și să înveți să-ți 
slujești patria. Profesia este 
locul cel mai generos în care 
se pot măsura dimensiunile 
patriotismului fiecăruia din
tre noi.

Munca și aspirațiile pașnice 
ale poporului nostru sînt un 
larg cîmp de afirmare a ta
lentului constructiv al tine
rilor. Aspirațiile noastre cons
tructive sînt emanații ale sen
timentului nostru patriotic 
și ele reflectă, în același timp, 
dorința noastră de echilibru, 
de prietenie și pace.

Căci patriotismul nostru nu a 
fost niciodată agresiv, totdea
una tinzînd spre colaborare 

și bună vecinătate, totdeauna 
deschis spre circulația valo
rilor materiale și spirituale. 
„Respect și voi respecta cu 
sfințenie jurămîntul militar 
pe care l-am rostit cu înfri
gurare, cu o rară emoție, în 
fața tricolorului patriei noas
tre — ne scrie soldatul 
Emil Sinescu. In istorie, ero
ismul de care au dat dovadă 
neînfricații luptători, de 
veghe stînd în cumplită fur
tună, mi-a sădit în inimă 
acel fior pur al datoriei față 
de popor, față de patrie*.

Fiecare la locul său, înțe- 
legîndu-și bine sarcinile, ti
nerii muncesc și învață pen
tru că știu că numai astfel 
faptele lor pot contribui la 
edificarea socialistă a Româ
niei, la progresul material și 
spiritual al poporului din care 
fac parte. Pe această înțele
gere se întemeiază tot 
ceea ce facem zi de zi, pen
tru ca România să se manifeste 
ca o parte activă a sistemu
lui socialist, întărind unitatea 
țărilor socialiste.

V. ARACHELIAN

0 UNITATE ORGANICA: 
PATRIOTISM - INTERNA
ȚIONALISM

Ideea care călăuzește concepția materia- 
list-istorică despre societate. în general, des
pre lupta de pretutindeni a celor exploa
tați, cit și dezvoltarea continuă a societății 
socialiste. în special, constă în aceea că 
pune la baza acestei dezvoltări legătura in
disolubilă dintre patriotismul socialist și in
ternaționalismul proletar. Patriotismul socia
list se deosebește radical de naționalismul 
burghez, șovin, deoarece el presupune par
ticiparea vie. activă, la ridicarea unei na
țiuni în care este desființată orice asuprire 
de clasă, orice asuprire națională. în ace
lași timp, patriotismul socialist unește toate 
forțele înaintate ale națiunii cu lupta inter
națională a oamenilor muncii din toate ță
rile, imbină în mod armonios dragostea de 
patrie a proletariatului din toate țările cu 
cauza generală a înlăturării exploatării omu
lui, pentru democrație și socialism.

In decursul istoriei s-a putut observa că 
numai solidaritatea tuturor popoarelor, a tu
turor națiunilor a devenit o forță de neîn
vins în mișcările de eliberare socială și na
țională. Odată cu revoluția socialistă, cu 
schimbarea relațiilor'sociale dintre indivizii 
societății, se instaurează noi principii de a- 
propiere între popoare și națiuni, pornin-
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du-se de la necesitatea asigurării unității 
de acțiune a tuturor națiunilor în construi
rea societății socialiste, a întăririi prin a- 
ceasta a sistemului mondial socialist. în a- 
cest sens, clasicii marxismului arătau încă în 
Manifestul Partidului Comunist că în mă
sura în care va fi desființată exploatarea u- 
nui individ de către celălalt, va fi desfiin
țată și exploatarea unei națiuni de către alta. 
O dată cu dispariția antagonismelor dintre 
clase în sînul națiunilor, va dispare și duș
mănia dintre națiuni. în această amplă des
fășurare a luptei pentru o societate nouă, 
socialistă, patriotismul a generat întotdeau
na forțe nebănuite, organizînd și antrenînd 
masele la acțiuni revoluționare consemnate 
de istorie. încă din perioada revoluțiilor 
burghezo-democratice, patriotismul, înțeles în 
sensul progresist, ca factor animator al 
luptei pentru libertate și unitate națională, 
a întărit conștiința unității de neam împo
triva oricăror asupriri dinafară. Marele tri
bun al revoluției de la 1848 din Transilva
nia, G. Bârnuțiu, spunea în cuvinte calde că 
„fără naționalitate nu e libertate, nici lu
mină, nicăeri, ci numai lanțuri grele, întu
neric și amorțire"

ki zilele noastre-, în condițiile epocii de 
trecere de la capitalism la socialism, patrio
tismul socialist include în conținutul său 
elemente noi, care se opun îngustimilor „na
ționaliste" sau șovine, „spiritului de rasă" 
etc. Așa cum arăta Lenin, dragostea de pa
trie, patriotismul reprezintă „unul din cele 
mai profunde sentimente, statornicite prin 
existența de veacuri și milenii a unor pa
trii". El este, deci, un însoțitor permanent 
al conștiinței socialiste, înaintate, al devo
tamentului față de orînduirea socialistă, față 
de cauza celor ce muncesc de pretutindeni. 
Înflorirea națiunii socialiste, dezvoltarea tu
turor forțelor ei materiale și spirituale, este 
o cerință obiectivă a epocii contemporane. 
Totodată, fiecare națiune socialistă în parte 
își aduce, prin specificul ei, printr-o formă 
a democrației, după cum sublinia Lenin, a- 
portul la întărirea unității sistemului mon
dial socialist. în acest mod, patriotismul so
cialist și internaționalismul proletar reali
zează o deplină unitate și armonie între as
pirațiile naționale ale țărilor socialiste și în
treaga mișcare comunistă internațională.

O manifestare profundă și, în același timp, 
o verificare deplină a dezideratului de mai 
sus se exprimă în politica internă și externă 
promovată de către patria noastră. Aplicarea 
în mod creator, la condițiile țării noastre, a 
marxism-leninismului în problema națională, 
a permis realizarea unui vast program de 
antrenare a tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, egali în drepturi și 
datorii, la edificarea multilaterală a socia
lismului în România. în această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîn- 
tarea rostită la adunarea populară din Capi
tală cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la 
revoluția din 1848. spunea, reluînd firul evo
luției istorice : „Poporul român a fost. în 
același timp, animat de spiritul frăției cu alte 
popoare, de prietenie și solidaritate cu na
ționalitățile conlocuitoare".

în condițiile lumii contemporane, ale exis
tenței sistemului mondial socialist, solidarita
tea internațională își adaugă o expresie nouă, 

aceea a înfrățirii și unității popoarelor în no
bila luptă comună pentru construirea socia
lismului și. comunismului. Făurirea dreptei 
orînduiri visată de generații de luptători este 
comandamentul suprem, îndatorirea primor
dială a fiecărui partid comunist, care se achi
tă de rolul istoric cu care l-a investit po
porul — acela de conducător al societății — 
în măsura in care, aplicînd legile generale 
ale marxism-leninismului la condițiile con
crete în care desfășoară activitatea, unește 
toate forțele societății într-un unic mănunchi 
creator, în vederea edificării socialismului. 
„Iată de ce — sublinia, recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la mitingul bamenilor 
muncii din Timișoara — partidul nostru con
sideră că prima sa îndatorire față de popor, 
față de clasa muncitoare internațională, este 
de a-și îndeplini bine misiunea de forță con
ducătoare în construcția socialistă în Româ
nia. în acest fel, partidul nostru își îndepli
nește și îndatorirea națională și îndatorirea 
internaționalistă — ambele alcătuind un tot 
unitar44.

Evenimentele care se petrec de la o zi la 
alta dovedesc cu vie pregnanță că politica 
partidului nostru este profund credincioasă 
acestor idealuri. în documente oficiale, în ho- 
tărîri de partid și de stat — ca recenta De
clarație cu privire la principiile de bază ale 
politicii noastre externe, adoptată de Marea 
Adunare Națională —, în întreaga sa activi
tate, România socialistă promovează, o dată 
cu intensificarea construcției noii vieți, înal
tele principii de colaborare cu toate țările so
cialiste, cu partidele comuniste și muncitorești 
ale lumii întregi, cu forțele iubitoare de pace 
și de progres de pe toate meridianele, așe- 
zind la baza politicii sale — pe plan intern 
și extern — marile idealuri de echitate și ade
văr ale socialismului.

Iar aceasta împodobește cu noi lumini pres
tigiul patriei noastre, membră activă a comu
nității socialiste.

V. VETIȘANU 
cercetător — Institutul de filozofie 

al Academiei „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai*...
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Cel care vine pentru prima 
dată în Cîmpia Bărăganului, nu 
rezistă mai mult de-o săptămînă 
monotoniei peisajului cu zări 
pierdute, cu cer cufundat și li
niști necucerite. Ochiul lui va 
căuta, obosind, terenuri acciden
tate, umbre grele de pădure, iz
voare repezi. Munteanul care ai 
cobori aici ar „surzi" de atîta tă
cere, și-ar ameți furat de jocul 
fantastic al fetelor-morgana.

Numai celui născut și crescut 
tn aburul griului lăptos, la adă
postul frunzelor de floarea soare
lui și cu sufletul îngropat în ră
coarea pepenilor imenși, Bărăga
nul îi pare a fi fruntea calmă a 
țării, de meditație înțeleaptă.

Iată-mă la poarta Bărăganului, 
în vatra satului Limpeziș — nu
me de clopoțel risipit peste peta
le de flori.

O ZI DIN VIATA UNUI 
PREȘEDINTE

Mi-am lăsat geamantanul în 
ghereta paznicului de noapte al 
C.A.P.-tdui și m-am hoiărît să-l 
însoțesc toată ziua pe președin
tele Vasile Pătrașcu.

Plecase cu șareta din zori, pe 
cîmp; i-am luat urma și l-am 
prins tocmai la „jumătăți" în vi- 
roagcle pe care Sărata le deschi
de pe hotarul dintre Limpeziș și 
Cîmpeni. Preocupat, aranja cu 
paznicii și îngrijitorii „transfera
rea" lotului de păsări înapoi tn 
sat, întrucît cerul deja anunța 
ploile „mocănești", de toamnă 
lungă.

La întoarcere, mi-a arătat fă-

ÎNGERUL
DE LA 

TELEVIZOR 
de Ion Crînguleanu

Cinematografia și televi
ziunea au intervenit atît de 
mult în viata femeilor îneît 
la unele le-a modificat capul, 
la altele umerii, la unele 
gura, la altele torsul, picioa
rele, mîinile ; la unele le-a 
modificat sufletul, la altele 
destinul și așa foarte mai de
parte ! Ființe care puteau să 
moară în anonimat ca orice 
altă viețuitoare, au invadat 
pelicula cinematografică, iar 
micul ecran abia mai pridi
dește. Bine, dar asta e foarte 
frumos și nespus de capti
vant î Literatura de aven
turi, călătoriile în cosmos, 
lumea cavalerilor, jungla și 
cîte alte paradisuri s-au fă
cut praf în fața aparatelor 
de luat imagini. Sînt con
vins că Cervantes ar muri 
de invidie. Televizorul a de
venit atît de familiar îneît 
cred că orice mamă loială 
își învață pruncul mai întîi 
trei cuvinte : tată, mamă și 
televizor ; adică ceea ce devi
ne cel mai apropiat puiului 
de om încă din primele clipe 
ale vieții. Dar ecranul ca a- 
tare, Sie mare, fie mic, 
practic, poate lua mințile ori
cui, de la preșcolari pînă la 
cei care împlinesc vîrsta de... 
150 de ani. Iată de ce îmi 
explic și uneori înțeleg fu
riile criticilor de cinema sau 
T.V. Aceștia își dan seama 
mai bine decît multă, mul
tă lume că peliculele și 
studiourile sînt asediate, co
pleșite uneori de-o imensi
tate numerică incomensura
bilă, de suflete, iar cîte o dată 
arta adevărată poate merge 
mînă în mînă cu excroche- 
ria. cu eroarea. Așa se face 
că visul de aur al fetelor de 
14 pînă la 25 de ani este să 
fie văzute la televizor dan- 
sînd, cînfînd. spnnînd poezii 
ș. a. Cînd sînt frumoase ele 
devin agresive, in acest sens, 
în condiția existenței talen
tului nativ (deci nu de con
trabandă !) dorința de-a fi 
popularizată și cunoscută a 
cutărui sau cutărui tînăr este 
legitimă. Dar cînd șarlata- 
nismul, impostura, meschi
năria aventurieră sau non-

Ritmul investițiilor se cere intensificat
In ultimele două luni, întreprinderile agricole de stat au realizat 

un volum de investiții de peste 500 milioane lei, cu un ritm mediu 
lunar cu 50 milioane mai mare decît în primul' semestru al anului. 
Aceasta a făcut posibil darea In exploatare a 50 hectare de sere, 
trei fabrici de furaje combinate a cite 97 000 de tone fiecare, etc.

Cu toate acestea, lucrările de investiții în unele întreprinderi 
agricole de stat se desfășoară sub posibilități. Astfel, la Centrul 
de depozitare a vinului de la Focșani, la complexele zootehnice 
de la Vereștl, Periș, Mihăiești, Iernut, fosta, Cuparu, Gearmata și 
altele, lucrările sînt mult rimase în urmă față de plan. Din cele 
patru complexe zootehnice ce se construiesc la Mogoșoaia, Uricani, 
Orțișoara șl Gearmata și care trebuia să fie date tn exploatare tn 
luna aceasta, numai unul - cel de la Uricani — va fi gata.

(Urmare din pag. I) 

școlar cu ceasuri petrecute în 
cîmpiile întinse ale fermelor a- 
gricole.

120 elevi de la Liceul nr. 1 
din Alexandria lucrează în bal
ta Pietroșanilor. l-am găsit, 
spre miezul zilei, intr-o parcelă 
mărginașă a fermei nr. 6 Ve
dea. Profesorul Gh. Doroftei, 
conducătorul grupului, făcea 
tocmai socoteala la zi, a reali
zărilor. Trecuse în carnețelul 
său 25 de hectare de soia smul 
să. fir cu fir, ca sa nu se piardă 
nici un bob, peste 500 de km 
de rinduri de porumb recol
tat.

Cîțiva băieți ne arată 
foarte mîndri mîinile bătă
torite. „Aici, la porumb, e 
un fleac pe lingă recolta
rea soiei. Și acolo ne-ar fi 
fost mai ușor dacă ne trezeam 
mai devreme să confecționăm 
niște mănuși de protecție. A 

cînd un cerc larg cu coada codi- 
riștii:

—• Aici vom sădi viță de vie 
nobilă. S-au înscris foarte mulți 
cooperatori. Viile lor sînt risipite 
ici-colo, petecuțe-peiecuțe, soi 
slab, nerezistent, că mai mult 
încurcă desfășurarea muncilor 
agricole la cereale. Cum viei îi 
place mult soare aici pămîntul e 
cocoșat, tocmai pe potrivă. Vom 
specializa lucrători și vom deveni 
și noi viticultori cu mină bună.

Trecem pe drumul subțire care 
taie gîrla in două. Stuful e copt, 
papura e de-un verde-negru, 
greu. Pe aici era vechiul „pod de 
gunoi" pe care multe căruțe și 
chiar tractoare alunecaseră în 
apa nămoloasă.

— încă ne mai dă bătaie de 
cap gîrla asta, îl aud spunîndu-mi. 
Debitul de apă e instabil. Vom 
începe lucrări mai ample de a- 
menajare și sperăm că vom aduce 
un soi nou de pește să-și verse 
icrele aici. Toamna peștele & 
gras, somnoros și greoi — iar 
oamenii pofticioși, așa că va fi 
pe săturate.

Motorul care trage apa spre 
imensa grădină de zarzavat bate 
egal, ca o inimă împăcată cu 
sine, ce-și știe rostul ei aici pe 
buza pămîntului. Apa aleargă pe 
șănțulețe și cuprinde verzele mari 
căpățînoase, vinetele, ardeii și go- 
goșarii.

La saivane e agitație. Se fac 
unele reparații.

— Aveți timp să treceți zilnic 
pe la toate sectoarele ?

— Timp nu prea este, dar tre
buie să ni-l facem. Ceea ce na 

talentul trec peste bunul 
simț și invadează bietele 
noastre clipe de odihnă și 
relaxare, atunci... e destul 
de neplăcut dacă nu insu
portabil. îngerul de la tele- 
vîzot își face apariția suavă 
și blondă sub mască de 
„cîntăreață", „poetă“ sau 
„dansatoare". Omul stă izbit 
în fotoliul Iui din sufrar rie 
sau în pat și suportă, du ă o 
zi de muncă, „chipul in
genuu" al acestui șiret și i- 
pocrit înger care fură cu 
nemiluita, de unde șl cum 
poate, pentru orele lui de 
„celebritate". Uneori fură 
melodia cu totul sau îți ia 
caietul de poezii și le sem
nează, sub tălpi, cu numele 
lui ! După aceea îngerul co
boară urgent de pe ecrane șl 
asaltează ingenuu, suav, 
naiv, inocent, inefabil, casele 
de discuri, editurile, revis
tele, teatrele etc. etc. bătînd 
din aripi, că-i artist sedu- 
cînd oameni de bună cre
dință de la cei mai modești 
pînă la academicieni. Astfel 
puțin îl interesează dacă 
„pică" la examenele de ad
mitere de Ia facultăți sau 
din sesiuni, puțin îi mai pasă 
de strung, de riglă, de ca
tedră, de casă, de ceilalți oa
meni. „nuțin îi mai pasă de 
el însuși". Te duci și-i spui : 
„Bine, dar melodia aceasta e 
a mea ; eu am gîndit-o și-am 
cîntat-o șî-i numai a mea 1“ 
„Poeziile acestea, poemele a- 
cestea, suflul acesta, desti
nul acesta, sînt ale mele ; 
cum îți poți permite să furi 
și sa minți și să te cocoțezi, 
călcînd pe creierul și umerii 
mei ?“ „De ce dansezi ca 
mine și furi din stilul dan
sului meu ?". La toate a- 
cestea, îngerul blond și su4- 
perb te privește „uluit", 
„contrariat", „revoltat" și 
crede că o faci pe...

El care se aștepta să-l lin
gușești ca să-ți dea un auto
graf, e jignit, chiar a sa ! Ce 
e mai grosola-n e că îngerul 
ia si bani, mulți bani din 
profitul furtului său. Defor
mează, maltratează, dar în
casează. Și i se pare firesc...

trebuit să vină șeful fermei 
cu ideea" — ne spune unul 
dintre elevi.

Tudor Naidin, unul din cei 
mai harnici băieți, este impre
sionat de munca titanică ce 
se desfășoară aici pentru 
strinsul recoltelor. „Nu mi-am 

LECȚII ORIGINALE DE HĂRNICIE

închipuit niciodată o încleștare 
mai încordată a omului cu 
timpul". Vasile Albu, un băiat 
mărunțel, plin de pistrui, cu 
glas subțire, spune că n-a 
băut niciodată o apă mai bună 
ca asta, adusă în buțile de 
lemn, sorbită haiducește sub 
bătaia soarelui. „De fapt, noi 

ajută este faptul că aproape toți 
oamenii își văd cinstit de trea
bă. Dacă n-am avea încredere în 
ei, ar fi prea multă alergătură, 
risipă de materiale și procenți 
nerealizați. Ne orientăm de la an 
la an și facem comparații între 
contribuția unui șef de echipă — 
să zicem — și contribuția altui 
șef de echipă și, dacă e nevoie,

TIMP CURAT 
LA PORȚILE 

BĂRĂGANULUI
pe unii îi înlocuim sau le schim
băm sectorul. Uite, la anu va 
trebui să mutăm tarlaua de pe
peni de aici. Pămîntul se cere 
primenit și nu trebuie forțat, alt
fel riscăm să ne furăm singuri 
căciula.

Pînă seara am avut timp să 
trecem și pe la Brebu, satul, mai 
de grabă cătunul, care în de

cursul cîtorva ani s-a mutat a-

Pentru a crea cadrelor posi
bilitatea de a-și desăvirși pre
gătirea profesională, întreprin
derile și instituțiile dispun de 
biblioteci de specialitate care 
pun la dispoziția cititorilor bo
gate fonduri de publicații. Pen
tru completarea lor cu noile 
apariții, statul alocă an de an 
sume importante. Elocvent 
este în acest sens exemplul 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara. Numai unei sin
gure biblioteci din cele patru 
ale combinatului — bibliotecii 
tehnice — îi sînt alocate în 
acest an, peste 200 000 lei, fon
duri destinate achiziționării de 
cărți și reviste tehnice.

Din fișele anului trecut re
zultă că biblioteca tehnică a 
fost frecventată de aproape 
1300 de cititori. Mulți, veți 
spune, dacă vă uitați la cifra 
Sn sine. Puțini, foarte puțini — 
vă răspundem noi, raportînd-o 
la totalul salariaților combi
natului.

In decursul unui an, nici Ju
mătate din fondul de cărți n-a 
fost împrumutat măcar o dată 
Există cărți apărute cu ani 
în urmă, nou nouțe, care n-au 
fost încă deschise de nimeni. 
Sînt cu sutele în această situa
ție.

Știinta și tehnica progre
sează într-un ritm extrem de 
rapid, procedeele tehnologice 
descoperite sînt susceptibile 
de îmbunătățire într-un timp 
scurt.

Mulți salariați au afirmat 
că nu frecventează biblioteca 
tehnică pentru că dispun de 
biblioteci personale. Lucru 

participăm aici la niște lecții 
originale — este părerea lui 
M. Moraru — lecții care ne 
sînt predate de niște profe
sori anonimi — pămîntul, oa
menii, soarele, porumbul, 
balta. în fiecare zi avem 
„ore", în fiecare zi învățăm 

cîte ceva nou". Iile Paraschiv, 
se pllnge că nu au venit zia
rele. „Scînteia tineretului" pe 
care, din întâmplare, o are in 
buzunar tovarășul C. Cioabă, 
secretar al comitetului jude
țean U.C.T., venit și el să-i vi
ziteze pe elevi, să vadă cum 
trăiesc, este citită pe nerăsu

proape in întregime la Limpeziș 
— la „centru" lingă șoseaua na
țională.

— Aici, în spatele pădurii, oa
menii locuiau parcă într-o groa
pă ; pînă și sufletul le era mai 
altfel decît al nostru, mai ciumă- 
rat și posomorit. Acu, că i-am „a- 
daptat" stricăm școala asta veche, 
care nu e decît o coșmelie, mai 

stricăm și grajdul comunal și cu 
ceea ce avem, plus materialele 
pe care le recuperăm, facem pe 
„locul târgului" un cămin cultu
ral, cu cabină de proiecție și 
sală de ședințe de peste 200 de 
locuri. Și cum primăria s-a mutat 
la satul de centru, la Movila- Ba
nului, în vechiul local al sfatului 
popular, acu-n toamnă, vom des
chide grădinița de copii.

foarte posibil. De ce, atunci, 
o carte de mare ținută științi
fică cum este „Elaborarea, 
prelucrarea și tratamentul ter
mic al oțelului" lucrare cu des
tinație expresă pentru siderur- 
giști, apărută anul trecut, nu 
a fost procurată decît de foarte 
puțini specialiști 7 în situația 
ei se găsesc numeroase altele. 
Nu e vorba aici de aceeași ati
tudine indiferentă, de lipsă de 
interes față de cărțile de spe
cialitate și, în ultimă instanță, 
față de noutățile intervenite 
în meseria proprie ?

Că așa stau lucrurile o de
monstrează și situația reviste
lor tehnice. Acestea nu există, 
firește, decît în biblioteca teh 
nică. Biblioteca dispune de 154 
de titluri în limba română și 
de 50 de titluri în limbi stră
ine, într-un număr de peste 
17 000 de exemplare. Din aces
tea, numai 6 700 au fost difu
zate. Dar și aici trebuie să fa
cem o precizare: fiecărui ci
titor, în loc de o revistă con
sultată (mai exact spus, în loc 
de un articol dintr-o revistă 
consultată) i se trec pe fișă... 
12 reviste, Explicația ? „Re
vistele sînt legate în colecție".. 
Pentru ca cifra revistelor di
fuzate să fie reală trebuie — 
deci — să o împărțim la... 12. 
Rezultatul este o nimica toată: 
559 de reviste difuzate. Mai 
concret spus, din 31 de reviste, 
numai una ajunge la cititor...

Cabinetul tehnic editează lu
nar un „Buletin de informare 
și documentare" în care sînt 
publicate titlurile cărților noi 
intrate în bibliotecă cu scopul 
de a fi cunoscute de către sala
riați, există oameni care tra

flate. Elevii au cărți multe la - 
ei, romane, culegeri de pro- | 
bleme, versuri, gazeta mate- J 
matică și fizică, dar sînt foarte ji 
însetați după noutăți. Direc- 0 
torul liceului lor, R. Abălaru, i 
le promite că o să aibă de ’ 
acum încolo, tn flecare zi, ” 
ziare proaspete.

Lăsăm băieții să mănînce. g
Mîncarea este „miere" cînd B 

o măninci după o jumătate n 
de zl de hărnicie. Urmează L 
apoi, după siesta de rigoare, un p 
nou asalt asupra fortăreței de . 
porumb, care cedează metru 0 
cu metru. Odată programul de p 
lucru încheiat este rindul pa- 0 
siunilor, cînd pînă și mingea p 
de fotbal trebuie să-și plă- 
tească tributul. Echipa este jj 
formată numai din nume ce- 
lebre : Pelâ, Mazzola, Eusebio, L 
Banks, sau „tradus" : N. Ghe- H 
nea, St. Bucată, FI. Șerbă- j 
ne seu, Emil Vornicu.

(Urmare din pag. I-a)

La I.A.S. Roșeți, lucrează 120 
de elevi de la Liceul „D. Can- 
temir" din București. Mulți 
dintre ei sînt „veterani" ai 
muncii patriotice. Au fost îm
preună cu profesorii lor și pe 
șantierul de la Otopeni, se cu
nosc și se apreciază între ei cu 
altă unitate de măsură... Aceea 
a hărniciei și dăruirii în muncă. 
Profesorul Emil Dvorjac este 
sufletul organizatoric al „can- 
temiriștilor" prezent peste tot, 
lucrînd cot la cot cu elevii și 
mereu irt fruntea lor. Pro
fesorul vorbește cu mîndrie 
despre grupa a IlI-a „a lui 
„Volintiru Nicolae" și grupa a 
IX-a ,.a lui Vereanu Sergiu", 
care au depănușat și încărcat 
azi 300 de coșuri de porumb.

Stan Paris, bronzat, vînjos 
și vesel — aflăm că și el este 

printre fruntași — ne spune :

Mai dăm o raită și pe la ba
tozele care treieră floarea-soarelui, 
trecem să vedem și porumbul 
pentru însilozare și sfecla.

Președintele trece pe uliță și 
oamenii îl trag de mînecă în 
curte :

— Tovarășe Pătrașcu, nu ne 
refuzați! Aseară am făcut țuica 
de prună.

Mereu găsește un motiv să 
amine, sau, sub insistență, gustă 
din ceașcă și-o lasă plină In 
mina omului.

— Altă dată, nene, cînd om 
avea timp! șl cu acest „altă 
dată" rămîne dator fiecăruia. 
Găsește și o scuză, de data asta 
adevărată — o boală de stomac, 

duc la cerere articole din re
vistele în limbile rusă, fran
ceză. germană și engleză. Li 
se pune, așadar, la dispoziție 
totul. Nu mai rămîne decît — 
așa cum remarca cineva în 
glumă — să li se plătească 
pentru a citi...

Constatările sînt îngrijoră
toare. Gîndindu-ne la rezer
vorul de cunoștințe atît de 
impresionant existent în bi
bliotecă, la faptul că trecerea 
timpului reduce posibilitatea 
de a ține pasul cu noutățile 
ce intervin în meserie, ne a- 
pare și mai inexplicabilă ati
tudinea de indiferență — ma
nifestă mai ales la tineri — 

l față de aceste acumulări indis
pensabile profesiei.

Cînd vorbim de educarea 
pentru muncă a tinerilor, dez
voltarea pasiunii lor pentru 
cultura tehnică, apare ca o 
latură componentă, de nelip
sit. De aceea vedem în obli
gația organizației U.T.C., dar 
nu numai a ei. căutarea și 
descoperirea acelor soluții ca
pabile să declanșeze și să în
trețină dorința de a ști cît mai 
mult, apelînd la raftul biblio
tecii. Spuneam că această pro
blemă este de natură să antre
neze în rezolvarea ei și alte 
foruri avînd în vedere nece
sitatea ca în stabilirea crite
riilor de promovare de la o 
categorie la alta de salarizare 
— la muncitori, maiștri, in
gineri. tehnicieni — să se aibă 
în vedere aria de informație a 
celui în cauză și, mai ales, 
permanența și actualitatea a- 
cesteia.

ALEX. BALGRADEAN 

amintire de pe vremea războiu
lui.

— Tot așa o duc. Cînd am 
vreo criză mai mare, dizolv o 
linguriță de bicarbonat și mă li
niștesc.

Pe cîmp e strigat de departe .
— Tovarășe Pătrașcu ! Opriți 

că am și eu o rugăminte!
De fapt, oamenii nu au mai 

nici-o rugăminte — ci îl opresc 
să-i ceară pur și simplu o părere.

îl întreb mai târziu pe Gheor- 
ghe Papa :

— E bun președintele ăsta, 
nu-i așa r

— E bun, mă, cîntaru mă-si / 
zice el admirativ, e bun că e de 
la noi, născut-crescut aici. E om 
de omenie, are suflet și îi ascul
tă pe toți, nu l-am văzut nicioda
tă beat sau să se certe cu cine
va. E așa de hotărît și priceput, 
că te lasă cu vorba-n gură și-ți 
spune el, direct, ce e mai bine 
să faci. Cu el ai curajul să scoți 
și-un puț din rădăcină cu apa cu 
tot.
PĂRINȚII — ZEII NATALI
— Sărut mîna, mamă.! Sărut 

mina, tată! — în sat, s-a înapo
iat un flăcău, venit de la studii 
înalte. Curtea vorbește prin 
aripi albe de păsări, prin feres
trele întoarse ca floarca-soare- 
lui după soare, prin podișca 
nouă pe sub care curge cerul 
plouat de Ieri și de alaltăieri.

La miezul nopții, oamenii tot 
mai tăifăsuiau.

— Mitică al lui Petrache Mă

i „SA CiNTE I I TINEREȚEA“ |
j în virtutea unei tradiții, I 

îmbogățită, de altfel, cu con- i

I secvență, comitetul județean
Brăila al U.T.C. a organizat I 
duminică un original spec- I 

Itacol muzical pentru tinere- ’
tul municipiul .ii Brăila su- ■ 
gestiv intitulat „Să cînte I 
tinerețea", Spectacolul a I 

Iavut loc în sala cinemato
grafului „Republica" și s-a I 
bucurat, realmente, de un |

I deplin succes.
în afara unor artiști pro- I 

fesioniști merită semnalată I 
I prezența amatorilor Adri

ana Bărbulescu, Margareta a 
Gîrneț, Marcela Stăvăra- i 
che, Toni Dumitrache și... • Ia membrilor orchestrei
de muzică ușoară „Ma- | 
raton" din localitate de la | 

Ia cărei „naștere" nu au tre
cut mai mult de 6 luni. I

UNGHIE
(Urmare 

din pag. I-a)

Tntr-o vreme Iui 
Mînă lungă 1 se tăia 
dreapta la recidivă, 
evident nu recomand 
așa ceva, dar parcă 
ar trebui asprite u- 
nele paragrafe pen
tru a înlătura aseme
nea paraziți. Citesc 
ziarele și mă minu
nez, foști fraudatori 
au fost primiți ca lu
pul la stînă exact în 
locurile de unde ar 
trebui scoși imediat. 
Complicii încă nepe- 
depsiti ignoră dosa
rele de angajare și 
fac din cazier un 
certificat de bună 
purtare. îngerașii se

„uneori e greu, soarele arde, 
apă e puțină, dar muncim in
tens și sintem mai ales bine 
dispuși. Ne bucurăm chiar și 
de faptul că e mai dificil, ne

„AM DESCOPERIT 
SENZAȚIONALUL 

MUNCII"

călim și, mai ales, învățăm să 
fim solidari și să înfrîngem 
greul. Am descoperit senza
ționalul muncii".

Profesorul Constantin Poe- 
naru e și el un „veteran", dar 

unul foarte autentic. A fost la 

ciucă e mare meșter tâmplar la 
Buzău. S-a însurat, și-a făcut ar
mata și e mai înalt decît tot nea
mul lui. A întrebat de tine și are 
casă și buletin de Buzău, vine cu 
copilu pe la tac-su și-i zic : „ta
taie bui" adică must, că e copil 
înțărcat și tocmai acu mustul e 
bun de început de viață.

Uită-te și la ăștia ai lui cum- 
nac-tu Ion, au crescut mari și 
z văpăi ați, că tatăl lor e la S.M.T. 
Doinița a luat premiul trei — ia 
adu caietele să ți le controleze 
nen-tu! A avut doar o medie de 
7, la muzică, zice că n-are voce, 
dar, ia, urmărește tu și dă-o la 
ziar și-o să vezi ce voce o să-i 
vină, a-ntîia!

Întrebași de prietenii tăi; poa
te ai auzit că Tomel al Georgeș- 
tii e mecanic de locomotivă la 
depoul din Galați, Puiu lui Ion 
Ciulei e la școala de maiștri, iar 
Mircea Mocanu, al învățătorului 
care a plecat, a terminat facul
tatea la Iași și acu e directorul 
Muzeului de Istorie din Buzău.

Tineretul, să știi, pleacă mai 
tot pe la școli, că s-a deșteptat 
lumea, dar eu mă gtndesc că 
într-o zi unii tot o să se întoarcă 
să ne primenească pe noi, bă- 
trînetul — și să ia ei conduce
rea în mînă, că sînt oameni ca-

I 
!
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pabili.
Dar cum ziceai că era timpul 

pe la București ? Tot curat, ca 
pe-aici ? Ei da, așa e bine. Tim
pul curat te-ndeamnă să trăiești...

GH. ISTRATE |

ÎNSEMNĂRI 

VIITORUL 
NOSTRU 
ACTUAL

Niciodată omul acestei 
lumi și lumea omului nu a 
vorbit atît de mult despre 
viitor ca în secolul nostru. 
Lenin în timp ce cugeta să 
ia vreo hotărîre deschidea 
paginile lucrărilor lui Marx. 
în ele seînteiau sensurile 
multiple ale viitorului pre
zent.

Ca o stea ruptă din abur, 
viitorul provinciilor româ
nești, prin oricare ai trece, 
se desfășoară sub privirile 
Dumitale uimite și subjuga
te, dar conturul prezentului 
fabulos este tot acest viitor. 
Si, sub contur, nu există 
moarte. Și dedesubt, in 
inimi, trăiește și cîntă ca un 
moment viitorul. Ființa pre
zentului nostru este fără de 
moarte, pentru că viitorul 
ei e jos și sus : în rădăcinile 
vieții noi și deasupra infini
tului ei. Viitorul nostru este 
dimensiunea ființei noastre 
prezente. Căci ce altceva pot 
însemna imensele investiții 
din trecutul apropiat pentru 
înălțarea Frumosului și Bi
nelui, dacă nu viitor și pre
zent ? Tinerii și vîrstnicii 
de la Porțile de Fier, din 
județele Transilvaniei, de 
la Galați și din Cîmpia Du
nării, sînt, toți, împreună 
cu eforturile lor prezente, 
viitorul nostru actual. Vii
torul. ucum 24 de ani, însem
na focul veșnic al perspec
tivelor. Astăzi. însă, noi tră
im trecutul și viitorul în 
prezent. In prezent, adică 
în Bine și în Frumos. în- 
tr-o țară plină de talent, de 
chibzuință și hărnicie. într-o 
țară ca a noastră, viitorul 
nu mai poate fi veșnic. Este 
aceasta una din aurerile 
poeților.

NICOLAE VOICU

LUNGĂ
apucă iar de treabă, 
ung unde trebuie 
osia și escrocheria se 
lățește. Pagubele în
registrate în avutul 
public rămîm pagube, 
chit că ■ ispășirile 
mai corectează unele 
cifre, dar ca hoția să 
devină pentru unii 
o profesiune ca ori
care alta, e prea 
mult. Foiletoanele 
tardive despre inge
niozitatea lui unghiu- 
liță nu mă încălzesc. 
Ele pot fi spirituale, 
pot să arate unde 
duce gură-căscată, 
dar buzunarul nostru 
comun e golit încetul 
cu încetul și nu tre
buie să ne jucăm 
niciodată de-a ierta
rea.

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
!
I
5 
I
I
I
I 
I
I
I 
I 
i
I
I
S
I
I
l
I
I
I
8
I
I 
I
I

Bumbești-Livezeni și înțele
gem, chiar dacă el nu exprimă 
în cuvinte, lucrul acesta, că, 
aici, alături de elevii lui, re
trăiește poezia unor ani de 
tinerețe.

Se lasă seara peste Ferma 
nr. 9 a I.A.S. Roșeți. Undeva 
se aude un cintec mai mult 
îngînat, e însoțit de mirosul 
iute al focului mocnit. La lu
mina jeratecului s-au strins 
„depănușătorii". Se vede că 
„partida de pescuit" de azi 
după amiază a avut un spor 
ridicat. Bor cea și-a răsplătit 
pescarii dmatori cu știucă și 
biban din belșug. Acum, peș
tele se perpelește pe jeratecul 
încins alături de știuleții încă 
tineri găsiți ici-colo în lan.

Amintirea acestui final de 
vacanță trăit în „miezul" 
muncii nu-i va părăsi nici
odată.

ADELINA MANEA, profe
soară din Rîmnicu-Sărat. Pe 52 
de rinduri (cu tot cu semnătură 
și titlu) reclamați lipsa de re
ceptivitate a tinerilor din orașul 
dumneavoastră față de acțiunile 
destinate lor în timpul liber. 
Spuneți, printre altele ; „Se duce 
o muncă susținută pentru a oferi 
publicului r.ostru programe ar
tistice cu un conținut cît mai 
variat... A fost, de pildă, organi
zată o masă rotundă cu tema 
„Opiniile tineretului despre 
viață", un montaj literar muzi
cal și altele, toate urmate de 
programe artistice. M-am -dus, 
Ia ora anunțată spre sala casei 
de cultură. Era ora 19,00. A 
trecut un sfert de oră, 20 de mi
nute. Dar publioul continua să 
lipsească. Pentru ce tineretul din 
orașul nostru nu este receptiv 
la astfel dc manifestări ?

în încheierea scrisorii vă ex
primați dorința ca răspunsul să 
vi-1 dea tinerii. N-avem nimic 
împotrivă. V-am sugera totuși să 
întrebați, încă o dată, organiza
torii. N-am întîlnit încă un caz 
cînd tinerii unui oraș întreg sa 
nu fie atrași de astfel de mani
festări

ION D. DRAGOMIR, comuna 
Măgurele, județul Prahova. După 
cum ne informați, dumneavoas
tră ați urmat cursurile școlii de 
calificare în meseria de operator 
chimist cu o durată de trei luni. 
După aceea ați mai făcut un 
curs, tot de trei luni, curs pe 
care îl denumiți ciclul II. No 
întrebați :

— Cine are dreptul să se pre
zinte la examenul de absolvire 
a școlii profesionale, ce condiții 
să îndeplinească ?

Punîndu-ne întrebarea, ați 
avut, desigur, în vedere posibi
litatea pe care o dă noua lege 
a învățământului în sensul că 
absolvenții cursurilor de califi
care, ciclul II, pot da examen

RĂSPUNS
LN SCRI-
sosisa 

DUMNEA
VOASTRĂ

de echivalare cu școala profesi
onală. Perfect adevărat. Dar este 
vorba de acele cursuri — ciclul 
II — care vor lua ființă după 
apariția legii citate. Drept ur
mare, dumneavoastră aveți drep
tul să vă înscrieți mai întîi, la 
un astfel de curs și, după aceea, 
să dați examenul pentru echi
valarea studiilor.

VICTORIA SIMIONESCU, 
Școala profesională de mecan.ei 
agricoli Ciorogîrla, județul Ilfov. 
Din moment ce ați terminat 
școala tehnică agricolă aveți 
dreptul să dați diferență pentru 
a intra la liceul de specialitate, 
liceu care dă absolvenților ace
leași drepturi ca și pentru cei ce 
urmează liceele de cultură ge
nerală. Pentru toate amănuntele 
ce vă interesează ar fi însă bine 
să luați personal legătura cu li
ceul de specialitate care vă este 
cel mai apropiat de locul unde 
domicilia ți. Același răspuns îl 
dăm și lui MOLDOVAN DA
MIAN din București.

TRANDAFIRA PENCESCU, 
comuna Traianul — Teleor
man. După cum aflăm din 
scrisoarea dumneavoastră sîn- 
teți învățătoare. Satul se nu
mește Dulceni și, în ciuda de
numirii, vreți să-l părăsiți pen
tru a deveni... stewardesă. Bă
nuind că nu pentru dumnea
voastră cereți lămuriri în scri
soarea trimisă redacției, vă răs
pundem, totuși :

Pînă la 31 decembrie 1968 nu 
este prevăzută organizarea nici 
unui curs de stewardese. S-ar 
putea însă ca aceasta să se înfiin
țeze1' în anul unnător. Deci, pen
tru a obține informațiile solici
tate vă rugăm să reveniți.

VALENTIN OLTEANU, pro
fesor, liceal Urziceni : Am citit 
cu interes notațiile dumneavoas
tră pe tema alegerii profesiei. 
Ne grăbim să transcriem mai 
ales finalul, fiind de acord cu 
dumneavoastră că „reușita la 
concurs nu este totul. Cele mai 
grele concursuri vin abia mai 
tîrziu", după absolvirea facultă
ții — completăm noi. Așadar : 
„Dacă profesiunea ne-am ales-o 
singuri, dacă am pășit spre ea 
cu convingerea că nu pierdem 
timpul, atunci să-i oferim aceas
tă primă cerință a ei, mergîndl 
acolo unde ne cheamă".

Să sperăm că îndemnul unui 
om care și-a legat viitorul de 
locul unde a fost repartizat va 
fi, și pe această cale, auzit de 
mai tinerii întru meserie cu ca
re, într-un compartiment de 
tren, a parcurs un număr de km.

A. P. Galați. Ne pare rău că 
în privința adresei ne-ați. oferit 
nurrni cele două inițiale. în ca
zul în care doriți un ajutor din 
partea noastră ar fi necesară 
adresa dumneavoastră completă. 
Pe baza datelor pe care ni le-ați 
pus la dispoziție vă putem, 
deocamdată, spune doar atît: 
în cazul familiei dumneavoastră 
soluția cea mai bună este să vă 
adresați procuraturii locale.

I BODEA

/
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Plecarea la Moscova a unei

delegații guvernamentale române B

Luni la amiază, a plecat spre 
Moscova o delegație guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, pentru a lua parte 
la lucrările celei de a 36-a ședin
ță a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc.

Pe aeroportul Băneasa membrii 
delegației au fost conduși de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale.

Au fost de față A. V. Basov, R 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasa
dei. o

★
La sosire, pe aeroportul Șerme- 

tievo, se aflau în întâmpinare M. ||| 
A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. V. Fadeev, secretar al C.A.E.R.. 
și alte persoane oficiale.

Erau prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasa- B 
dei.

(Agerpres)

INFORMAȚII
0 ATAȘATUL militar naval 

și al aerului al Republicii 
Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România, ge- 
neral-maior Panaiot Karaka- 
cianov, a oferit luni un coc
teil cu ocazia celei de-a 24-a 
aniversări a creării Armatei 
Populare Bulgare.

Au participat general-loco- 
tenent Ionel Vasile, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic acreditați la București.

înainte de spectacol, regizo
rul Mihai Iacob a prezentat 533 
publicului protagoniștii filmu- 
lui, cărora le-au fost oferite 
flori.

0 LUNI SEARA, a debutat 
în fața unui numeros public 
prezent la cinematograful 
„Republica" din Capitală, co
producția româno-maghiară 
„Frumoasele vacanțe".

Scenariul filmului este sem
nat de Dumitru ’Carabăț, Dan 
Deșliu. Kallay Istvan, Katona 
Ferenc. ! Regia aparține lui 
Makk Karoly.Personajele sînt 
interpretate de artiști cunos- 
cuți din cele două țări : Ilinca 
Tomoroveanu. Sztankay Istvan. 
Ernyei Bela, Ottilia Borbath, 
Liska Zsuzsa, Florin Piersic, 
Florian Pitiș, George Demetru, 
Io$. Dichiseanu, Aimee Iaco- 
bescu.

0 COLECTIVUL Teatrului 
de păpuși din Olsztyn — R. P. n 
Polonă — și-a început turneul ® 
în țara noastră cu spectaco
lele susținute luni la Mangalia M 
și Constanța, cu piesa „Răpi- 
rea din Tiutiurlistan", adap
tare după romanul lui Zukrow M 
sky. Turneul are loc în cadrul ™ 
schimburilor de spectacole cu 
păpușarii constănțeni, recent M 
înapoiați din Polonia.

In zilele următoare artiștii 
polonezi vor susține specta- 
cole în Tulcea, Sulina, Brăila 
și București. __

■7 
0 LUNI 23 SEPTEMBRIE. în 

aula Facultății de drept din Ca- 
pitală au început lucrările se- Bsl 
minarului organizat de Minis
terul Invățămîntului pentru ca- ||| 
drele didactice de la catedrele 
de marxism-leninism din în
vățământul superior.

Seminarul are ca temă : 
„Sarcinile catedrelor de științe 
sociale în activitatea didactică 
și de cercetare în lumina do
cumentelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968 referi- cg 
toare la dezvoltarea învfiță- 
mîntului". «

(Agerpres)

PE ȘANTIERELE
CONSTRUCȚIILOR

DE LOCUINȚE E

0 SUCEAVA: Cartier cu 
utilități moderne.

în noul cartier de locuințe 
ce se clădește în partea de sud- 
est a orașului Suceava au în
ceput să se mute primii locatari. 
Acest ansamblu de locuințe — 
al șaptelea construit în orașul 
Suceava în ultimii ani — va fi 
complet terminat la începutul 
anului viitor și va cuprinde a- 
proape 400 de apartamente, un 
hotel turistic, complex școlar 
profesional tehnic, complex de 
producție meșteșugărească, păr- 
culețe de joacă pentru copii. 
Numeroase clemente decorative 
din lemn utilizate la balcoane 
și îndeosebi folosirea placajului 
de piatră la fațade, cu motive 
inspirate din construcțiile vechi 
moldovenești vor da cartierului 
o notă specifică.

laReducerea prețului de cost 
aceste apartamente s-a obținut 
în mare măsură prin mecaniza
rea aproape în întregime a lu
crărilor de construcție și prin 
adoptarea de către proiectanți 
a unor soluții tehnice de execu
ție simple si eficiente. Pe aceas
tă bază s-a obținut o producti
vitate cu 25 la sută 
fată

în 
tier, 
alte

mai mare 
de cea planificată, 
continuare, pe acest șan- 
sînt în curs de execuție 

276 de apartamente.

• BUCUREȘTI : 
mente ieftine.

Aparta-

de locuințe 
două etaje, 

în-

La cele 5 blocuri 
ieftine, cu parter și___
însumînd 108 apartamente, 
cepute numai cu 60 de zile în 
Urmă în Parcul Rahovei din 
Canita-lă se execută în prezent 
ultimele lucrări de finisare.

TIMIȘOARA : Grad spo-
E

în apropiere de magistrala de 
vest a municipiului Timișoara, » 
unde în acest an a început con- U 
strucția unui nou microraion, 
au fost date în folosință, la ter- 
menul prevăzut în grafic pri- Q 
mele 2 blocuri ce însumează un 
număr de 100 de apartamente.

Potrivit proiectelor. în această 
zonă urbanistică a orașului se 
va construi un elegant ansam
blu de blocuri cu peste 1 500 de __ 
apartamente, și diverse con- 
strucții social-culturale, locuri 
de parcare auto, terenuri pen- R 
tru copii, spații verzi etc.

rit de confort.

(Urmare din pag. I-a)

închiderii halei la secția trans
formatoare și de aici Reasigura
rea continuității lucrărilor pe 
timp friguros. Pentru același 
obiectiv nu s-au primit încă 1424 
tone plăci din beton celular auto- 
clavizat, comandat la întreprin
derea de prefabricate Militari- 
București și 279 tone construcții 
metalice de la I.C.I.M.-Brașov, 
ambele strict necesare lucrăriloi 
de la secția transformatoare mari, 
turnătoria de fontă și atelierul 
mecanic.

Lipsa acută a materialelor, 
cauză care a impietat asupra rit
mului de execuție o regăsim și la 
Fabrica de fermentat tutun din 
Craiova, și la Fabrica de conserve 
din Calafat. Ea ne fusese sem
nalată cu puțin timp în urmă și 
de către conducerea întreprin
derii de piese de schimb din Su
ceava și cea a Filaturii „Olte
nița*.

Asistăm, așadar, la aceeași ne- 
îndeplinire a obligațiilor contrac
tuale nu pentru prima oară în- 
tîlnită în raidurile noastre. Sînt 
incontestabile eforturile ce se fac 
de către ministere pentru a in
troduce întreprinderilor din sub- 
ordinea lor, sentimentul respon
sabilității față de contractele în
cheiate dar ne întrebăm, în fața 
situației întîlnîte, nu se impun, 
In scop preventiv îndeosebi, mă-

suri mai severe față de aceia care 
sînt tncă surprinși în astfel 
culpe ?

Am auzit de nenumărate 
argumentările aduse pentru 
îmbrăca în haine străine propriile 
carențe în organizarea producției 
și a muncii, acea savantă împle
tire de cauze „obiective" și „su
biective* în jurul cărora gravi
tează întreg arsenalul de motivări 
menite să paseze răspunderea pe

de

CIND

MERIDIAN
SPORTIV

IN PENULTIMA rundă 
turneului internaționala. _______ _____ -. ..

masculin de șah de la Vin- 
kovce campionul României, 
Florin Gheorghiu, a remizat 
cu Fischer (S.U.A). în ulti
ma rundă. Gheorghiu l-a în
vins pe iugoslavul Jovanco- 
vici. EI totalizează 8,5 punc
te. Clasamentul final al com
petiției va fi cunoscut după 
desfășurarea tuturor partide
lor întrerupte. Pe primul loc 
se află Fischer.

0 S-AU ÎNCHEIAT între
cerile concursului internațio
nal de natație de la Sotâa- 
în ziua a doua a concursu
lui. înotătoarea româncă Nî- 
coleta Stefănescu a terminat 
învingătoare în proba de 
400 m. mixt, fiind cronome
trată cu timpul de 5’50’’. în 
proba de 200 m. bras mascu
lin, câștigată de Meye (R D. 
Germană) cu 2’41” 8/10. spor
tivul român Gheorghe Săru- 
leanu s-a clasat pe locul doi 
cu 2’43” 3/10.

Proba de 100 m. liber mas
culin a revenit lui Elert 
(R. D. Germană), marcat cu 
timpul de 58” 4/10.

0 ÎNTRERUPTA la muta
rea 41, cea de-a 8-a partidă 
dintre marii maeștri sovietici 
Boris Spasski și Viktor Kor- 
cinoi s-a încheiat cu victoria 
lui Spasski. Aceasta este cea 
de-a 4-a victorie a lui 
Spasski, care în prezent și-a 
mărit simțitor șansele de a 
câștiga meciul nretendenților 
la titlul mondial de șah. Sco
rul meciului este acum 5,5 — 
2.5 puncte în favoarea lui 
Spasski.

0 IN MECIUL Internațio
nal amical de fotbal dintre 
selecționatele Elveției și Aus
triei, victoria a revenit fot
baliștilor elvețieni cu scorul 
de 1—0 (1—0). Unicul punct 
a fost marcat în minu
tul 6 de Quentin. După a- 
precieriie comentatorului a- 
îenției ..France Presse“, e- 
chipa Elveției. — viitoarea 
adversară a României 
preliminariile C.M. — nu 
convins în acest meci.

în
a

Olympiako Pi-
Reykjavik, con- 
„Cupa cupelor" 

revenit cu 2—0

0 RETURUL meciului din
tre echipele 
reu și Fram 
tînd pentru 
la fotbal, a
(1—0) fotbaliștilor greci, care 
s-au calificat pentru turul 
doi al competiției.

— O seamă de utilaje — turn 
de explozie, bunker, pîlnii de în
cărcare contractate la Uzina de 
utilaj chimic Ploiești — ni se 
relata la Combinatul chimic Cra
iova — ne-au fost livrate de-abia 
în luna august, deși termenele de 
primireți lor au expirat din lunile 
iunie și iulie. De asemenea, șase 
bucăți reactoare tubulare pentru 
instalația de acid nicotinic deși 
trebuiau să ne parvină la 30 iulie,

După victoria asupra echipei F. C. Argeș cu 3-0 (1-0)

UNIVERSITATEA CLUJ

DIN NOU LIDER
Universitatea Cluj s-a insta

lat din nou în fruntea clasa
mentului după meciul de luni 
cu echipa F. C. Argeș, pe care 
a învins-o cu 3—0 (1—0), spre 
marea satisfacție a celor circa 
30 000 de spectatori, prezenți 
în tribunele stadionului.

Emoțiile suporterilor Uni
versității n-au lipsit însă, mai 
ales în primele minute, cînd 
s-a văzut clar că piteștenii 
sînt hotărîți să realizeze un 
meci egal. Spectrul „egalului" 
a apărut asupra tribunelor 
doar în primele 15 minute, 
pînă a căzut golul lui Anca.

Replica echipei F. C. Argeș, 
după primirea golului, a fost 
atît de palidă, îneît credeai că 
a intrat pe teren după un joc 
început cu cîteva ore mai 
înainte. (Căderea fizică este 
inexplicabilă, echipa avînd 
pauza necesară pentru reface
rea odihnei după partida din 
Portugalia). Clujenii, în aceste 
condiții, și-au reglat tirul și

majorarea scorului a rămas 
doar o chestiune de timp. în 
repriza a doua, după trei mi
nute de la reînceperea jocului, 
Oprea a ridicat tribunele în 
picioare, iar pe tabela de 
marcaj au survenit schimbări.

în minutul 65, tot Oprea a 
pecetluit scorul partidei. După 
o scurtă revenire a fotbaliști
lor piteșteni, studenții atacă 
din nou insistent și înscriu 
iarăși prin Oprea, dar golul e 
anulat de arbitrul Gheorghe 
Popovici din București, deși 
inițial dictase repunerea min- 
gei de la centru. (în parante
ză trebuie spus că arbitrajul, 
chiar dacă nu a influențat re
zultatul, a avut multe mo
mente de confuzie și nesigu
ranță. într-o fază neclară, cel 
puțin pentru cei din tribune, 
Mustețea a fost eliminat de pe 
teren).

IOĂN RUS

3^

al
9 Ghinionul se află in

bocancii înaintașilor

După terminarea meciului, Ia ieși
rea din teren, chipurile jucătorilor 
ceia? două echipă trădau sentimente 
diametral opuse : mâhnire și amără- 
ciune^ la Jiul, bucurie și încredere în un 

la
forțele proprii la U.T.A. Fină la 
loc, i-am înțeles pe jucătorii de 
Jiul : intr-adevăr, se poate spune 
cum de altfel afirmau și ei peste 
pentru a-și justifica insuccesele, 
sînt pîndiți de ghinion. “

tot
că

.------ - — - --------- Rezultatele
de pînă acum par să confirme acest

• 0000000 ••••«••

lucru: 3 meciuri jucate în deplasa
re le-au pierdut la scorul de 1—0 iar 
altele trei, din care două susținute 
acasă, le-au terminat la egalitate cu 
scorul de 1—1. Spuneam că numai 
puia la un punct îi înțelegem, pentru 
că înainte de ghinion altceva ar tre 
bui să observe ei mai înainte : lipsa 
de eficacitate a înaintării, scăderea 
forței ei de pătrundere. Oare pentru 
că a pierdut trei meciuri cu scorul 
de 1—0 este vinovată numai apărarea 
sau în primul rînd înaintarea, care nu 
a reușit să înscrie nici un gol ? S-a 
uitat faptul că cu puțin timp în urmă 
Jiul avea cea mai „productivă" îna
intare dintre toate echipele de primă 
divizie ? Pe cînd acum, în 6 etape, ea 
a reușit să marcheze
Iată de ce mîhnirea și

doar... 3 goluri, 
amărăciunea ar

• • • • • • • •

Atitudini în ofsaid
© Baschetul in ringul de... box ?

Da,, da, ati citit bine. Este vorba de doi re
prezentanți ai lotului național de baschet care 
intenționează să se dedice... pugilatului. Cel 
puțin aparențele aceasta demonstrează. Să-și 
fi părăsit ei ogre vechea dragoste ? Speră 
oare să le aducă „nobila artă“ mai multă sa
tisfacție decît jocul cu mingea la coș ? Nici po
meneală. Cu toate că după felul în care DIA- 
CONESCU (Dinamo) i-a aplicat un croșeu la 
ficat lui TARĂU (Steaua), iar acesta i-a ri
postat imediat cu o directă de dreapta în piept, 
ai fi tentat să crezi că au făcut pregătiri spe
ciale în acest sens.

Și unde credeți că și-au găsit... ringul cei doi... 
boxeri (pardon, era să scriu baschetbaliști). 
Pe plafonul cu bitum de lîngă sala Floreasca. 
Să fie vorba oare de un nou model de ring ? 
Da de unde ! N-ați ghicit nici de data asta. 
Este vorba de cunoscutul teren din spatele 
sălii Floreasca și... pugilatul a avut loc chiar 
în timpul finalei „Cupei României" la baschet, 
sub ochii îngăduitori ai arbitrului Petruțiu, care 
s-a mulțumit să întrerupă meciul pentru un 
minut și să atragă atenția antrenorilor celor 
doi jucători să-i liniștească. Am fl curioși să 
știm, ce hotărîre lua arbitrul, dacă unul dintre 
eroi, sau chiar amîndoi ajungeau în situația 
de K. O. întrerupea meciul pînă-și reve
neau... pugiliștii ?

0 Așteptăm cuvintul antrenorului

Etapa a VII-tea a campionatului diviziei. . ____ ____________________  A
de fotbal a avut în afara performanței efica
cității — s-au marcat 27 de goluri (fără să 
punem la socoteală și meciul „U“ Cluj-F.C. 
Argeșul) — și altfel de performanțe. Bunăoară 
cea a TÎNĂRULUI jucător PÎRVU DE LA DI
NAMO BUCUREȘTI. El a reușit să-și faulteze 
dur șl periculos -adversarii de 8 ori, punîn- 
du-și tot de atâtea ori în primejdie echipa, 
ca și poarta lui Datcu. Aceasta deoarece de 
fiecare dată arbitrul Vlaiculescu a dictat 
prompt sancțiuni prin lovituri libere din apro
pierea careului de 16 m. Ce se-ntîmpla dacă 
fotbaliștii ieșeni reușeau să fructifice măcar 
1—2 lovituri ?

Așteptăm să-și spună cuvântul antrenorul 
dinamovist.

lipsă pune, și nu rareori, în peri
col întregul circuit al fabricației.

Vorbind însă de cauzele care 
frînează desfășurarea normală a 
lucrărilor de investiții nu trebuie 
să omitem faptul că uneori înseși 
organizațiile de construcții, prin 
modul lor de lucru, singure își 
creează dificultăți. Pe șantierul 
fabricii de conserve din Calafat, 
de pildă (constructor întreprin
derea de construcții amenajări

•PEDALELE"
APROVIZIONĂRII

umerii altora. Mai oportun ar fi 
fără îndoială creșterea spiritului 
critic și analiza propriilor lipsuri, 
bază sigură pentru dinamizarea 
producției capabilă astfel să facă 
rață cerințelor.

Recomandare valabilă și pen
tru furnizorii de utilaje, cei care, 
parcă pentru a nu se lăsa mai 
prejos decît confrații lor în ale 
materialelor, creează și alimen
tează posibilitatea apariției de 
noi frîne în calea predării la 
timp a obiectivelor de investiții.

furnizorul Grivița roșie — amină 
mereu trimiterea lor.

Alte utilaje, a Iți furnizori, con
stituind o listă întreagă, vorbesc 
despre unul și același lucru : dacă 
termenele de livrare nu sînt res
pectate, montajul la rîndul lui 
se va decala pentru perioada 
următoare, iar producția ce se 
sconta a fi obținută nu va putea 
fi realizată. Iată rațiunea pentru 
care furnizorii trebuie să-și res
pecte obligațiile contractuale 
știut fiind faptul că un utilaj

piscicole București), cu un plan 
de investiții realizat doar în pro
porții de 60 la sută, din cauza 
defecțiunilor mașinilor și organi
zarea necorespunzătoare a lucru
lui, în luna iunie, cinci auto
macarale au funcționat doar 118 
ore din 660 planificate, o bandă 
transportoare 120 din 170 plani
ficate, 4 betoniere doar 41 de ore 
din totalul programat, 14 auto
basculante 1153 ore din 1590 ore 
planificate. Pe șantierul Fabricii 
de fermentat tutun-Craiova (plan

REFLECȚII
OLIMPICE

Primui lot de sportivi români, trăgătorii, —• 
poate și cel cu șansele cele mai mari la medalii — 
a plecat spre Ciudad de Mexico. Deschiderea co
loanei olimpice române de către trăgători, care 
ne-au adus medalii de la fiecare olimpiadă, se 
vrea, pare-se, simbolică. Fie, și mult succes !

Singurul reprezentant al ciclismului, Emil Rusu, 
a plecat și el cu trăgătorii. Nu știu cîte țări vor 
avea un singur ciclist la startul olimpiadei. Știu 
că Emil Rusu pleacă cu sentimentul „singurătății" 
printre cei 400 de pedalieri dar și (poate tocmai 
de aceea) cu sentimentul responsabilității repre
zentării culorilor noastre.

Plecarea primului eșantion de olimpici români 
ne obligă, vrind nevrind, la cîteva reflecții- 
România va fi reprezentată numai (caz unic, 
dacă-mi amintesc bine, în istoria participării 
noastre la olimpiadă) la sporturile individu
ale. Ce înseamnă aceasta ? Explicația logică 
ar fi că olimpicii care reprezintă sporturile 
individuale se află în progres față de sporturile 
colective. Pentru box, canotaj, tir și atletism a- 
cesta pare să fie adevărul, deși și aici — în con
dițiile în care se explică selecția pe baza posibili
tății de clasificare în primele cinci locuri — gar
niturile au fost „îngroșate" Șansele atleților și, 
parțial, chiar ale boxerilor, sînt minime. Nu vream 
să fim categorici. Olimpiada, ca orice întrecere,

Drum bun,
trebui să lase locul ambiției și sîrgu- 
inței în pregătire, care sînt de un 
timp încoace și ele în regres față de 
trecutul apropiat.

AL. B.

0 Adam redevine •••

Adam
După ce înainte cu 3 etape în echipa 

Vagonul debutase Sfîrlogea, în eta
pa de duminică a debutat un alt „u- 
niversitar" Adam, pe care „spectatorii" 
îl așteptau de mult. Cele două goluri 
înscrise de el au făcut ca echipa ara- 
dână să realizeze în această întâlnire 
mult prețuitul punct. Optimismul ară- 
danilor a cedat însă în fața maturității 
oaspeților. Se așteptau ca cei doi 
înaintași să se integreze jocului colec
tiv al echipei Vagonul. Să sperăm !

M. IEGARIU

0 0 0 0 0 0 0

AL DOILEA LOT ROMÂN 
ÎN DRUM SPRE MEXIC

0 Astăzi dimineață a pără
sit Capitala plecînd cu avio
nul la Ciudad de Mexico al 
doilea lot al delegației sporti
ve a României. Din lot fac 
parte atleți, scrimeuri, cano
tori, boxeri, luptători și înotă
tori. Printre sportivii care au 
făcut deplasarea se numără : 
Lia Manoliu. Șerban Ciochină, 
N. Gîju, I: Drîmbă, A. Ver- 
nescu și Mihaela Peneș. Ul
timul lot al sportivilor — com
pus din luptătorii de greco- 
romane — va pleca la Ciudad 
de Mexico, duminică 29 sep
tembrie.

• •••••• ••••

prezentă la acest ultim... 
trenament. După cum s-a 
anunțat, ea va face parte

an- 
mai 

. , . din
ultimul schimb al ștafetei care 
va purta flacăra olimpică. 
Este pentru prima oară în 
istoria J. O. cînd o femeie va 
purta flacăra olimpică în 
timpul ceremoniei de deschi
dere a marii sărbători a spor
tului mondial.

i dar să mai
| privim o dată
I

I

I
i
I
I 
I

în oglindă
are și marile ei impreviziuni. Marii recordmeni 
pot fi învinși și partenerii pot deveni mari cam
pioni. Să sperăm că zeița Fortuna (atât de darnică 
și atât de zgîrcită Ia olimpiade) va alege ca favo- 
riți și alți sportivi români. Surîdem zâmbetului ei 
și am vrea, în egală măsura, să surîdă zîmbetului 
nostru.

Să observăm însă pînă atunci o mare absență 
românească la olimpiadă : sporturile de echipă. 
Admitem, teoretic, principiul exprimat în legătură 
cu neparticiparea acestora : slaba lor valoare in
ternațională. Numai că dacă dăm la o parte liîrtia 
cu staniol a acestui principiu, avem imaginea 
nudă, mult mai aproape de adevăr. Două din spor
turile de echipă — voleiul și polo — au obținut 
dreptul de a participa la olimpiadă cu cel puțin 
un an-doi înainte. A spune acum că voleiul și polo 
nu prezintă garanția obținerii unor performanțe 
la Ciudad de Mexico — și a le retrage dreptul de 
participare — înseamnă a ne fura singuri căciula. 
Aici se comit două mari erori. Nu se vede în pri
mul rînd vina federațiilor — și nu numai a lor — 
care n-au asigurat (deși voleiul și polo erau sin
gurele sporturi cu prezența certă la olimpiadă) 
pregătirea corespunzătoare a acestor loturi. Nu se 
ține seama, în al doilea rînd, de asimilarea unei 
experiențe, în confruntările internaționale, la ni
velul olimpiadei. Mai ales la volei. România figu
rează de ani de zile în rîndul țărilor din vîrful pi
ramidei mondiale. E adevărat — și-o știm de mult 
— „garnitura de aur" a naționalei nu mai e în pie- 
nituuinea forțelor ei. Cine-i de vină că predarea 
ștafetei în voleiul nostru — ca și în alte sporturi

I
C. PRIESCUEnriqueta Basilio

Cursă

de urmărire

mexicană 
fost și ea

© La Ciudad de Mexico a 
sosit cel de-al treilea lot al 
delegației U.R.S.S.

I

Campionul acordăCiclism

o Pe marele stadion univer
sitar din Ciudad de Mexico a 
avut loc duminică dimineața 
cea de-a treia și ultima re
prezentație a ceremoniei de 
deschidere a Jocurilor Olimpi
ce. Pe pista stadionului au e- 
voluat aproximativ 7000 de 
tineri care au simulat defila
rea celor 118 delegații ce vor 
fi prezente aici la 12 octom
brie. Tînăra atletă

a

0 Primul lot al sportivilot 
belgieni a părăsit orașul Bru
xelles, plecînd spre Ciudad, de 
Mexico. în fruntea delegației 
se află cunoscutul atlet Gas
ton Roelantș. Înainte de ple
care, el a declarat ziariștilor 
că la J. O. va participa și în 
cursa de 3 000 m obstacole.

0 In împrejurimile orașului 
Ciudad de Mexico s-a dispu
tat duminică o probă de fond 
pe distanța de 175 km, la care 
au participat cicliști din Ita
lia, Polonia, Noua Zeelandă, 
Mexic, Cuba și S.U.A. A cîști- 
gat Flavio Martini (Italia), 
cronometrat în 3 h 41’ 47”.

Ide altfel — nu s-a făeut la timp și nici științific ? 
Aici trebuie căutat, vinovatul, și sancționat, și nu 
în altă parte.

Olimpiada putea să fie un certificat de încre
dere și un punct de cotitură. Creți că voleiul ro
mânesc, cltiar în actuala lui r.iîzfi, so clasa în pri* 
mele cinci locuri ceea oe n-o să obțină alți sportivi 
prezenți la Mexic. Contactul cu experiența olim
piadei (mai ales în cazul în care trimiteam o 
echipă tânără) reprezenta un eîștig mare, cu pro
fituri enorme, pentru viitoarele competiții, pentru 
viitoarele olimpiade.

Ar trebui, după părerea mea, să se mediteze 
și încă foarte serios, asupra absenței totale a re
prezentanților români Ia jocurile de echipa. E 
prea lungă lista absențelor față de ediția anteri
oară — fotbal, volei, gimnastică, haltere, polo... 
Dacă păstrăm „progresia**, cu cine ne vom pre
zenta la olimpiada viitoare ?

I
I

de investiții realizat doar în pro
porție de 39 la sută) același con
structor, din necesarul de 343 
muncitori nu reușise să-și asigure 
•decît 141. (Un alt exemplu : în 
aceeași ordine de idei, îl consti
tuie și cazul ICSIM-Craiova care 
pe total întreprindere are o depă
șire de 1000 muncitori, iar pe 
unul din șantierele sale, Spitalul 
de 1000 de paturi, este semnalată 
lipsa a 100 de muncitori).

Iată, așadar, cîteva din cauzele 
care au impietat asupra ritmului 
de lucru pe șantierele județului 
Dolj, care au făcut ca realizările 
să fie sub nivelul posibilităților 
existente. Dacă avem în vedere 
că aceste obiective au termene de 
intrare în funcțiune parțială sau 
totală, la sfîrșitul trimestrului IV, 
se pune întrebarea : va permite 
stadiul actual atins ca perspectiva 
îndeplinirii sarcinilor de plan pe 
1968 să fie integral realizată? Răs
punsul credem poate fi favorabil. 
Dar pentru aceasta sînt necesare 
măsuri operative pentru înlătura
rea lipsurilor prezente, pentru 
prevenirea oricărei eventualități 
de apariție a altora noi, măsuri 
rezultante ale îmbinării efortu
rilor constructorilor, furnizorilor 
și beneficiarilor și concretizate în 
recuperarea în cel mai scurt timp 
a rămânerilor în urmă.

revanșa în... familie
Velodromul Dinamo a găzduit 

campionatele republicane pe anul 
în curs. Prima reuniune a fost 
rezervată probei de viteză. La 
start s-au prezentat 12 concurența 
dintre care doar 5 sau cel mult 
6 se pot numi, cu adevărat, 
sprinteri. în rest, participare de 
circumstanță. Totuși, pe alocuri, 
disputele au prilejuit și unele 
faze de viu interes. Am regretat 
eroarea comisă de tînărul repre
zentant al Centrului Poligrafic 
București, ȘTEFAN LEIBNER, 
în semifinală, cînd a fost învins 
la limită, do experimentatul DAN

POPOVICI (Dinamo). Fără acea 
eroare, credem ar fi avut șanse 
să intre în finală, pe care a cîș- 
tigat-o fără emoții FLORIAN NE- 
GOESCU (Steaua) în dispută cu 
D. Popovici (Dinamo).,

Numele duce repede la un 
sumar portret al noului campion. 
Totuși... Florian Negoescu s-a 
născut la 2 martie 1949. Deci se 
află în ultimul an la juniorat. 
Acum doi ani, în 1966, cînd avea 
17 ani și jumătate a cîștigat ti
tlul la seniori (ca și acum) pen
tru ca, un an mai tîrziu, în 1967, 
să i-1 ia fratele său (cu doi ani

mai mare) George Negoescu. A- 
cesta fiind însă bolnav (amigda- 
lită) nu s-a putuț prezenta să-și 
apere titlul. O finală între Florian 
și George ar fi fost, desigur, foarte 
interesantă.

— Ii acord revanșa la anul — 
spunea Florian.

— Nu face nimic, titlul a rămas 
tot la noi în casă, ne spunea, foar
te satisfăcut, tatăl celor doi ași ai 
velodromului, Dede Negoescu, cu 
ani în urmă și el un as dar al șo
selelor.

S. SPIREA



ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELEI1
DE A 22-A SESIUNI

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a avut o în- 
tîlnire de lucru cu U Thant, se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite. în cursul con
vorbirii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, au fost 
abordate probleme privind înche
ierea lucrărilor celei de-a XXII-a 
sesiuni și deschiderea sesiunii a 
XXIII-a a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

NEW YORK 23 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu transmite : Președintele celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Corneliu Mănes
cu, a primit la 23 septembrie, la 
sediul său de la Palatul Națiuni
lor Unite, pe reprezentantul per
manent al Uniunii Sovietice la 
O.N.U., Iakov Malik.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, desfășu
rată într-o atmosferă prieteneas
că, au fost abordate probleme pri
vind încheierea celei de-a 22-a 
sesiuni și deschiderea lucrărilor 
sesiunii a 23-a a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Tot luni, președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, a primit la 
Palatul Națiunilor Unite pe pre
ședinții pe luna în curs ai grupu
rilor regionale ale statelor mem
bre ale O.N.U.: G. Tomeh, re
prezentantul permanent al Siriei, 
președintele grupului statelor a- 
siatice, O. Coiccou, reprezentantul 
permanent al Republicii Domi
nicane, președintele statelor lati-

Securitatea - premiză fundamentală 
pentru dezvoltarea liberă a fiecărui popor 
Cuvîntarea ambasadorului Nicolae Ecobescu in 

Comisia I a Conferinței statelor neposesoare 
de arme nucleare

GENEVA 23 (Agerpres). — în 
Comisia I-a a Conferinței state
lor neposesoare de arme nucleare 
de la Geneva — comisie care 
dezbate problema garanțiilor de 
securitate pentru statele nenu
cleare și a măsurilor de dezarma
re — a luat cuvîntul reprezentan
tul român, ambasadorul Nicolae 
Ecobescu.

Trecînd în revistă dezbaterile 
de pînă acum ale Comisiei în 
problema garanțiilor de secu
ritate pentru statele nenucleare 
delegatul român a subliniat că 
„securitatea reprezintă un atribut 
fundamental al independenței na
ționale, o chezășie a realizării 
dreptului suveran al statelor de 
a se manifesta pe planul relații
lor internaționale ca subiecte de 
sine stătătoare. Securitatea, a spus 
vorbitorul, constituie, totodată, o 
premisă fundamentală pentru 
dezvoltarea liberă a fiecărui po
por, un factor hotărîtor al mate
rializării dreptului inalienabil al 
fiecărei națiuni de a-și hotărî sin
gură destinele, de a-și rezolva 
problemele în conformitate cu 
voința și aspirațiile sale. Starea 
de securitate a statelor este, de 
aceea, una din valorile esențiale 
pe care dreptul internațional con
temporan are menirea să le ape
re, la fel cum este chemat să pro
moveze progresul economic și so
cial al tuturor popoarelor, să a- 
pere pacea, statornicirea unor re
lații normale, de bunăvecinătate 
și cooperare pașnică între toate 
țările, mari și mici, relații înte
meiate pe principiile unanim re
cunoscute ale legalității interna
ționale — suveranitatea și inde
pendența națională, egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproc, 
neamestecul în treburile altuia.

Stringența problemei garanții
lor de securitate pentru țările 
nenucleare și nevoia urgentă de 
a fi soluționată de o manieră sa
tisfăcătoare, a arătat reprezentan
tul român, se află într-un raport 
de strînsă interdependență cu tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare, statele care prin tratat 
renunță la aceste arme fiind pe 
deplin îndreptățite să obțină ga
rantarea efectivă a securității lor.

Acesta este temeiul care justi
fică cerința ca, pînă la elimina
rea totală a armelor nucleare e- 
xistente, și, deci, pînă la înlătu
rarea completă a primejdiei nu
cleare, — finalitate la care tre
buie să conducă măsurile din do
meniul dezarmării atomice — ță
rile neposesoare de arme nuclea
re să se bucure de garanții al 
căror efect să fie consolidarea 
securității lor. De aici nevoia, 
înainte de toate, ca puterile deți
nătoare de arme nucleare să-și 
asume obligația solemnă, pe de o 
parte, de a nu utiliza în nici o 
împrejurare armele nucleare îm- 

no-americane; Xdenek Cernik, 
reprezentantul permanent al 
Cehoslovaciei, președintele grupu
lui statelor est-europene ; S. As- 
trom, reprezentantul permanent 
al Suediei, președintele grupului 
statelor vest-europene; H. B. 
Azzout, locțiitor al reprezentantu
lui permanent al Algeriei, preșe
dintele grupului statelor africane.

Au fost examinate și puse de 
acord diferite aspecte legate de 
încheierea sesiunii a 22-a a Adu
nării Generale. Președintele Adu
nării, Corneliu Mănescu, a expri
mat mulțumiri președinților gru
purilor regionale pentru sprijinul 
pe care i l-au acordat în decursul 
exercitării mandatului său, pen
tru spiritul de cooperare con
structivă pe care l-au manifestat 
în cursul lucrărilor sesiunii care 
s-a încheiat.

NEW YORK — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite : Luni după-amiază s-au 
încheiat la Palatul Națiunilor U- 
nite din New York lucrările celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

în cadrul ședinței de închidere, 
președintele Adunării Generale, 
ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, a 
relevat că în urma consultărilor 
avute cu un număr de delegații 
s-a desprins părerea generală că 
ar fi bine ca problema Orientu
lui Apropiat, care a fost înscrisă 
pe ordinea de zi a celei de-a 22-a 
sesiuni, (dar nu a fost luată încă 
în dezbatere — n.r.) să fie trans
misă cu prioritate stabilită la se
siunea precedentă — celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Generale.

Adunarea Generală a adoptat 

potriva statelor care nu le pose
dă, iar, pe de altă parte, de a nu 
amenința aceste state, în nici un 
caz și în nici o circumstanță, cu 
folosirea lor.

In continuare, ambasadorul N. 
Ecobescu a arătat că „interzice
rea armelor nucleare — deși nu 
afectează direct arsenalele atomi
ce — ar avea o influență poziti
vă asupra înfăptuirii unor măsuri 
efective de dezarmare nucleară, 
ar stimula eforturile dedicate de
zarmării generale. Este lesne de 
înțeles că negarea juridică, poli
tică și morală a armei nucleare, 
prin scoaterea ei în afara legii, 
ar reprezenta o amplă deschide
re către negarea materială a aces
teia, prin sistarea completă a 
producției și distrugerea tuturor 
stocurilor. Măsură de valoarea și 
tăria unui simbol, condamnarea 
fără drept de apel a armelor nu
cleare ar fi o dovadă convingă
toare a voinței statelor de a se 
angaja pe calea lichidării aces
tora.

România, a spus delegatul ro
mân, s-a pronunțat neabătut și a 
militat cu consecvență pentru in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare și a oricăror arme de dis
trugere în masă, susținînd toate 
inițiativele consacrate acestui 
scop. Poziția României derivă, 
înainte de toate, din dorința de 
a conlucra la opera de edificare 
și consolidare a păcii internațio
nale. Ea izvorăște, în același 
timp, din convingerea că prohi
birea armelor atomice ar avea e- 
fecte salutare asupra negocierilor 
de dezarmare și ar influența po
zitiv întreaga situație internațio
nală, constituind un factor de pro
movare a destinderii, înțelegerii 
și cooperării între națiuni".

în încheierea intervenției sale, 
reprezentantul român a declarat: 
„După cum s-a subliniat și în 
cursul dezbaterilor acestei confe
rințe, problemele pe care le exa-. 
minăm au o vocație de universa
litate. Obiectivul către care tre
buie orientate în permanență 
străduințele întregii comunități 
internaționale este dezarmarea ge
nerală și înainte de toate, dezar
marea nucleară. Aceasta este o 
chestiune vitală pentru toate po
poarele, care poate fi soluționată 
numai prin eforturile convergen
te ale tuturor statelor lumii.

Este de neconceput înfăptuirea 
dezarmării generale și, mai întîi, 
a celei nucleare, fără participarea 
la acest proces a tuturor țărilor 
lumii și, în primul rind, a celor 
cinci puteri deținătoare de arme 
nucleare. Trebuie, de aceea, să 
se creeze condiții corespunzătoa
re pentru asigurarea unei partici
pări egale a R. P. Chineze la 
dezbaterea și soluționarea poziti
vă a tuturor problemelor interna
ționale actuale, între care dezar
marea deține un loc de frunte.

A 0. N. U.
în unanimitate această hotărîre, 
de asemenea, Adunarea Genera
lă a aprobat, în continuare, cel 
de-al treilea raport al Comisiei 
de verificare a deplinelor puteri.

La tribuna Adunării Generale 
au urcat apoi reprezentanții Sue
diei, Cehoslovaciei, Siriei, Alge
riei, Cubei și Ecuadorului care, 
în numele grupurilor regionale 
ale țărilor membre ale O.N.U. și 
în numele delegațiilor lor, au 
mulțumit în cuvinte deosebit de 
cordiale președintelui celei de-a 
22-a sesiuni, ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu < 
Mănescu, pentru laborioasa și i 
rodnica activitate pe care a des
fășurat-o în înalta funcție în care j 
a fost ales. Apreciind activitatea 1 
sa, vorbitorii au avut totodată, 1 
cuvinte de înaltă prețuire pentru j 
politica externă a României, con- ț 
sacrată păcii și colaborării inter- 
naționale.

Exprimîndu-și gratitudinea pen
tru cuvintele de apreciere rostite, 
Corneliu Mănescu a mulțumit 
delegațiilor pentru spiritul de co
laborare și înțelegere pe care 
l-au manifestat în decursul sesiu
nii. „Cuvintele pe care le-ați 
rostit la adresa mea, a declarat 
Corneliu Mănescu, sînt adresate 
în același timp politicii guvernu
lui rheu și ideilor pe care le pro
movează și le sprijină pe plan in
ternațional și în Organizația Na
țiunilor Unite".

Președintele Adunării Genera
le, Corneliu Mănescu, a de
clarat închise lucrările celei 
de-a 22-a sesiuni. Ședința inau
gurală a celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. va 
avea loc marți după-amiază. (

Se impune, prin urmare, elimina
rea acelor obstacole, servind in
terese unilaterale, care împiedică 
în mod ilegal ocuparea de către 
R. P. Chineză a locului ce i se 
cuvine în Organizația Națiunilor 
Unite și în alte organizații și re
uniuni internaționale.

Considerăm, în același timp, 
regretabil că la o reuniune che
mată să examineze probleme de 
interes general și care privesc 
toate țările nenucleare, fără ex
cepție, nu au fost invitate R. D. 
Germană, R. P. D. Coreeană și 
R. D. Vietnam — fapt ce consti
tuie o discriminare față de aces
te state suverane și indepen
dente.

Delegația română ține să re
afirme, și cu acest prilej, poziția 
constantă a guvernului Republi
cii Socialiste România cu privire 
la necesitatea participării R. D.
Germane, R. P. D. Coreene ț’ 
R. D. Vietnam, în condiții de e- 
galitate, la organizațiile și reuni
unile internaționale cu vocație 
universală".

COMUNICATUL COMUN 
ROMÂNO-VENEZUELEAN

CARACAS 23 Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Oros, 
transmite : La încheierea vi
zitei în Venezuiela a delegației 
guvernamentale române con
dusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost adoptat un 
comunicat comun. Delegația 
Republicii Socialiste România 
— se spune în comunicat — 
s-a întîlnit cu primul minis
tru și ministru al relațiilor 
interne, Reinaldo Leandro 
Mora, cu ministrul relaților 
externe, Ignacio Iribarren Bor
ges, ministrul minelor și hi
drocarburilor, Jose A'ntonio 
Mayobre, ministrul dezvoltării 
economiei naționale, Aura Ce
lina Casanova, ministrul ad
junct al relațiilor externe, 
Raul Nass, cu președintele și 
membrii conducerii Federației 
Camerelor de comerț și indus
trie, cu președintele și membrii 
conducerii cooperației venezu- 
elene de dezvoltare și ai So
cietății petroliere venezuelene. 
Cele două delegații au format 
grupe de lucru care și-au des
fășurat activitatea separat, cu 
scopul de a examina în mod 
detailat posibilitățile existente 
în ce privește schimburile co
merciale și cooperarea econo- 
nică, în special în domeniile 
petrolului, minelor, chimiei și 
petrochimiei. Ambele părți au 
apreciat că atît actuala vizită

Convorbiri intre tovarășii
Paul Niculescu-Mizil 
și Komocsin Zoltan

BUDAPESTA 23 — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Pe baza unei 
înțelegeri comune, la 23 sep
tembrie Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, Secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită în 
Ungaria în timpul căreia a 
avut convorbiri cu Komocsin 
Zoltan, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al P.M.S.U.

Vizita delegației P.C.R.
in Italia

ROMA 23. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Luni dimineața, delega
ția Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.G.R., s-a întîlnit la sediul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian, cu con
ducerea unor secții ale C.C. al 
P.C.I., cu activiști ai C.C. al 
P.C.I. Au participat Alessandro 
Natta, membru al Direcțiunii, 
șeful secției organizatorice a 
C.C. al P.C.I., Arturo Colombi, 
membru al Direcțiunii, respon
sabilul secției agrare a C.C. al 
P.C.I., Franco Calamandrei, 
membru al C.C., responsabilul 
Comisiei ideologice a C.C. al 
P.C.I., Adriana Seroni, membru 
al C.C., responsabila Comisiei 
de femei a C.C. al P.C.I., pre
cum și alți activiști ai C.C. al 
P.C.I., ai Federației Tineretu
lui Comunist Italian și Uniunii 
Femeilor Italiene. Cu acest pri
lej s-a făcut un schimb de

Plenara C.C. al 
Partidului Muncii 

din Elveția->
GENEVA 23. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : Comitetul Central al Partidu
lui Muncii din Elveția s-a reunit 
în zilele de sîmbătă și duminică 
la Lausanne. După încheierea 
dezbaterilor a fost dat publicită
ții un comunicat în care sînt re
afirmate trăsăturile esențiale ale 
politicii partidului în întîmpina- 
rea celui de-al IX-lea Congres 
Național, care se va ține Ia La 
Chaux-de-Fonds între 1 și 3 no
iembrie.

în comunicat se apreciază tot
odată că „o conferință mondială a 
partidelor comuniste și muncito
rești se va putea ține numai a- 
tunci cînd vor fi întrunite condi
țiile necesare pentru o discuție 
sinceră și liberă". Comitetul Cen
tral s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru suspendarea lucrărilor pre- 

conferințe.
se

„și-a menți
nut pozițiile adoptate cu privire 
la intervenția militară în Cehoslo
vacia".

și^gătitoare ale acestei
- ^Partidul Muncii din Elveția, 

arată în comunicat,

a delegației guvernamentale 
române, cît și cea a delegației 
comerciale a Venezuelei care 
s-a aflat în România în luna 
iulie a.c., constituie rezultate 
pozitive pentru strîngerea re
lațiilor economice și comerci- 

’ale între România și Venezu
ela.

Cele două delegații au ela
borat un acord prin care se 
stabilește crearea unei comisii 
guvernamentale mixte româ- 
no-venezuelene, ce va avea 
scopul să studieze și să explo
reze acele domenii care pre
zintă perspective- concrete de 
schimburi. Acordul a fost sem
nat de către Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și de către 
Ignacio Iribarren Borges, mi
nistrul relațiilor externe al 
Republicii Venezuela.

Cele două delegații, sublini
ază comunicatul în încheiere, 
consideră că dezvoltarea rela
țiilor între țări trebuie să se 
bazeze pe respectarea suvera
nității și că una din căile de 
întărire a colaborării interna
ționale este contactul direct 
între popoare, în conformitate 
cu principiile fundamentale 
consacrate în Carta Națiuni
lor Unite, a cărei respectare 
este cel mai bun mijloc pentru 
a garanta pacea și securitatea 
internațională.

în cadrul convorbirilor, care 
au decurs într-o atmosferă 
sinceră și tovărășească, au fost 
abordate probleme privind re
lațiile dintre cele două partide, 
precum și probleme actuale 
ale mișcării comuniste inter
naționale.

La convorbiri au luat parte 
și Dumitru Turcuș, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și 
Garai Robert, șef adjunct al 
secției externe a C.C. al 
P.M.S.U.

experiențe privind activitatea 
celor două partide frățești.

Reprezentanții P. G. Italian 
au vorbit pe larg despre activi
tatea și rezultatele obținute de 
comuniștii italieni în sectoarele 
pe care le reprezintă.

Tovarășul Virgil Trofin. a 
împărtășit gazdelor din expe
riența Partidului Comunist Ro
mân în dezvoltarea legăturilor 
sale cu masele, a democrației 
interne de partid, în rezolva
rea principalelor probleme ce 
stau în fața comuniștilor din 
România în construcția socia
listă.

La întîlnire au participat, de 
asemenea, senatorul I. Piva, 
membru al C.C. al P.C.I., și 
Cornel Burtică, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Roma.

Rectorul Universității na
ționale autonome din Me
xic, Javier Barros Sierra, 
și-a prezentat luni demisia în 
semn de protest împotriva 
ocupării de către armată a 
orașului universitar. Demi
sia lui Barros Sierra urmea
ză incidentelor care au avut 
loc duminică la Ciudad de 
Mexico între tineretul uni
versitar și poliție, soldate 
cu un mort, 40 de răniți și 
200 de arestări.★

Guvernul Uruguayan a e- 
mis duminică un decret prin 
care se suspendă cursurile 
Universității centrale din 
Montevideo și ale tuturor 
școlilor secundare din capi
tala țării pînă la data de 15 
octombrie, ca urmare a unor 
incidente.

BRNO: MEDALIE DE ADR
PEm INSTALAȚIA

ROMÂNEASCĂ „E-200“
PRAGA 23. — Coresponden

tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : La 23 septembrie la 
Brno a avut loc festivitatea de
cernării medaliiilor de aur ale 
ediției a X-a a Tîrgului inter
național de toamnă. Printre ce
le 30 de exponate medaliate se 
află și instalația de foraj 
„F-200", produs al uzinelor 
„1 Mai" din Ploiești. în acest 
fel, la prima sa participare cu 
o expoziție proprie la Tîrgul 
de Ia Brno, România își înscrie 
numele printre premiații aces-

s c u r* -t
• La Miinchen s-a deschis 

Tîrgul internațional alimentar 
„Ikofa-1968".

La standul organizat de Ca
mera de Comerț din București 
pe suprafață de 200 m.p. sînt 
prezentate produse ale între
prinderilor de Comerț exterior, 
Prodexport, Conservexport și 
Fructexport.

După deschiderea oficială a 
Tîrgului, standul românesc a 
fost vizitat de ministrul federal 
al alimentației și agriculturii, 
Hermann Hoecherl, ministrul e- 
conomist din landul Bavaria, 
prof. Hunhhamer, personalități 
federale și din land.

• AGENȚIA TASS anunță că 
la Moscova s-a deschis o repre
zentanță permanentă a firmei 
engleze „M. Golodetz", aceasta 
fiind prima reprezentanță a unei 
firme engleze Ia Moscova. După 
cum menționează agenția TASS, 
prin reprezentanța firmei en
gleze se livrează în U.R.S.S. in
stalații industriale complexe și 
se importă produse chimice, me
dicamente, rezervoare pentru 
produse chimice și gaze liche- 
fiiate, carton etc.

Patriot sud-vietnamez în timpul unei misiuni în regiunea Hun Long

După zborul stației 
„Sonda-5"

JAMES WEBB: „O realizare extrem 

de importantă"
Zborul stației sovietice „Sonda-5" și înapoierea ei pe pă- 

mint, a provocat vii ecouri în lumea științifică.

Zborul stației deschide o. nouă 
etapă în dezvoltarea tehnicii cos
mice, a declarat acad. Gheorghi 
Petrov, directorul Institutului de 
cercetări cosmice al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., care a subliniat 
că experiența a avut drept scop 
prelucrarea sistemului care asigu
ră revenirea pe pămînt a apa
ratelor capabile să înconjoare Lu
na și, pe viitor, și alte planete.

Comentînd înapoierea pe pă
mînt a stației, academicianul so
vietic Leonid Sedov a subliniat că 
în această experiență elementul 
cel mai important a fost înapoie
rea aparatului pe pămînt cu cea 
de-a doua viteză cosmică (aproa- 
je 11 000 metri pe secundă). Cal
culele au arătat, a subliniat acad. 
Sedov, că pentru îndeplinirea cu 
succes a acestei operațiuni este 
necesară o înaltă precizie a diri
jării, legată de corecția traiecto
riei. Totodată, savantul sovietic a 
menționat complexitatea deosebită 
a problemei securității aparatului 
în cursul zborului său cu cea de-a 
doua viteză cosmică, precizînd că 
rezolvarea acestei sarcini a nece
sitat dezvoltarea teoriei și efectua
rea de cercetări experimentale 
pentru studierea mișcării corpuri
lor în gaze cu viteze care depă
șesc de peste 20 de ori viteza su
netului.

Acad. Sedov și-a exprimat pă
rerea că zborul stației automate 
„Sonda-5", înconjurul Lunii, cer
cetările efectuate cu acest prilej, 
înapoierea pe Pămînt cu cea de-a 
doua viteză cosmică și ameriza
rea lină reprezintă realizări teh
nice de cea mai mare inportanță 
pentru noi cercetări în spațiul 

tei tradiționale manifestări in
ternaționale în domeniul con
strucțiilor de mașini.

Președintele juriului, F. Bra- 
bec, a relevat că anul acesta la 
concursul pentru obținerea me
daliei de aur a Tîrgului de la 
Brno au participat 21 de țări 
cu 396 exponate. EI a subliniat 
că juriul a acordat medaliile 
unor produse care constituie in 
prezent cele mai noi realizări 
în domeniul construcțiilor de 
mașini și electrotehnicii.

De asemenea, la Moscova exis
tă reprezentanțe permanente ale 
firmelor italiene „Fiat“ și „ENI“. 
Cel mai larg reprezentate sînt 
societățile japoneze „Tomio Boc- 
ki“, „Mitzui", „Ataka“, „Mitzu- 
bisi" și alte șase firme japoneze, 
care au de mai multă vreme 
reprezentanțe permanente la 
Moscova.

• ÎN cursul recentei sesiuni 
de la Belgrad a Comisiei mixte 
iugoslavo-sovietice de colabora
re tehnico-științifică, cele două 
părți au stabilit un nou pro
gram de cooperare, anunță 
agenția Taniug. Potrivit acestui 
program, pînă la sfîrșitul anu
lui în curs și în prima jumătate 
a anului viitor se va face un 
schimb de documentație tehni
că și experți pentru rezolvarea 
unor probleme tehnice din di
ferite domenii economice.

A fost aprobat, de asemenea, 
un plan de colaborare între 
institutele de cercetări din Iu
goslavia și U.R.S.S.

• ÎNCORDAREA intervenită 
în relațiile dintre Malayezia 
și Filipine ca urmare a legii 
adoptate de guvernul de la 

interplanetar, pentru revenirea 
pe Pămînt a aparatelor care voi 
zbura spre Lună, Marte, Venus 
și spre alte regiuni ale Cosmo
sului.

• REUȘITA experienței „Son- 
da-5“ este cea mai importantă 
dovadă a măiestriei în dome
niul spațial, demonstrată pînă 
în prezent de vreo țară — a 
declarat James Webb, care a 
demisionat recent din postul 
de director al N.A.S.A. (Admi
nistrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic). Subli
niind că aceasta este „o reali
zare uimitoare și extrem de 
importantă", Webb a arătat că 
„ea depășește ca importanță 
aterizarea primului laborator 
cu instrumente în Lună“.

• REFERINDU-SE la lansa
rea și înapoierea pe Pămînt a 
acestei stații, directorul Institu
tului vest-german de sateliți și 
cercetări cosmice de la Bochum, 
H. Kaminski, a declarat: „Ob
ținând un asemenea succes fan
tastic, Uniunea Sovietică se 
află pe calea de a repurta pri
ma victorie în cucerirea Lu
nii".

Zilele culturii 
românești 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 23 — Corespon- | 
denții Agerpres, N. Cristolovea- i 
nu și L. Duță transmit: Conti- 
nuîndu-și turneul, pe care îl 
întreprinde în cadrul zilelor 
culturii românești în Uniunea 
Sovietică, orchestra de cameră 
din Cluj, a susținut două con
certe în sala Filarmonicii din 
Riga. Ele au deschis oficial 
stagiunea muzicală de toamnă 
din capitala R.S.S. Letone. Pen
tru noi, a spus F. O. Sveinik, 
directorul Filarmonicii din Riga, I 
este o mare cinste și Un eveni- I 
ment să avem ca oaspete în I 
stagiunea de toamnă o aseme- I 
nea formație muzicală valoroa- [ 
să. El a adăugat că Ștefan I 
Ruha este unul dintre oaspeții I 
preferați ai orașului, un inter- I 
preț care a cucerit publicul/ £

Concertele orchestrei de ca- E 
meră din Cluj s-au bucurat de I 
un deosebit succes, spectatorii I 
aplaudînd și rechemând la I 
rampă pe artiștii români. Con- I 
tinuîndu-și turneul în zilele de I 
25 și 26 septembrie, orchestra I 
de cameră din Cluj va concerta I 
la Leningrad.

Manila cu privire la incorpora
rea teritoriului Sabah în statul 
filipinez pare să se fi atenuat 
— consideră observatorii poli
tici din capitalele- celor două 
țări. Ministerul filipinez al Afa
cerilor Externe a anunțat cd 
Filipinele nu intenționează să 
rupă relațiile diplomatice cu 
Malayezia din cauza disputei 
în problema Sabahului.

PRAGA 23 (Agerpres). — E. 
Erban, președintele C.C. al Fron
tului Național al R. S. Ceho
slovace, l-a primit la Praga pe 
V. V. Kuznețov, reprezentant al 
C.C. al P.C.U.S. și deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. La 
întîlnire a participat și S. V. ] 
Cervonenko, ambasadorul U.R.S.S 1 
la Praga.

După cum menționează agen
ția C.T.K., în cursul acestei în
trevederi, a doua în decurs de 
cîteva zile, au fost discutate pro
bleme politice generale, în special 
noua concepție privind Frontul I 
Național și funcțiile sale în peri- I 
oada de după ianuarie. •

[VA FI 
ÎNLOCUIT 
HEATH?

■ în ultima vreme — chiar 
I și în cursul vacanței parla- 
I mentare — s-a vorbit foar- 
I te mult de dificultățile gu- 
B vernului britanic, ale parti-
■ dului laburist. Pe fundalul
■ acestei situații dificile pen- 
I tru partidul de guvernă-
■ mînt. se pune în mod firesc 
| întrebarea: dar opoziția 
I cum stă ? Cu alte cuvinte, 
B care este situația în tabăra
■ conservatoare, al cărei lider 
I este Edward Heath ?

1 In mod normal, toată lumea 
B s-ar aștepta ca „tory-i“ să aibă 
B o situație dacă nu de-a dreptul
■ strălucită, in orice caz destul
■ buna, conform regulii geneAîe 
g care stabilește că de pe urina
■ greșelilor guvernului trage folos 
g opoziția și invers. Insă, analizînd 
B elementele de bază ale proble- 
B mei, observatorii au ajuns Ia 
I concluzia că nici conservatorii 
I britanici nu stau pe roze, ba,
■ dimpotrivă, că se află Ia o strîm- 
H toare cel puțin egală cu a la- 
H buriștilor.

Faptul de a nu fi știut să profi- 
9 te de pe urma dificultăților gu- 
B vernului îi este imputat în pri- 
B mul rînd liderului conservator, 
D Heath. De către cine ? Firește,
■ în primul rînd de adversarii săi 
g tradiționali, Edward du Cann și 
B E. Powell. Primul, care a de- 
B ținut pînă anul trecut postul de 
I președinte administrativ al parti- 
| dului, a fost înlăturat de Heath 
I tocmai pentru motivul că vedea 
B în el un adversar. E lesne deci 
B de înțeles că du Cann n-a lăsat
■ să-i scape nici un prilej pentru 
B a se revanșa. Recent, el a decla- 
I rat că „țara cere o conducere B energică a partidului de opoziție
a ceea ce echivalează cu a pro». 
I pune înlocuirea actualei con- 
| duceri în frunte cu Heath. în 
E aceeași termeni s-a pronunțat și 
| Powell.
I Potrivit părerii multor specia- 
B liști, datorită conducerii „lipsi- 
| te de vlagă" a actualului lider,
S partidul conservator nu este în 
I măsură să preia astăzi frinele
■ conducerii. De aceea, susțin a- 
I ceștia, s-a ajuns la situația pa- 
] radoxală ca laburiștii să se men- 
I țină la cîrmă nu datorită merite- 
I lor proprii, ci datorită lipsei de 
I merite a opoziției. Se știe că 
| guvernul Wilson a primit un se- 
I rios vot de blam din partea pro- 
I priilor membri ai partidului la- 
fi burist ca și ai sindicatelor mai 
I ales în ceea ce privește așa-nu- 
I mita politică de austeritate. Dar, 
J cu toate acestea, după cum arată 
I unele sondaje de opinie, nici mă- 
I car a șasea parte din corpul elec- 
I toral nu s-ar pronunța — ca al- 
I ternativă la actualul cabinet Wil- 
I son — pentru un guvern conser- 
I vator sub conducerea lui Heath. 
I In legătură cu aceasta ziarul

„LA LIBRE BELGIQUE" scria 
I că în pofida impopularității gu- 
I vernului laburist „nu-i mai puțin 

evident că țara nu sare-n sus do 
I bucurie la ideea de a trece sub 

un regim conservator. Țara este 
I la fel de deziluzionată de con

servatori ca și de laburiști".
Unele greșeli recente ale Iul 

Heath au alimentat și mai mult 
criticile la adresa conducerii 
sale. Așa a fost declarația făcu
tă în timpul turneului său în Ex
tremul Orient, în cadrul căreia 
a promis „în chip imprudent" 
(LA LIBRE BELGIQUE) că dacă 
partidul său revine Ia putere ho- 
tărîrea de retragere din zona de 
Ia este de Suez va fi abolită. 
Ca atare, scrie ziarul amintit, 
Heath a dobîndit faima de a fi 
„cel mai rău șef al opoziției" pe 
care l-a avut vreodată Anglia. 

Din toate aceste motive se afir
mă că Ia conferința anuală a par
tidului conservator, care se va 
ține luna viitoare, se va pune 
problema înlocuirii lui Heath din 
funcția de lider conservator. în 
acest caz, cine ar putea aspira 
să-i ia locul? în discuție intră 
în primul rînd, cele două per
sonalități amintite (du Cann și 
Powell), în al doilea rînd însă, 
sînt pronunțate numele lui Re
ginald Maulding și Alec Douglas 
Home. Mai ales acesta din urmă 
ar putea reintra în posesia ti
tlului pierdut.

Heath însă nu pare dc loc alar
mat. Pentru că — potrivit sis
temului în vigoare — nu comi
tetele de partid (reprezentate 
Ia conferința anuală) au căderea 
de a desemna pe șeful partidu
lui ; această menire o are grupul 
parlamentar conservator. Iar aici 
actualul lider se simte mai la 
largul său.

ION D. GOIA
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