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Un nou centru de extracție a cărbunelui

întâlnirea tovarășuluiMINA PAROȘENI

Anul XXXVI Nr. 7122

ing. Ilie BÂDICUT 
secretar al Comitetului regional 

Oltenia al P.C.R.

regătirea de noi cadre cu înaltă calificare și lărgirea orizontului de cunoștințe tehnico-pro- fesionale ale cadrelor

Miercuri 5 octombrie 1966
_________ ■■ _ ______ _________ L. m..., N. r .

SOLICITATE

existente, corespunzător cerințelor mari ale dezvoltării economiei și progresului tehnicii în diverse domenii de activitate, constituie o problemă majoră care în actualul cincinal se pune cu acuitate și în regiunea noastră. Ea se cere soluționată nu numai din punctul de vedere al necesităților imediate ale întreprinderilor, ci și în perspectivă, întrucît în această perioadă in Oltenia vor intya în funcțiune noi întreprinderi și secții, se vor dezvolta capacitățile de producție în multe din unitățile industriale existente.Pornind de la cerințele pe care le ridică dezvoltarea puternică a economiei regiunii în cincinal și ținînd seama de indicațiile date de conducerea partidului la plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., biroul comitetului regional de partid a analizat, cu participarea unui larg activ, cum este organizată munca de formare a cadrelor în principalele întreprinderi industriale și unități agricole și ce trebuie făcut în vederea asigurării în perspectivă a necesarului de muncitori, ingineri și tehnicieni. Concluziile desprinse în urma studiului întreprins au fost dezbătute recent într-o plenară a comitetului regional de partid, elaborîndu-se pe această bază un plan cuprinzător de măsuri.
în perioada 1966—1970, numărul 

salariaților ocupați în industria re
giunii va crește cu aproape 50 la 
sută față de 1965. Sporuri deosebit de mari vor fi înregistrate în ramurile energetică — de 1,9 ori, cărbune — de 2,9 ori, industria chimică — de 3,6 ori, industria materialelor de construcții, construcții de mașini, ușoară și altele. Creșterea numărului de salariați, îndeosebi a muncitorilor calificați, inginerilor și tehnicienilor, va fi mai accentuată în raioanele Balș, Caracal, Filiași, Calafat, Corabia, Gorj și Strehaia, precum și în orașele Craiova, Tg. Jiu și Tr. Severin, unde se vor construi importante obiective industriale drept urmare a aplicării politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de ridicare economică a raioanelor și orașelor rămase în urmă.Pentru nevoile întreprinderilor industriale, de construcții, unităților din agricultură, un număr im
portant de muncitori va fi pregă
tit, în continuare, prin cele 35 de 
școli profesionale existente în re
giune. De pe băncile acestor școli vor ieși, în fiecare an, 5 500—7 000 de muncitori: operatori chimiști, electricieni, strungari, frezori, turnători, mineri. Este de menționat că în ultimul timp a crescut preocuparea organizațiilor de partid, conducerilor școlilor și întreprinderilor pentru îmbunătățirea procesului de învățămînt și a practicii în producție a elevilor. Drept urmare, programele s-au îmbogățit cu noi teme, corespunzătoare cerințelor impuse de dezvoltarea și perfecționarea continuă a tehnicii și tehnologiei. Asemenea îmbunătățiri la programele analitice s-au efectuat la școlile profesionale de pe lîngă uzinele „Electropu- tere" și „7 Noiembrie" din Craiova, școlile profesionale de energetică, transporturi C.F.R. și altele.In organizarea și funcționarea învățămîntului profesional există totuși unele deficiențe, care se răsfrîng negativ asupra nivelului de pregătire a elevilor. Din analiza întreprinsă a reieșit că, la elaborarea planurilor și programelor analitice din unele școli, nu s-a ținut cont întotdeauna de specificul meseriilor, de schimbările survenite în tehnica și tehnologia de fabricație din întreprinderi. Grupul școlar petrol-chimie Craiova, bunăoară, la cursul fizică nu s-au predat elevilor, anul școlar trecut, noțiuni elementare de termodinamica gazelor, strict necesare însușirii disciplinelor de specialitate. Tot aici, lecțiile la unele cursuri specifice meseriei sînt adesea rupte de cerințele concrete ale procesului de producție din fabricile noului combinat chimic din localitate. în alte școli profesionale, anumite manuale — de desen tehnic, tehnologia meseriei — sînt depășite din punct de vedere al conținutului, nu corespund progresului tehnic, standardelor și normelor interne actuale.

(Continuare în pag. a III-a)

CENTRAL AL P.C.R
RELATĂRI DESPRE 

FESTIVITĂȚILE DES
CHIDERII ANULUI U- 
NIVERSITAR IN ȚARĂ.

DEVA. — Pe harta industrială a Văii Jiului a apărut un nou centru de extracție a cărbunelui: mina Paroșeni, important obiectiv prevăzut de Congresul al IX-lea al P.C.R. Primele tone de cărbuni, din cele 20 000 cît este prevăzut a se realiza pînă la sfîr- șitul acestui an, au și fost scoase la suprafață.Prin deschiderea de noi cîm- puri miniere și a altor lucrări de dezvoltare ce urmează să se exe-

cute aici pînă în 1970 se vor putea extrage anual 600 000 de tone cărbune. Pentru atingerea acestei producții au fost puse în funcțiune instalații moderne de mecanizare a lucrărilor în subteran și la suprafață. Un pod metalic peste rîul Jiu va asigura transportul între noua mină și Uzina de preparare a cărbunelui de la Coroești. (Agerpres)
m

In zilele de 3 șl 4 octombrie în întreaga țară a 
avut loc deschiderea festivă a anului universitar.

Intr-o atmosferă de mare însuflețire, cei peste 
136 000 de studenți ai țării, împreună cu profesorii 
lor, și-au exprimat cu acest prilej hotărîrea de a 
răspunde grijii și atenției deosebite pe care partidul 
și statul socialist le acordă dezvoltării învățămîn- 
tului superior, muncind cu entuziasm și nesecată 
energie pentru a-și însuși o temeinică pregătire de 
specialitate, o înaltă cultură.

La manifestările prilejuite de deschiderea anului 
universitar au luat parte tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a avut o întîlnire cu tovarășii Samuil Mikunis, secretar general al C.C. al P.C. din Izrael, și Moshe Sneh, membra al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Izrael, care fac o vizită în țara noastră.La întîlnire au participat tovarășii Manea Mănescu și Mihai Gere, membri supleanți ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi în legătură cu relațiile dintre cele două partide, precum și cu privire la probleme actuale ale situației internaționale si ale mișcării comuniste și muncitorești.Discuțiile atmosferă s-au desfășurat într-o cordială, tovărășească.
★Marti la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, au oferit un dejun în cinstea oaspeților.

Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia au luat parte tovarășii: Reidar • Larsen, președintele Partidului Comunist din Norvegia, Just Lippe, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, șl Birger Bakken membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Marți dimineața, la sediul C.C. al P.C.R. au început convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist din Norvegia, care face o vizită în țara noastră.Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român la convorbiri au participat tovarășii: Nicolae Ceaușescu. secretar general al C.C. al P.C.R., Manea Mă- nescu, membru supleant al Comi- • telului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea. secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei

scînteie de se naște unRepetatele au întreținut acestui că-
nga casa

ÎNSEMNĂRI DIN JAPONIA

Complexul de Sere de la Ploiești
(Foto Agerpres)

Atmosferă de
El are 57 de ani, ea cu doi mai puțin. Au dus împreună o existență obișnuită, de muncă tenace, aspră, în tinerețe, mai aspră poate decît a altora, urcînd însă firesc scara vieții, cu o vitalitate armonioasă. De unde atunci impresia de vîrstă patriarhală ? Cu ei s-a întîmplat una dintre minunile simple ale omului : viața îor s-a prelungit, multiplicată, retrăită de tot aiîtea ori cîți urmași au.Acasă la unul dintre fii. Ștefan, într-un apartament din Drumul o obișnuită familie semă, prin prezența reporterului, într-o improvizată „masă rotundă". Pe masă, cafele și fotografii. In jurul ei, doar o parte din familia Sava. E o după-amiază de joi, unii sînt la lucru, alții au ore la liceu. Cînd s-au adunat cu toții ultima oară în grădinița casei părintești, vecinii spuneau în glumă că ai lui Sava au deschis restaurant de vară. Nouă copii, între 18 și 37 de ani, plus șase nepoți („deocamdată", adaugă

primitor Taberei, vizită de transfor-

capul familiei) plus opt gineri. Cu părinții, Ioana și Gheor- ghe, ei sînt 25 1„Viața este o flacără ce se stinge — e de părere un scriitor clasic — dar recapătă cîte ori copil", scîntei călduramin și le-au dat părinților simțămîntul că încep de fiecare dată o altă viață.Nouă copii, nouă vieți, nouă destine. Au crescut, s-au împlinit, s-au desprins de tulpina părintească, acum ei înșiși întemeietori de cămine. In Floreasca, în Balta Albă, în Giurgiului, în Drumul Taberei, refăcînd simbolic geografia urbanistică nouă a Capitalei.Tatăl și-a văzut copiii crescînd sub ochii lui. Cuvintele bune despre ei au venit de la alții. Părinții culeg ceea ce au semănat și au cultivat cu gri
jă : oameni.— Am răzbit — spune mama. Sîntem răsplătiți.Dar e cu neputință de redat tonul afectiv al acestor simple cuvinte. Ele vin încărcate de tot ce con-

Cei mai tineri dansatori din comuna Coșbuc, 
regiunea Cluj

denseaza istoria unei vieți și a unei case pline de copii. Ecouri ale anilor de război și lipsuri, tatăl șase ani sub arme, mama singură cu șapte copii, între truda pentru o bucată de pîine (cărînd saci la moară, poveri pe o moșie) și grija de a-i crește. Apoi veșnica problemă a aflării u- nui adăpost, proprietari care nu-și deschideau ușa, de groaza atîtor copii. Treptat — își amintește mama — viața a început să se însenineze. O dată cu a țării întregi. Statul ne-a a- jutat, ne-a mai luat de pe umeri din grija copiilor. Unul cîte u-, nul ei au început să muncească, să aducă bani în casă.Nu e vorba doar de cîștig — adaugă mama. Crescînd, cei mari ne-au ajutat pe noi, părinții. îi supravegheau pe cei mici, îi duceau la școală, se uitau în lecțiile lor. Unii — comentează mama — spun că-i greu să crești mai mulți copii. Ușor nu e. Dar nici nu înseamnă că dacă al patru copii în loc de doi grijile părinților sporesc îndoit. De fapt, încep să se aju- :e între ei. Așa s-au a- jutat mereu ai mei. Și astăzi, cît sînt de mari.— Adevărat. Ea cu toate treburile gospodăriei, eu în uzină — intervine tatăl. Chiar de fiecare și în fiece clipă nu puteam să ne ocupăm. A- tunci, cum să spun eu mai bine, te sprijini și în familie munca colectivă, tr-o vreme, ca să un exemplu mai propiat, mezinul nostru o cam luase razna. Găsise niște prietenoși prin cartier. Lipsea de la uzină, treaba mergea prost, pînă cînd au băgat de seamă frații lui. Mie nu mi-au spus nimic. Ei s-au dus la el, ce i-au zis, ce i-au făcut nu știu, dar l-au dat pe brazdă.

pe în- iaua-

Victor VÂNTU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Asistam în zilele noastre la plantarea unor suprafețe întinse cu pomi fructiferi. Sînt puse renurile situate puțin productive fi cultivate cu alte cole. Dirijarea acestei duce la crearea unor livezi în masiv unde se pot aplica toate lucrările necesare obținerii unor recolte mari și de calitate superioară. întrucît producerea materialului săditor este controlată de organele Consiliului Superior al A- griculturii s-a reușit să se îmbunătățească și raportul dintre speciile cultivate în favoarea mărului, părului, piersicului și vișinului, înlocuindu-se din cultură soiurile inferioare cu altele care să răspundă exigențelor sporite ale consumatorilor. Datorită acestor măsuri, de la un an la altul devin tot mai evidente rezultatele în privește sporirea producției fructe.Dar, după mine, pomicultura trebuie să se reducă numai plantațiile mari pe care le fac gospodăriile de stat și cooperativele agricole. Intr-adevăr, de aci se obțin cantități însemnate de fructe și în partizi mari, ceea ce interesează comerțul. Există zone, cum ar fi cîmpia, unde nu se pot aduce în toate anotimpurile cantități corespunzătoare' de fructe din zona de deal. Problema poate fi rezolvată și prin plantarea de pomi în spațiile libere din jurul caselor.In urma unor calcule sumare rezultă că dintr-o grădină în suprafață de numai 250 m.p. se poate realiza o producție de circa 125— 180 kg fructe. Cu alte cuvinte, dintr-o grădină de lîngă casă, îngrijită cum trebuie, se poate asigura aprovizionarea din belșug a familiei, în cea mai mare parte a anului, cu fructe ce se pot consuma proaspete, imediat după recoltare, deci cu valoare nutritivă foarte ridicată.Nu-i necesar să se facă cine știe ce propagandă pentru fructe, deoarece sînt cunoscute însușirile lor din punct de vedere alimentar. Cîteva lucruri trebuie însă subliniate. Ele constituie un aliment prețios, deoarece conțin cantități însemnate de zaharuri, acizi organici, săruri minerale, proteine, grăsimi, vitamine și alte substanțe absolut necesare pentru funcționarea normală a organismului omenesc. Prin faptul că fructele diferitelor specii de pomi se coc treptat, se poate asigura o a- provizionare permanentă, începînd

din luna iunie șl pînă în octom-, u- H

Acad. Teodor BORDEIANU Erie £ Pius, ___________________ nele soiuri demere se păstrează timp îndelungat, așa că pot fi date în consum în tot cursul iernii, iar unele chiar și în primăvară. Pe lîngă consumul în stare proaspătă, fructele constituie și o materie primă pentru diferite prelucrări casnice, obținîn- du-se suc, compot, dulceață, marmeladă etc.

în în Și valoare te- pantă, mai care nu pot plante agri- acțiuni ■

co de
nu 
la

(Continuare în pag. a V-a)
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Andrei ȘTEFAN termonuclearJaponia, țara care a cunoscutîntragedia atomică din 1945 de la Hiroșima și Nagasaki, a devenit o nobilă tradiție să se desfășoare în fiecare an conferința mondială de luptă pentru prevenirea războiu-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al P.C.R.

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri alealRepublicii Populare Bulgaria, al poporului bulgar și al nostru personal, vă mulțumim pentru felicitările tovărășești și urările călduroase adresate cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a revoluției socialiste în Bulgaria.Poporul bulgar dă o înaltă apreciere relațiilor de prietenie dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Republica Populară Bulgaria și în viitor va depune eforturi pentru lărgirea continuă a colaborării politice, economice și culturale cu Republica Socialistă România, în interesul popoarelor bulgar și român, unității și coeziunii țărilor socialiste, luptei pentru triumful socialismului și comunismului.Vă dorim dv. și poporului frate român succese și mai mari în dezvoltarea socialistă pe mai departe a patriei dv., în lupta pentru pace și colaborare în Balcani și în întreaga lume.
al

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii

Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

lul termonuclear, organizată de Consiliul japonez împotriva bombelor atomice și cu hidrogen (Gensuikyo). Anul acesta ea s-a ținut pentru a 12-a oară. La invitația Gensuikyo a participat, alături de delegați din numeroase țări, o delegație a Comitetului național pentru apărarea păcii din Republica Socialistă România.Conferința a ilustrat concludent dezvoltarea impetuoasă pe care a luat-o mișcarea japoneză pentru preîntîmpinarea războiului nuclear, pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen, pentru pacea și securitatea generală. Pentru poporul japonez, Hiroșima și Nagasaki nu reprezintă doar o pagină de istorie încadrată cu chenar de doliu ; lozinca „No more Hiroșima" („Hiroșima să nu se mai repete") a pătruns tot mai mult în conștiința Iui ca o chemare și un imbold la lupta împotriva forțelor agresiunii și războiului. A trezit admirația popoarelor iubitoare de pace de pretutindeni cronica amplă a acțiunilor de masă organizate de forțele păcii din Japonia — marșuri antiatomice, manifestații de protest împotriva bazelor militare ale S.U.A. existente pe pă- mîntul Japoniei, valul uriaș al protestelor împotriva așa-numitu- lui „tratat negru" japono-ameri- can, mișcarea actuală de luptă împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam. Din filmul acțiunilor organizate anul acesta, cităm ca e- pisoade memorabile puternica demonstrație împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam, la care au participat peste 235 000 de persoane la Tokio și peste 600 000 în alte localități, demonstrațiile pe scară națională contra bombardării periferiilor orașelor Hanoi și Haifong, marele miting de la paralela 27 — hotarul artificial creat între insula Okinawa și Japonia — desfășurat sub lozinca realipirii Okinawei, o- cupată de S.U.A., la Japonia.
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

DESCHIDEREA ANULUI
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m CRAIOVAîntr-un cadru sărbătoresc, în dimineața zilei de marți, 4 octombrie, și-a deschis porțile cea de-a 5-a universitate a tării — Universitatea craioveană.Primiți cu puternice aplauze, în prezidiul adunării iau loc tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv; și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, Ion Teoreanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., conducătorii organelor locale de partid și de stat, rectorii celorlalte universități ale tării și conducătorii altor instituții de învățămînt superior din întreaga tară.Adunarea a fost deschisă de rectorul Universității din Craiova, prof. dr. ing. Marius Preda.A luat apoi cuvîntul Ion Stă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al P.C.R. Crearea Universității din Craiova — a spus vorbitorul — este mărturia cea mai elocventă a înfăptuirii politicii înțelepte, clarvăzătoare a partidului nostru privind dezvoltarea, perfecționarea și repartizarea teritorială a învățămîntului superior ; ea corespunde cerințelor pe care le ridică dezvoltarea impetuoasă a regiunii.în continuare a luat cuvîntul acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, care a exprimat convingerea că noua universitate se va înscrie cu cinste, prin bunele rezultate pe care le va dobîndi, în rîndul marilor noastre instituții de învățămînt superior.Din partea rectorilor celorlalte universități ale țării a vorbit acad. 
Constantin Daicoviciu, rectorul u- niversității „Babeș-Bolyai". Conducătorii unor instituții de învățămînt superior din țară au în- minat rectorului tinerei universități craiovene niesaje și saluturi.Au luat apoi cuvîntul inginer 
Alexandru Heinrich, directorul general al Uzinelor „Electroputere", prof. Ion Maxim, de la Facultatea de agricultură, studentul Ion 
Văduva din anul V al Facultății de agronomie, și Mariana Nicola, studentă în anul I al Facultății de filologie.Primit cu puternice aplauze a luat cuvîntul tovarășul CHIVU 
STOICA.După ce a adus celor prezenți salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, vorbitorul a arătat că înființarea Universității din Craiova se înscrie pe linia înfăptuirii sarcinilor Congresului al IX-lea.Dezvoltarea economiei socialiste, a științei și culturii, eforturile pe care le depune poporul nostru pentru a asigura înflorirea continuă a României și situarea ei la nivelul țărilor celor mai avansate — a subliniat în continuare vorbitorul — fac necesară perfecționarea învățămîntului superior, întărirea continuă a legăturii învățămîntului cu viața, cu nevoile dezvoltării societății. Fără îndoială, a subliniat vorbitorul, că Universitatea craio- veană, continuînd și dezvoltînd prin munca dv. susținută frumoasele tradiții din trecut, va deveni un puternic focar de cultură al României moderne.învățămîntul nostru superior trebuie să reflecte operativ și continuu rezultatele cele mai valoroase ale cercetării științifice, să asigure însușirea de către studenți a tot ceea ce este mai avansat în știință și tehnică. în același timp trebuie să dăm studenților o temeinică pregătire pentru activitatea practică, să-i ajutăm să cunoască bine specificul domeniilor de activitate în care vor traduce în viată cele învățate. Școala și universitatea au rolul de a forma oameni bine pregătiți din toate punctele de vedere, cu o înaltă competență de specialitate și totodată cu un vast, orizont politic, buni cetățeni și patrioți. Asigurarea însușirii de către studenți a cunoștințelor predate la cursuri trebuie organic îmbinată cu o multilaterală și rodnică activitate educativă. Este una din cele mai nobile îndatoriri de a contribui la cultivarea în rîndurile tineretului studios a dragostei față de tradițiile revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului nostru, a dragostei față de partid, de patrie.De Oltenia, străvechi și frumos pămînt românesc, se leagă memorabile evenimente din istoria poporului nostru. De - pe meleagurile dv. s-a ridicat Mihai Viteazu, care a realizat pentru întîia oară unitatea Țărilor Românești într-un singur stat; de aici a pornit răscoala condusă de Tudor Vladimirescu, aici s-au petrecut evenimente de seamă în anul revoluționar 1848. Populația din această parte a tării a participat activ la lupta pentru unirea Țărilor Române, la războiul de independență din 1877, aici au trăit și au activat în anii grei ai ilegalității mulți comuniști care prin lupta lor au contribuit la continuarea și ridicarea pe o treaptă mai înaltă a tradițiilor poporului.Nici un efort nu este prea mare cînd este vorba de a dezvolta în rîndurile studențimii sentimentul sfînt al dragostei față de ceea ce au înfăptuit cu imense sacrificii înaintașii noștri, hotărîrea de a 

duce mai departe moștenirea progresistă a trecutului, de a întări permanent națiunea noastră socialistă, independența și suveranitatea patriei.Ne adresăm studenților celei mai tinere dintre universitățile noastre — a subliniat președintele Consiliului de Stat — cu îndemnul cald de a se strădui din toate puterile să ridice mereu mai sus făclia științei și culturii românești. Munciți în așa fel încît să puteți declara oricînd în fața propriei conștiințe : ne-am făcut datoria față de patrie, de partid, am închinat tot elanul și energia noastră cauzei poporului.Pentru obținerea unor bune rezultate la învățătură — a continuat vorbitorul — o deosebită importanță o au întărirea disciplinei, a simțului de răspundere față de muncă și respectul studenților pentru corpul didactic. Este necesar ca organizațiile de partid și, sub îndrumarea lor, organizația U.T.C. și asociațiile studenților din universitate să intensifice munca de educație în rîndul studenților, să ajute cadrele didactice în desfășurarea unei activități continue și susținute pentru a-i obișnui pe tineri cu munca și cu disciplina universitară, pentru a le forma și dezvolta concepții înaintate.Fără îndoială că bucurîndu-se de îndrumarea competentă a cadrelor didactice, de grija permanentă a organelor și organizației de partid, precum și a U.T.C. și asociațiilor studențești, valorosul
LA TIMIȘOARA

La deschiderea festivă a cursurilor în centrul universitar Timișoara a participat tovarășul Gheor- ghe Apostol, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. în cursul dimineții de luni oaspetele, însoțit de tovarășii Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Banat al P.C.R., Vasile Daju, membru al C. C. al P.C.R., președintele Comitetului e- xecutival Sfatului popular regional Banat, și de alți conducători ai organelor locale de partid și de stat, a vizitat institutele de învățămînt superior, fiind întîmpinat pretutindeni cu multă căldură de corpul profesoral și de studenți.Sute de studenți și cadre didactice au participat apoi în sala Modern la festivitatea deschiderii cursurilor noului an de învățămînt superior. Festivitatea tradițională a fost deschisă de tovarășul prof. ing. 
Constantin Avram, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic din Timișoara.Au luat apoi cuvîntul prof. dr. docent Ion Cotăescu, de la Institutul de medicină, studenta Ramona Bordei, din anul IV al Facultății de filologie de la Universitate, studentul Mircea Mateevici, de la Facultatea de agronomie, care au exprimat angajamentul de a folosi din plin condițiile create prin grija partidului pentru a învăța cu perseverență, a stăpîni știința, a-și face datoria față de patrie.Relevînd atenția pe care conducerea partidului o acordă dezvoltării învățămîntului superior, tov. 
Ion Cîrcei, prim-secretar al Comitetului regional Banat al P.C.R., a subliniat necesitatea ca încă din primele zile ale noului an de învățămînt conducerile institutelor, cadrele didactice, organizațiile de partid și de tineret să-și mobilizeze toate forțele pentru a ridica pe o treaptă superioară întreaga activitate instructiv-educativă.Primit cu puternice aplauze, a luat apoi auvîntul tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL. Arătînd că tradiționala festivitate a deschiderii anului universitar reprezintă un eveniment sărbătoresc de mare însemnătate în viața corpului didactic și a studenților, vorbitorul a transmis cadrelor didactice și studenților din centrul universitar Timișoara un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului și a Consiliului de Miniștri și, personal, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R.După ce a trecut în revistă realizările obținute în anii construcției socialiste în dezvoltarea învăță- mîntului superior, precum și sarcinile prevăzute în acest domeniu în planul cincinal, vorbitorul a subliniat că orașul Timișoara este unul din importantele centre de îpvăță- mînt, știință și cultură ale țării, străveche așezare în care au trăit și activat numeroși cărturari și oare a căpătat azi o nouă strălucire. De pe plaiurile Banatului s-au ridicat oameni luminați ca Eftimie Murgu, Vicențiu și Victor Babeș, Constantin Diaconovici Loga, Ion Vidu, Traian Vuia, Traian Lales- cu și alții, care și-au închinat viața luptei pentru ridicarea culturală a maselor, dezvoltarea științei și învățămîntului, pentru progres social, unitate națională și independență. Cultivînd respectul față de tradițiile culturale înaintate, față de toți cei care de-a lungul veacurilor și-au consacrat energia și talentul înălțării edificiului trainic al culturii poporului român, partidul nostru îndrumă oamenii de știință și cultură să dezvolte și să îmbogățească această moștenire de neprețuit.După ce a relevat amploarea că- 

detașament al studențimii din Craiova se va dovedi la înălțimea încrederii poporului nostru.în continuare, tovarășul Chivu Stoica s-a referit la unele probleme ale politicii externe.în încheiere, exprimîndu-și convingerea că întregul corp didactic, toți studenții, pornind la drum în primul an de existență al Universității din Craiova, își vor consacra întreaga capacitate de muncă, inițiativa și energia creatoare pentru ca acest însemnat edificiu de știință și cultură să-și îndeplinească cu cinste înalta sa menire, tovarășul Chivu Stoica a urat profesorilor și studențimii craiovene spor la muncă, multă sănătate, noi succese în activitatea rodnică închinată prosperității poporului român, ridicării României socialiste pe noi culmi ale culturii și civilizației.în încheierea adunării, într-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost trimisă o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care cadrele didactice și studenții universității se angajează ca printr-o muncă plină de pasiune și entuziasm să facă din Craiova un important centru de cultură și cercetare științifică.în sala Teatrului Național din Craiova a fost prezentat un spectacol festiv.Tovarășii Chivu Stoica, Ștefan Voitec și ceilalți oaspeți au vizitat apoi Universitatea, Institutul pedagogic și Institutul agronomic. Peste tot, sute și sute de studenți au făcut oaspeților o caldă și entuziastă primire.
Mircea MOARCAȘ

pătată de învățămîntul superior în Timișoara, vorbitorul a spus : Este o mîndrie pentru noi să constatăm că datorită aplicării consecvente a politicii partidului comunist în problema națională, asigurării egalității în drepturi a tuturor cetățenilor indiferent de naționalitate, tineretul universitar din Timișoara, ca și întregul tineret al țării, muncește și învață înfrățit, călăuzit de idealul slujirii devotate a României socialiste.Instituțiile de învățămînt superior din Timișoara — a spus în continuare vorbitorul — și-au cîști- gat un renume care le face cinste. Aici își desfășoară activitatea numeroase cadre didactice, valoroși oameni de știință cunoscuți în țară și peste hotare. Ne exprimăm convingerea — a spus vorbitorul — că. în noul an universitar, corpul didactic și studenții timișoreni nu-și vor precupeți eforturile pentru a obține noi succese care să ridice tot mai sus prestigiul bine meritat al centrului universitar Timișoara.în continuare au fost relevate cîteva din sarcinile mai importante care stau în fața învățămîntului superior. învățămîntul nostru superior — a spus tovarășul Gheor- ghe Apostol — va forma cadre cu un înalt nivel de pregătire în măsura în care va reflecta continuu în conținutul său marile cuceriri ale științei contemporane. Trebuie să pregătim asemenea specialiști care să se poată adapta repede noilor cerințe ale științei și tehnicii.O mare atenție va trebui acordată acelor ramuri ale învățămîntului legate direct de modernizarea economiei naționale, de automatizare, electronică, utilizarea energiei atomice, genetică etc.Aportul noilor generații de ingineri va fi cu atît mai mare cu cît pregătirea lor teoretică șl practică va fi mai temeinică. De aceea — a subliniat vorbitorul — este util ca institutele să stabilească încă în cursul anului universitar contacte strînse cu întreprinderile, să nu reducă legătura cu producția la practica de vară.Arătînd că activitatea de cercetare va căpăta o largă dezvoltare în anii următori, vorbitorul a relevat că în acest scop va trebui sporit numărul convențiilor dintre catedre și întreprinderi, formă deosebit de eficace a relațiilor între cercetare și practică.După ce a arătat necesitatea ca studenții să depună o muncă intensă pentru obținerea unei înalte calificări, vorbitorul a spus : Poporul nostru are nevoie de intelectuali cu vaste cunoștințe generale și de specialitate, dar totodată cu un înalt spirit moral-ce- tățenesc. Toate acestea impun organizațiilor de partid din institutele de învățămînt superior, organizațiilor de tineret și corpului didactic ca printr-o activitate perseverentă să contribuie la creșterea răspunderii studenților față de pregătirea lor profesională, să cultive în rîndurile 'acestora atitudinea înaintată față de muncă, o înaltă disciplină, dragoste pentru profesia aleasă, interes și pasiune față de tot ceea ce este nou în știință.După ce s-a referit la importanța însușirii de către studenți ■ a materialismului dialectic și istoric, tovarășul Gheorghe Apostol a spus : Să educăm tineretul studios în spiritul devotamentului față de patrie și popor, al dragostei față de partid, în spiritul prețuirii trecutului glorios de luptă al poporului.în continuare, vorbitorul s-a o- cupat de unele aspecte actuale ale politicii externe a partidului și guvernului nostru, subliniind necesitatea educării internaționaliste a studențimii noastre.în încheiere, vorbitorul a spus : Adresîndu-ne dumneavoastră, pro

fesori, conferențiari, asistenți din institutele de învățămînt superior din Timișoara, sîntem convinși că veți ști să adăugați rezultatelor obținute pînă acum alte realizări, că veți depune eforturi susținute pentru a ridica nivelul întregii dumneavoastre activități didactice și științifice. Ne exprimăm convingerea că studențimea noastră se va dovedi și în viitor la înălțimea sprijinului și a încrederii pe care i-o acordă partidul comunist, poporul român.Tovarășul Constantin Avram,

LA IAȘI
La Iași, tradiționala premieră universitară a început, în acest an, printr-o adunare festivă organizată în sala Teatrului Național „Vasile Alecsandri".La adunare a luat parte tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Au fost prezenți tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Iași al P.C.R., Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului, alți reprezentanți ai organelor centrale și locale de partid și de stat.Adunarea a fost deschisă de acad. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic, președintele filialei locale a Academiei, care, salutînd pe oaspeți, le-a prezentat un succint tablou al vieții universitare ieșene.Au luat, în continuare, cuvîntul 

Miu Dobrescu, prim-secretar al comitetului regional de partid, care s-a referit la sarcinile importante ce revin studenților și cadrelor didactice în noul an școlar. Au luat apoi cuvîntul prof. univ. dr. Constantin Ciopra- 
ga, precum și studenții Cornel 
Geru și Ecaterina Hanganu.întîmpinat cu vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul ALEXANDRU 
BÎRLĂDEANU, care a spus :îmi revine plăcuta îndatorire ca, ■a inaugurarea noului an universitar în acest vechi și de prestigiu centru al culturii și științei românești, adueîndu-vă salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al guvernului, să vă adresez urări de noi succese în oregătirea viitorilor specialiști, a tinerei noastre intelectualități, succes în realizarea operelor de cercetări științifice»și de cultură.După ce a evocat bogatele tradiții ale învățămîntului din această parte a țării, vorbitorul a spus :Universitatea ieșeană a avut în rîndurile ei oameni care au îmbinat prestigiul de mari cărturari cu calitățile nobile de patrioți luminați, umaniști, democrați, în cel mai înalt sens al cuvîntului. luptători înflăcărați pentru înfăptuirea unității naționale a poporului român și pentru progres social, ca Mihail Kogălniceanu, Grigore Co- bălcescu, Alexandru Philippide. Ion Borcea, Garabet Ibrăileanu, Radu Cernătescu, Dragomir Hurmuzes- cu, C. I. Parhon și mulți alții. Aici s-a format renumita școală de chimie românească a lui Petru Poni. Tot de aici, Xenopol a făcut cunoscută lumii știința istorică românească. Lupta din acea vreme a corpului didactic și a opiniei publice progresiste pentru un învățămînt întemeiat pe o bază cu adevărat științifică și democratică era dusă în condițiile vechiului regim, care se caracteriza printr-o atitudine de indiferență și chiar ostilitate față de nevoile studențimii, în special a aceleia de situație materială modestă.Comparînd situația din trecut cu condițiile de studiu și de viață ale studențimii de azi, vorbitorul a spus : Putem afirma cu mîndrie că partidul și statul nostru fac totul pentru a lăsa studențimii o singură grijă fundamentală : învățătura.în noile condiții de învățămînt și de viață create, institutele de învățămînt superior din Iași își a- firmă tot mai puternic rolul lor în făurirea unei intelectualități bine pregătite, atașată cu pasiune operei de construcție economică și culturală socialistă. Este necesar ca învățămîntul nostru universitar să țină pasul cu cerințele dezvoltării generale ale științei, situîn- du-se la nivelul mondial. Cadrelor didactice universitare le revine înalta răspundere de a asigura o strînsă împletire a învățămîntului superior cu viața, cu practica și necesitățile sporite ale dezvoltării economiei și culturii, prin formarea unor cadre temeinic pregătite profesional, cu o bogată cultură generală, cu o înaltă ținută morală, pline de atașament și de
LA CLUJ

Luni dimineața străzile bătrî- nului Cluj erau din nou martorele acelei revărsări de tinerețe primăvăratecă pe care o aduce aici fiecare toamnă. într-o atmosferă de mare entuziasm, vechea cetate universitară clujeană a sărbătorit inaugurarea noului an universitar.Acestui important eveniment l-a fost închinată o adunare festivă găzduită în frumoasa sală a Teatrului Național. Sutele de studenți și cadrele didactice care au umplut sala au întîmpinat cu vii aplauze și urale apariția la tribună a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv șl al Prezidiului Permanent al C.C. al 

rectorul Institutului politehnic, a rugat pe tovarășul Gheorghe A- postol să transmită conducerii de partid și de stat caldele mulțumiri ale cadrelor didactice și studenților din centrul universitar Timișoara, precum și angajamentele acestora de a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii partidului.După intonarea imnului Gaude- amus Igitur, minute în șir au răsunat aplauze, ovații la adresa partidului, a Comitetului său Central.
Tudor OLARU

dragoste nemărginită față de patrie, de poporul nostru, cetățeni demni ai României socialiste.Trebuie să orientăm școala noastră superioară astfel încît ea să sădească în mintea tineretului nostru conștiința unei epooi științifice înalte, a importanței rolului social și a răspunderii pe care o are de îndeplinit știința și reprezentanții acesteia față de societate.O țară își poate considera cu a- devărat asigurate viitorul și independența numai atunci cînd ea poate face față prin gîndire proprie variatelor probleme legate de viața și ființa sa, în toată multiplicitatea necesităților, a aspirațiilor și a impetuoasei ei dezvoltări.Referindu-se la necesitatea unei munci sîrguincioase în noul an, vorbitorul a spus : Anii petre- cuțj în universitate sînt hotărîtori pentru giganticul pas de transformare a adolescentului în specialistul de mîine, care va trebui să continue și să ducă mai departe știința, cultura, producția. De a-~ ceea, prețuiți ca aurul timpul din această perioadă a universității și nu-1 risipiți gratuit. Trebuie să . considerați viața, condițiile de învățătură ce vă sînt rezervate prin grija partidului și statului nostru, ca un lucru plin de răspundere ; așa au privit viața toți cei ce au clădit și au apărat România în care trăim și de care ne bucurăm astăzi.în acești ani de studiu — a spus în continuare vorbitorul — va trebui să vă deprindeți să împletiți pasiunea cu disciplina, să îmbinați specializarea profesională cu formarea culturii voastre generale, să studiați dialectica marxistă, oricare ar fi profesiunea ce v-ați ales-o, căci ea Vă va ajuta să pricepeți viața nu trunchiat, prin prisma profilării profesionale, ci în întregul său ansamblu.în încheiere, vorbitorul a spus : Partidul și guvernul își exprimă încrederea că voi, tinerii care pășiți pe calea anevoioasă dar atît de frumoasă, și plină de satisfacții a studiului, veți ști să răspundeți grijii și atenției ce vi se acordă, neprecupețindu-vă forțele pentru a contribui la mersul înainte al științei și culturii românești. Colaborarea armonioasă între corpul profesoral și studenții ieșeni, bazată pe pasiunea științifică comună, pe devotamentul față de țară și partid, va servi cauzei înfloririi României socialiste.Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri de puternice a- plauze, cei prezenți — dascăli și studenți — manifestîndu-și recunoștința pentru grija cu care partidul și statul nostru îndrumă și sprijină învățămîntul superior din țara noastră.Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu și ceilalți oaspeți au vizitat apoi Universitatea „Al. Ion Cuza“, care a dat pînă acum țării peste o sută de promoții de intelectuali, specialiști în diferite domenii. în sala de consiliu, prof. dr. docent I. 
Creangă, rectorul universității, a făcut o scurtă prezentare a acestui vechi centru de cultură al țării. Se vizitează aula festivă „M. Emines- cu“, seminarul matematic cu renumita sa bibliotecă ce cuprinde peste 32 000 de cărți, extrase, reviste de specialitate.La Institutul politehnic se vizitează laboratorul de celuloză, hîr- tie, fibre sintetice. Străbătînd frumosul parc din fața noului corp de clădiri al universității, vizitatorii se opresc apoi la laboratoarele de filatură și țesătorie ale facultății de industrie ușoară, înzestrate cu utilaje moderne necesare procesului de învățămînt. Ultimul obiectiv vizitat — noile cămine și cantina modernă de lîngă universitate.Studențimea ieșeană, membrii corpului profesoral și-au luat rămas bun de la oaspeți cu angajamentul de a fi la înălțimea încrederii acordate de partid, de a lupta pentru continua dezvoltare a învățămîntului nostru superior.

Florien DINULESCU

P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, însoțit de tovarășul Aurel Duca, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., academician Constantin Daicoviciu, rectorul universității „Babeș- Bolyai", de reprezentanți ai corpului didactic și ai studențimii clujene. Minute în șir asistența a ovaționat pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru guvernul Republicii Socialiste România.Adunarea a fost deschisă de academicianul Constantin Daicoviciu. în cuvîntul lor, prof. univ. 
Liviu Mănduc, de la Institu

tul politehnic, Aurel Lazăr, student în anul patru al Institutului de medicină și farmacie, Eva 
Torok, studentă în anul II al facultății de filologie a Universității „Babeș-Bolyai", Eugen Ghindaru, student în anul întîi al Institutului agronomic, și-au luat, în numele cadrelor didactice și al studenților români, maghiari și de alte naționalități, angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru ridicarea continuă a nivelului învățămîntului în centrul universitar Cluj.A vorbit apoi tovarășul Aurel 
Duca, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid Cluj, care a subliniat înalta îndatorire patriotică ce revine studenților de a învăța, de a stăpîni temeinic cuceririle științei și culturii.întîmpinat ou vii aplauze de cei prezenți a luat cuvîntul tovarășul 
EMIL BODNARAȘ.Aducînd, cu prilejul deschiderii festive a cursurilor în învățămîntul superior, salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, tuturor slujitorilor școlii și întregului tineret studios din Centrul universitar Cluj, vorbitorul a evidențiat că participarea la deschiderea anului de învățămînt în centrele universitare din țară a conducătorilor de partid și de stat subliniază atenția și importanța deosebită pe care partidul, conducerea sa, o acordă întăririi rîndu- rilor intelectualității noastre socialiste, care îndeplinește un rol de seamă în opera de edificare a noii societăți. ,După ce s-a referit la rolul pe care îl are știința în orînduirea socialistă, la perspectivele nelimitate deschise de societatea noastră gîndirii și activității umane, vorbitorul a spus : Revoluția tehnico-științifică, a cărei forță dinamizatoare pulsează intens în toate compartimentele vieții contemporane, trebuie să-și găsească în intelectualitatea societății socialiste exponenții cei mai activi și mai cutezători, realizatorii cei mai conștienți și perseverenți. învățămîntul superior este treapta cea mai ridicată și hotărîtoare în pregătirea acestor realizatori, a specialistului de înaltă formație.în continuare, vorbitorul a arătat că în anii puterii populare, datorită grijii și îndrumării consecvente a partidului nostru, învățămîntul superior a cunoscut o continuă dezvoltare. Numai în Centrul universitar Cluj, în cele șapte instituții de învățămînt superior cu 25 facultăți, se pregătesc aproape 18 000 studenți, cifră care reprezintă 2/3 din numărul total al studenților existenți în România anului 1938.în pragul anului universitar — a spus vorbitorul — care începe sub semnul succeselor primului an al planului nostru cincinal, ne a- pare tuturor cu limpezime necesitatea sporirii eforturilor și a creșterii răspunderii fiecăruia, profesor și student, pentru continua îmbunătățire a procesului de învățămînt.Zugrăvind tabloul însuflețitoa- relor perspective deschise de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român în fața întregii țări, vorbitorul a arătat că oamenii chemați să realizeze aceste îndatoriri de răspundere trebuie să fie pregătiți corespunzător celor mai exigente criterii.Învățămîntul nostru superior, continuator al tradițiilor progresiste ale școlii superioare românești, care a dat de-a lungul deceniilor figuri ilustre în numeroase ramuri ale cunoașterii și creației științifice și artistice, are menirea de mare cinste de a asigura viitorilor spe
LA TG. MUREȘ

Cel de-al 21-lea an de viață universitară în Tg. Mureș și-a făcut debutul, ca pretutindeni, în atmosfera caracteristică a entuziasmului studențesc. Viitorii medici, profesori, actori s-au reîntîlnit cu dragoste cu dascălii lor pentru a porni din nou la drum împreună pe magistrala științei și culturii, în^ frățească unitate, studenții români, maghiari, germani și de alte naționalități și-au manifestat în această zi din nou hotărîrea de a-și consacra întreaga putere de muncă pregătirii lor temeinice pentru a deveni cadre de nădejde în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.La adunarea festivă, care a a- vut loc luni dimineața la Palatul culturii, sute de studenți, cadre didactice au salutat cu căldură în mijlocul lor pe tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R.La adunare au luat parte tovarășii Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional P.C.R. Mureș- Autonomă Maghiară, Braniș Ladis- lau, membru supleant al C.C. al P.C.R., președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, conducători ai institutelor de învățămînt superior, cadre didactice, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, sute de studenți din institutele de învățămînt superior din Tg. Mureș.Adunarea a fost deschisă de prof, dr. Csogor Ludovic, rectorul I.M.F. 

cialiști o înaltă calificare profesională și un larg orizont științific șl cultural spre a le permite să participe mai activ și cu mai mare eficiență și îndrăzneală la soluționarea problemelor complexe pe care le ridică desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.Sîntem bucuroși să subliniem — a relevat tovarășul Emil Bodnaraș — că învățămîntul superior din orașul Cluj dispune de un corp didactic deosebit de valoros, care contribuie cu entuziasm și competență la pregătirea și educarea tineretului nostru universitar. Profesorii și studenții din acest centru universitar, români, maghiari, germani, muncesc laolaltă, strîns uniți, pentru a contribui la propășirea patriei, Republica Socialistă România.în acest moment festiv de deschidere a noului an universitar socotim potrivit să adresăm corpului profesoral și studenților un stăruitor îndemn la noua muncă creatoare, pătrunsă de înalta ținută științifică în pregătirea și predarea prelegerilor, de neabătută exigență față de continua îmbunătățire a procesului de învățămînt, de sporită disciplină studențească, iz- vorîtă din sentimentul de răspundere al studenților față de viitoarele lor îndatoriri ca membri ai societății noastre socialiste.Tovarășul Emil Bodnaraș s-a referit apoi la rolul deosebit ce revine în formarea tineretului universitar organizațiilor Partidului Comunist Român, Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților.O temeinică pregătire profesională, o bună călire politică în spiritul marxism-leninismului, al patriotismului socialist, continuator al celor mai bune tradiții ale poporului nostru trebuie să facă din studentul de azi — specialistul de mîine în știință și cultură, un înflăcărat luptător pentru înflorirea și prosperitatea patriei noastre.Intelectualul societății noastre nu poate fi străin de marile prefaceri ale lumii contemporane, în care sistemul mondial socialist prezintă cea mai înaintată forță de progres. El trebuie să fie un luptător activ și conștient că dezvoltarea economiei, științei și culturii în Republica Socialistă România, ridicarea continuă a națiunii noastre socialiste contribuie la întărirea întregului sistem mondial socialist, la creșterea prestigiului și influenței acestuia în lume.în încheiere, vorbitorul a adresat tuturor, profesori și studenți, urări de noi succese în noul an de-învățămînt.Mulțumind pentru salutul transmis din partea conducerii de partid și de stat, academicianul Constantin Daicoviciu a declarat deschis noul an universitar.După încheierea adunării, tovarășul Emil Bodnaraș, însoțit de rector, care era înveșmîntat în tradiționala togă, vizitează Universitatea „Babeș-Bolyai".Primul popas în „aula magna", marea sală festivă. Aici tovarășul Emil Bodnaraș semnează în cartea de onoare a universității. Se vizitează apoi unul din laboratoarele de fizică — înzestrat în ultimii ani cu instalații și aparate de înalt nivel științific — și Casa de cultură a studenților, edificiu ridicat în ultimii ani.A urmat apoi vizitarea „orășelului studențesc" construit în acești ani pe terasele care urcă spre Feleac. Un grup de studenți și studente oferă flori.La plecare, mii de studenți se înșiruie pe alei și pe străzile înconjurătoare, exprimîndu-și prin puternice aplauze și urale dragostea față de partid și patrie.
Victor BÎRLĂDEANU

Au luat apoi cuvîntul studenții 
Grigore Bîrsan din anul IV al Facultății de medicină generală, 
Istvan Raduly, student în anul IV al Facultății de medicină generală, 
Moldovan Maria, studentă în anul I la Institutul pedagogic, conf. univ. 
Ion Apostol Popescu, de la Institutul pedagogic, care au subliniat condițiile optime de studii și de viață oferite studenților și cadrelor didactice și au asigurat conducerea de partid și de stat că vor confirma și în noul an școlar, prin munca lor plină de abnegație, încrederea ce li se acordă.în cuvîntul său, tovarășul Nicolae Vereș a ilustrat bunele rezultate obținute și a arătat sarcinile ce stau în fața studenților și cadrelor didactice în noul an universitar.Primit cu puternice aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul ALE
XANDRU DRĂGHICI, care a transmis din partea conducerii de partid și de stat, cu prilejul deschiderii noului an universitar, urări de multă sănătate, putere de muncă și activitate rodnică studenților și profesorilor.începerea noului an universitar, a subliniat vorbitorul, are loc în condițiile cînd întregul nostru popor desfășoară o muncă plină de abnegație pentru îndeplinirea programului de dezvoltare multilaterală a țării stabilit de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Grija pentru pregătirea generațiilor viitoare a fost mereu prezentă în conștiința poporului român, a celor mai luminați reprezentanți ai săi. Din totdeauna aceștia au năzuit ca școala, știința și cultura să
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constituie o piatră unghiulară a ridicării mărețului edificiu al unei Românii prospere. Niciodată însă această grijă față de viitorul fiilor tării nu a cunoscut amploarea zilelor noastre, iar năzuințele înaintașilor, împlinirea așteptată.După ce a subliniat puternica dezvoltare a învățămîntului superior în întreaga țară, vorbitorul a spus : Orașul Tg. Mureș, cu bogatele sale' tradiții culturale, tradiții care cunosc în anii construcției socialiste o puternică înflorire, este unul din centrele universitare importante ale României socialiste. Acest centru universitar este o creație a regimului nostru, rod al politicii naționale juste a P.C.R., a grijii sale deosebite pentru dezvoltarea economică și social-cultu- rală a tuturor regiunilor țării. In prezent, locuitorii Tg. Mureșului se pot mîndri cu trei institute de în- vățămînt superior unde învață cu pasiune, într-o deplină înțelegere, aproape 3 000 de studenți români, maghiari, germani. Aici își desfășoară activitatea mulți intelectuali aparținînd diferitelor generații valoroase de cadre didactice care au pregătit un număr mare de medici, farmaciști, profesori, oameni de artă. în strînsă unire, pătrunși de o caldă dragoste față de patria noastră socialistă, ei își înmănunchează capacitatea creatoare, pasiunea și hărnicia pentru stăpî- nirea temeinică a marilor cuceriri ale inteligenței umane și participă cu eficiență mereu sporită la munca avîntată a întregului popor.Remarcăm cu satisfacție existența în colectivele de studenți și cadre didactice a unui spirit de colaborare frățească, ceea ce dovedește că munca, învățătura în comun constituie calea cea mai bună pentru ca toți să se simtă cetățeni egali ai patriei noastre, să ia parte la întreaga activitate profesională și' politică, fără nici o deosebire de naționalitate.Rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale — a spus în continuare vorbitorul — este o realitate definitiv statornicită în societatea noastră, constituie o dovadă a condițiilor noi din România socialistă, a egalității depline în drepturi între toți cetățenii țării. Este datoria întregului tineret, a tineretului universitar, a intelectualilor de azi și de mîine de a aplica în practică politica partidului nostru de întărire a unității și frăției între oamenii muncii, indiferent de naționalitate, de a nu permite nimănui să știrbească a- ceastă unitate ; pentru că numai înfrățiți, muncind cot la cot, sub conducerea partidului, vom reuși să obținem succese și mai mari în construcția socialismului, în înflorirea patriei.Arătînd că imensa majoritate a

LA BRAȘOV
Amfiteatrele, bibliotecile, sălile de cursuri și laboratoarele celor două unități de învățămînt superior brașovene — Institutul politehnic și Institutul pedagogic —■ au cunoscut luni dimineața din nou animația miilor de studenți.Deschiderea noului an universitar a fost marcată printr-o adunare festivă ținută la Teatrul de stat din localitate.La inaugurarea anului universitar au luat parte tovarășul Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășii Ion Voina, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R., loan Mărcuș, membru al C.C. al P.C.R., președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, activiști ai organelor locale de partid și de stat, directori ai marilor uzine brașovene, un mare număr de studenți și cadre didactice.Adunarea a fost deschisă de prof, dr. Victor Hoffmann, rectorul Institutului politehnic.Au vorbit apoi prof. dr. Alexan

dru Romanovici, studentul Ion 
Șchiopii clin anul V al Facultății de mecanică și Gcorgeta Muscalii, din anul I al Facultății de științe naturale.Tov Ion Voina a subliniat sarcinile care stau în fața cadrelor didactice, studenților, organizațiilor de partid, de U.T.C. și asociațiilor studențești în noul an universitar.Primit cu vii aplauze, a luat a- poi cuvîntul tov. MAXIM BER
GHIANU.Începerea unui an universitar — a spus vorbitorul — este un moment deopotrivă de emoționant pentru studenți și cadrele didactice. Emoția acestor clipe solemne se împletește strîns cu sentimentul unei înalte răspunderi izvorîte din înțelegerea rolului pe care-1 are învățămîntul superior în viața socială a țării. După ce a subliniat marile realizări obținute în ultimii ani în întreaga țară în domeniul învățămîntului superior, vorbitorul a a- rătat că o imagine concretă a ceea ce înseamnă dezvoltarea învățămîntului nostru superior o oferă chiar Brașovul. Acest centru universitar în care a funcționat în trecut — și atunci cu caracter temporar — doar o singură instituție de învățămînt superior, A- cademia comercială, a căpătat în anii construcției socialiste o mare dezvoltare. Astăzi, în cele două institute cu 7 facultăți din orașul dv., studiază și trăiesc împreună, în bună înțelegere, aproape 6 000 de studenți, fii ai oamenilor muncii din regiunea Brașov și de pe alte meleaguri ale patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități. înfățișînd acest tablou, vorbitorul a spus : Datorită politicii 

studenților din Centrul universitar Tg. Mureș au obținut an de an rezultate tot mai bune la învățătură, au demonstrat prin comportarea lor în facultate și societate o atitudine pătrunsă de răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, vorbitorul a spus : Felicităm din toată inima conducerile institutelor de învățămînt superior- din Tg. Mureș, cadrele didactice pentru rezultatele obținute în pregătirea studenților, pentru străduința ce o depun de a transmite acestora un bogat volum de cunoștințe.Tovarășul Alexandru Drăghici s-a ocupat în continuare de sarcinile ce stau în fața studenților și cadrelor didactice pentru ridicarea, pe o treaptă superioară a activității de învățămînt și cercetare științifică, de educare în spiritul dragostei față de patria noastră socialistă, față de Partidul Comunist Român. Ne exprimăm deplina convingere că membrii corpului didactic din Centrul universitar Tg. Mureș vor depune toate eforturile pentru continua îmbunătățire și perfecționare a învățămîntului nostru superior, dovedin- du-se la înălțimea misiunii pe care o au, a încrederii ce le-o acordă partidul și poporul nostru. Totodată, sîntem încredințați că minunatul nostru tineret studios nu va precupeți nimic pentru însușirea cunoștințelor, pentru pregătirea lui cît mai temeinică.Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici a fost subliniată în repetate rînduri de aplauze îndelungi. Adunarea a luat sfîrșit într-o atmosferă entuziastă.Tovarășul Alexandru Drăghici, însoțit de conducătorii organelor locale de partid și de stat, a făcut apoi o vizită la institutele de învățămînt superior din Tg. Mureș. Se vizitează Institutul de teatru, apoi Institutul pedagogic de 3 ani. în fața institutului se încinge o horă a Unirii, o horă a frăției. Se vizitează săli de cursuri și laboratoarele de chimie și fizică. în continuare, este vizitat orășelul studențesc și moderna cantină a studenților, cu o capacitate de circa 1 300 locuri. Ultimul popas a fost făcut Ia I.M.F.Vizitînd institutele de învățămînt superior din Tg. Mureș, tovarășul Alexandru Drăghici s-a întreținut cu cadrele didactice asupra activității și preocupărilor lor actuale, asupra perspectivelor dezvoltării acestui centru universitar. Pretutindeni, profesorii și studenții au făcut oaspeților o primire plină de căldură, exprimîndu-și angajamentul de a munci neobosit pentru rezultate cît mai bune la învățătură, pentru ridicarea continuă a învățămîntului superior din țara noas-
Mircea IONESCU

înțelepte a partidului, rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale, asigurării egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre, indiferent de naționalitate, tineretul studios din Brașov, la fel ca întregul tineret al țării, urmează cu încredere partidul, muncește și învață înfrățit, umăr la umăr.Arătînd că institutele de învățămînt superior din Brașov au pregătit, în ultimii zece ani, peste 4 000 de specialiști pentru industria constructoare de mașini, pentru silvicultură și industrializarea lemnului, vorbitorul a relevat că pentru dezvoltarea Centrului universitar Brașov sînt alocate în anii cincinalului fonduri importante — pentru construcția unui local al Facultății de mecanică, extinderea spațiilor de învățămînt la Institutul pedagogic, construirea de cămine cu o capacitate de 1 200 locuri.Referindu-se la sarcinile importante care revin în cincinal marilor întreprinderi din regiunea Brașov, vorbitorul a arătat : La înfăptuirea acestor sarcini sînteți chemați să vă dați contribuția și dv., viitorii ingineri și specialiști.Ocupîndu-se de sarcinile puse de partid în fața învățămîntului nostru superior, vorbitorul a spus : O atenție deosebită trebuie acordată aprofundării cunoștințelor viitorilor ingineri în domeniul matematicii, fizicii, electronicii, automatizării proceselor tehnologice, organizării științifice a producției și perfecționării conducerii ei.Școala noastră superioară trebuie să țină pasul cu cerințele dezvoltării economiei socialiste, cu cuceririle științei și tehnicii, să se situeze la nivelul țărilor celor mai avansate. în activitatea de cercetare științifică este necesar să se asigure îmbinarea studiilor teoretice cu cele aplicative, acordîn- du-se prioritate acelor domenii care contribuie cel mai eficient la progresul economiei țării. Pregătirea profesională a viitorilor specialiști trebuie să se îmbine în școala noastră superioară cu procesul de formare a trăsăturilor morale caracteristice noului intelectual, adevărat cetățean, legat puternic de popor, militant activ pentru traducerea în viață a politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste.în continuare, vorbitorul a spus: Studentul de azi — intelectualul cu o înaltă calificare de mîine — trebuie să se simtă mereu prezent în activitatea creatoare a întregului popor, animat de patriotism înflăcărat, de dorința de a participa la mersul victorios al socialismului. El nu poate fi străin de ceea ce se petrece în lume, de marile transformări sociale, de progresul științei și tehnicii.

Relevînd respectul acordat înaintașilor, generațiilor care au purtat cu demnitate făclia aprinsă a culturii, frumoasele și valoroasele tradiții de cultură păstrate de veacuri la Brașov, încă din secolul al XVI-lea cînd diaconul Coresi și ucenicii lui tipăreau cele dintîi cărți în limba românească, cînd înfloreau, sub influența umanistă, școala românească din Schei și școlile în limbile minorităților conlocuitoare, vorbitorul a spus : Este de datoria noastră să ducem mai departe, mereu mai sus, torța științei și culturii, să nu precupețim nimic pentru a face să înflorească patria noastră.în încheiere, tov. Maxim Berghianu a urat studenților și profesorilor, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român
LA GALA ȚI

Centrul universitar din orașul Galați, cu Institutele politehnic și pedagogic, este un tînăr vlăstar al școlii superioare românești.La deschiderea festivă a noului an universitar, care a avut loc luni, au luat parte peste 1000 studenți și cadre didactice din a- cest tînăr centru universitar.La adunare au participat tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Galați al P.C.R., Constantin Dumitrache, membru supleant al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului executiv al sfatului popular regional, prof. Miron Constanti- nescu, adjunct al ministrului învățămîntului, activiști ai organelor locale de partid și de stat.Adunarea a fost deschisă de prof. Iosif Egri, rectorul Institutului politehnic. Au luat apoi cuvîntul profesor Laurențiu Caton, șeful catedrei de chimie anorganică de la Institutul politehnic, studenta Elena Blănaru din anul I la Institutul pedagogic, și Cornel Stîrcescu, student în anul V la Institutul politehnic.în numele biroului comitetului regional de partid, tovarășul Constantin Dăscălescu a urat studenților gălățeni noi succese în anul de învățămînt care începe.Primit cu vii aplauze a luat a- poi cuvîntul tovarășul LEONTE 
RĂUTU.Reuniunea sărbătorească de astăzi, . împreună cu cele . care au loc în toate centrele universitare — a spus vorbitorul — inaugurează, după tradiție, un nou an de muncă rodnică în institutele de învățămînt superior ale patriei noastre. Cu acest prilej am deosebita bucurie să transmit cadrelor didactice și studenților Centrului universitar Galați salutul călduros al C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o dată cu urarea de a obține în noul an de învățămînt noi succese !Anul acesta, deschiderea anului universitar are loc într-un cadru deosebit de solemn. Cuvîntarea rostită astăzi de secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, la festivitatea de la Centrul universitar București constituie încă o manifestare a solicitudinii și atenției pe care o acordă partidul nostru, conducerea sa, dezvoltării și perfecționării învățămîntului.După ce a înfățișat tabloul realizărilor obținute în dezvoltarea învățămîntului superior din țara noastră și perspectivele ce i se deschid prin înfăptuirea Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, vorbitorul a spus : Viata științifică și universitară pulsează astăzi puternic și în regiunea Galați. Bogatele tradiții culturale ale regiunii au fost ridicate, în anii puterii populare, pe o treaptă superioară, prin transformarea Ga- lațiului într-un centru universitar și de cercetare științifică.Arătînd că, în vremea noastră, omenirea trăiește o profundă revoluție tehnico-științifică, vorbitorul a subliniat că aceasta cere din partea cadrelor didactice, a oamenilor de știință să urmărească cu maximum de receptivitate progresele științifice și tehnice, incit cursurile universitare, ca și procesele de învățămînt, să le reflecte cît mai corespunzător.Preocuparea pentru un nivel înalt al predării, pentru eficiența ei practică este indisolubil legată de dezvoltarea cercetării științifice în institutele de învățămînt superior, la fiecare catedră a școlii noastre superioare. Vorbitorul și-a exprimat convingerea că profesorii
LA PETROȘENI

Al 19-lea an universitar în bă- trînul oraș al minerilor din Valea Jiului — Petroșeni, a început printr-o adunare festivă la care au luat parte sute de studenți și cadre didactice. Erau prezenți Bujor Almășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, Gheorghe Călin, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.C.R., David Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, ai organelor locale de partid și de stat.Au luat cuvîntul prof. univ. dr. ing. Aron Popa, rectorul institutului, conf. univ. dr. ing. Ion Marian, din partea cadrelor didactice, stu

și al guvernului, spor la muncă, noi și mari succese în noul an universitar.Studenții și cadrele didactice aflate în sală au subliniat cuvîntarea cu vii aplauze, au ovaționat îndelung pentru partid și guvern.Oaspeții au vizitat apoi Institutul politehnic, expoziția de materiale didactice realizate de studenții Institutului pedagogic, Facultatea de silvicultură, prima școală românească din țară înființată la sfîrșitul secolului al XV-lea pe lîngă biserica Sf. Nicolae — astăzi muzeu —, cămine și cantine studențești.Pretutindeni studenții și cadrele didactice din Brașov au făcut oaspeților lor o entuziastă și caldă primire.
Petru UiLACAN

din Galați vor lărgi gama acestor preocupări atît în domeniul științelor pozitive cît și în cel al științelor umaniste.In domeniul învățămîntului pedagogic eforturile trebuie îndreptate în direcția perfecționării procesului de pregătire a viitoarelor cadre pe baza noilor realizări ale științei pedagogice, ale psihologiei și sociologiei.In continuare, vorbitorul a subliniat că școlii noastre superioare îi revine un rol deosebit în educarea social-politică și etică a tineretului. Poporul nostru are nevoie de intelectuali care, posedînd vaste cunoștințe generale și de specialitate, să fie, în același timp, animați de un înalt spirit cetățenesc, de un patriotism înflăcărat, să participe activ la opera de desăvîrșire a construcției socialismului.Referindu-se la mărturiile unor evenimente istorice de seamă existente în regiunea Galați, vorbitorul a spus : Se spune pe drept cuvînt despre istorie că ea este conștiința unui popor. Cinstirea tradițiilor istorice, cultivarea mîndriei patriotice față de trecutul glorios al poporului român constituie o latură esențială a activității educative în rîndurile tineretului studios.Așa cum a subliniat tovarășul Ceaușescu, vorbind despre sarcinile muncii educative în școală, ceea ce au înfăptuit înaintașii, noștri, ceea ce făurim noi, generația de astăzi, construind socialismul, întărind continuu națiunea noastră socialistă, independența și suveranitatea, tineretul trebuie să ducă mai departe. El trebuie să ridice mîine patria noastră pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului, să vegheze permanent la asigurarea unui loc demn al națiunii române în rîndul națiunilor socialiste, ale întregii lumi.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra rolului ce le revine organizațiilor de partid și de tineret în întreaga viață studențească. Pătrunse de spirit de principialitate și combativitate, strîns legate de masa studențească, sprijinindu-se pe forța de înrîurire a colectivității studențești, ele trebuie să desfășoare, în forme variate, adaptate specificului școlii superioare, o activitate multilaterală de formare a conștiinței socialiste a studenților.Frumoasele rezultate obținute pînă acum de cadrele didactice din Centrul universitar Galați îndreptățesc convingerea că ele se vor achita și pe viitor cu cinste de sarcinile ce le revin.In continuare, vorbitorul a adresat studenților gălățeni chemarea de a munci cu sîrguință pentru a-și însuși bogate cunoștințe, pentru a căpăta o temeinică pregătire profesională, aceasta fiind principala lor îndatorire.Adresîndu-se studenților din anul I, vorbitorul a spus : Pe drumul pe care-1 veți avea de parcurs în școala superioară veți întîmpina greutăți inerente începutului, inerente studiului în genere, dar vă așteaptă și mari satisfacții, marea bucurie a descoperirii unor comori ale gîn- dirii, științei și culturii.După ce s-a referit la politica țării noastre în unele probleme actuale ale vieții internaționale, vorbitorul a spus în încheiere : Munca pe care dumneavoastră, studenți și cadre didactice, o desfășurați aici, în institutele de învățămînt superior, se integrează giganticului șuvoi al ihuncii creatoare a întregului popor, pentru realizarea însufleți- toarelor sarcini trasate de partid.După adunare, tovarășul Leonte Răutu a vizitat cîteva laboratoare ale celor două institute, unul din noile cămine studențești.
Nicolae ENUȚA

denții Ion Dulfu din anul V — Facultatea de exploatări miniere, președintele asociației studențești, și 
Ion Bălan, anul I — Facultatea de electromecanică minieră.întîmpinați cu vii aplauze au luat apoi cuvîntul tovarășii Bujor 
Almășan, ministrul minelor, și 
Gheorghe Călin, prim-secretar al comitetului regional de partid, care, după ce s-au referit la unele probleme legate de perfecționarea procesului de învățămînt, de dezvoltarea cercetării științifice și legarea acesteia de practică, precum și la necesitatea respectării disciplinei universitare, au urat întregului colectiv de studenți și cadre didactice ale institutului succes deplin în acest an universitar.

(Urmare din pag. I)I Examinînd aceste neajunsuri, biroul comitetului regional de partid consideră că este absolut ne
cesar ca ministerele tutelare să 
revadă programele analitice și 
manualele, să le pună de a- 
cord cu cerințele impuse de dez
voltarea și modernizarea întreprih- 

Iderilor, de gradul de tehnicitate a 
producției. în același timp, noi am atras atenția conducerii școlilor și întreprinderilor pe lîngă care ele funcționează că au dreptul și chiar obligația ca, atunci cînd constată lacune în programele analitice sau în conținutul unor manuale, să ia măsuri pentru îmbunătățirea lecțiilor, pentru adaptarea, acestora la profilul meseriei în care se pregătesc elevii. Aceasta se poate realiza în orice școală, folosind sprijinul specialiștilor din producție, care sînt în același timp și profesori.Cu mai mult spirit de răspundere decît pînă acum trebuie organizată și pregătirea practică a elevi
lor. Nu ni se pare deloc firească situația existentă azi la Uzina mecanică Tr. Severin, Centrala electrică de termoficare Craiova și în alte întreprinderi, unde elevii, în timpul orelor de practică, sînt mai mult spectatori ai procesului de producție sau sînt puși să execute lucrări cu totul auxiliare. De asemenea, atelierele școlilor profesio- 

a nale sînt dotate cu utilaje demodate, uzate moral, care nu-și mai găsesc corespondent în dotarea u- zinelor și întreprinderilor noastre, creînd greutăți elevilor în însușirea meseriei alese. Se înțelege că în felul acesta viitorii muncitori nu au posibilitatea să cunoască în detaliu caracteristicile utilajelor și instalațiilor, să-și însușească modul de funcționare și de întreținere corectă a acestora. Iată de ce conducerile întreprinderilor care tutelează școli profesionale trebuie să ia neîntîrziat măsuri care să asigure condiții dintre cele mai favorabile efectuării practicii în producție. Se desprinde totodată necesitatea ca, cu sprijinul forurilor de resort din ministere, să se îmbunătățească dotarea școlilor cu aparatură de laborator și diferite alte mijloace pentru lucrări practice.La plenara comitetului regional de partid s-au stabilit și alte măsuri pentru buna pregătire a viitorilor muncitori și tehnicieni prin școlile profesionale, școlile tehnice, precum și prin liceele de specialitate, înființate în acest an. Deși numărul de cadre care vor fi pregătite prin rețeaua școlară de stat este în continuă creștere, totuși, după cum a rezultat din studiul întocmit, și în anii viitori necesarul de cadre va fi completat în cea mai mare parte — circa 75 la sută — prin calificarea în produc
ție a muncitorilor. S-a acumulat în acest domeniu o experiență po- Izitivă în întreprinderi, dar în același timp este nevoie să se tragă maximum de învățăminte din neajunsurile care s-au manifestat. O analiză critică a situației de pînă acum arată că în anumite u- nități — întreprinderea de prefa

bricate Craiova, Exploatarea nieră Motru, Fabrica de teriale de construcții Tg. •— nu s-a asigurat o
mi- ma- Jiu corelare judicioasă între acțiunile de recrutare și de specializare a muncitorilor pe de o parte, și cu termenele de punere în funcțiune, pe de altă parte, că în alte întreprinderi cursurile de calificare de scurtă durată nu au fost bine organizate pentru însușirea temeinică a cunoștințelor tehnico-profe- sionale. Activitatea de pregătire a muncitorilor în producție se cere impulsionată îndeosebi în minele și carierele de lignit din bazinele Motru și Rovinari, pe șantierele de construcții, în unitățile de transport feroviar și auto, unde sînt și azi puncte de lucru neasigurate cu cadre calificate de muncitori. Comitetul regional de partid a cerut conducerilor unităților industriale 

să definitiveze cît mai repede nu
mărul de muncitori, eșalonat pe 
ani, care urmează să fie calificați 
în întreprinderi — cu sau fără 
scoatere din producție — și să so
licite sprijinul forurilor tutelare 
pentru organizarea cursurilor res
pective.In condițiile introducerii tehnicii și tehnologiilor moderne, mecanizării complexe și automatizării producției, crește rolul tehnicienilor, inginerilor, celorlalte cadre cu pregătire superioară în organizarea și conducerea producției, în perfecționarea activității economice a întreprinderilor. Tn momentul de față, necesarul de tehnicieni și maiștri nu este asigurat decît în proporție de aproximativ 70 la sută, resimțindu-se lipsa lor mai ales în întrepfinderile constructoare de mașini, de construcții, industriei ușoare, de transporturi. înființarea liceelor de specialitate — în regiune funcționează azi 16 asemenea unități școlare — va fi în viitor o sursă importantă de asigurare cu cadre tehnice medii a întreprinderilor. Pînă la ieșirea primelor promoții, este necesar însă ■ să ■ folosim mai bine cadrele existente, să le repartizăm în sectoarele unde se simte nevoia lor. Va trebui înlăturată, în același' timp, concepția acelor conducători de întreprinderi care din dorința de a nu descompleta formațiile de lucru existente, trimit la școlile tehnice și de maiștri oameni slab pregătiți și nu pe cei mai buni șefi de echipe și muncitori. Acesta este un punct de vedere îngust, care nu ține cont de perspectiva dezvoltării unor întreprinderi.Cu acuitate se ridică și problema creșterii numărului de cadre inginerești și economice, mai ales pentru serviciile de concepție ale întreprinderilor. Evident, în cursul cincinalului, în întreprinderile din regiune vor începe să lucreze noi eșaloane de specialiști, dar în a- celași timp, conducerile tehnico- administrative, organizațiile de partid din întreprinderi vor trebui să se ocupe cu răspundere de folosirea cît mai judicioasă a cadrelor inginerești existente, eliberîn- du-le de sarcinile cu caracter administrativ. Se impune o mai mare grijă și față de condițiile de muncă și de viață ale acestor cadre, pentru a lichida fluctuația care se 

constată într-o serie de unități Industriale din regiunea noastră.Pentru viitor, se ridică însă și problema îmbunătățirii profilului pregătirii de specialitate a inginerilor și a altor cadre cu studii superioare. După cum se subliniază în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea consacrată deschiderii anului universitar, în
făptuirea programului de desăvîr
șire a construcției socialiste în țara 
noastră cere ca accentul principal 
să fie pus pe acele sectoare ale în
vățămîntului superior care pot con
tribui în mod direct la dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societă
ții, la avîntul economiei. In această ordine de idei, după părerea noastră, ar fi util să se examineze 
de către forurile în drept proporția 
existentă azi între numărul studen
ților din diferite facultăți tehnice, 
pentru a se asigura un număr mai 
mare de ingineri mecanici, energe
tici, de automatizare, constructori, 
a căror lipsă se resimte în multe 
întreprinderi.Se înțelege că procesul de pregătire a cadrelor nu se încheie prin absolvirea unor cursuri, a u- nor școli și facultăți. Pentru ca în activitatea de producție să se poată valorifica cu maximum de eficiență cuceririle științei și tehnicii, este necesar ca orizontul de cunoștințe tehnico-profesionale ale tuturor cadrelor să fie îmbogățit necontenit. Și pînă acum s-au inițiat, în întreprinderile regiunii, anumite forme de ridicare a calificării și de specializare a muncitorilor, tehnicienilor. inginerilor: cursuri, schimburi de experiență, demonstrații practice, expuneri ale inginerilor pe probleme ale tehnicii noi. Asemenea forme trebuie organizate însă și mai bine în viitor. 
Numai studiul și ridicarea continuă 
a nivelului de calificare și specia
lizare permit cadrelor din unitățile 
industriale să țină pasul cu ce 
apare nou în tehnică și tehnolo
gic, pot asigura aplicarea de noi 
perfecționări, înaintarea în tehni
că spre soluții cu efecte economice 
cît mai bune. Pe această linie, la plenara amintită s-a cerut comisiei regionale de coordonare a cercetării științifice să studieze și să propună biroului comitetului regional de partid, pînă la sfîrșitul anului, măsuri pentru mai buna organizare a documentării și informării tehnico-științifice a specialiștilor din producție, să sprijine direct organizarea unui număr cît mai mare de acțiuni tehnico-știin- țifice în întreprinderi.Problema calificării și specializării cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile și unitățile economice ale regiunii noastre va sta în viitor și mai mult în atenția biroului comitetului regional de partid, a comitetelor raionale, orășenești și organizațiilor de partid din întreprinderi. Sîntem convinși că a- plicarea măsurilor preconizate de plenara . comitetului regional de partid va aduce o contribuție importantă în îndeplinirea sarcinii de mare răspun- dere_ trasată de partid privind pregătțrea și asigurarea cadrelor necesare dezvoltării economice a regiunii noastre în cincinal.
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— Telejurnalul de seară.
— Șah. ■

de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE DE PE POD 
(sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30.
„Lucia Sturdza Bulandra' (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) :
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19,30 — „Casa șerpilor" — film serial.
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Institutul de igienă din București.
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— O invitație pentru cei care n-au vizitat... Cheile Nerei.
— Filmul ; „Soție pentru un australian" — producție a studiourilor 
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în premieră la Teatrul

S-au împlinit 
de ani de la naște
rea lui Eugene Pot
tier, poetul care a 
dăruit muncitorimii 
nemuritoarele versuri 
ale „Internaționalei".

Manifest revoluțio
nar închinat inițial 
proletariatului fran
cez, „Internaționa
la", transpusă cu- 
rînd după moartea 
poetului în acorduri
le melodiei nu mai 
puțin inspirate a lui 
Adolphe De Gayter, 
muncitor metalurgist, 
avea să devipă pe 
vecie o trîmbiță a 
luptei pentru liberta
te și desrobire.

Încă din viață, cru
dul destin al poeților 
plebei exploatate și-a 
pus pecetea și pe tru
da și numele lui Eu- 
gene Pottier. Ca 
scriitor — remarca 
în 1883 impetuosul 
publicist socialist, co
munardul Jules Val
les — autorul „Inter
naționalei" rămăsese 
„un poet necunoscut, 
pierdut în umbră". 
Pe atunci, aceasta 
era consecința exis
tenței precare a crea
torilor de artă și li
teratură răsăriți de 
jos.

Ca luptător însă, 
agitator de mase cu 
fapta nu numai cu

cuvîntul, Pottier nu 
fusese un oarecare. 
Tînăr încă, el s-a fă
cut cunoscut în cercu
rile revoluționare din 
Paris ; a înălțat pia
tră și foc pe barica
dele revoluției din 
1848 ; hăituit de po
liție, a combăttit im
periul lui Napoleon 
al lll-lea și s-a a- 
dăpostit adesea pe 
sub podurile mocir
loase ale Senei; a 
fost membru înflăcă
rat al celui dintîi stat 
proletar — Comuna 
din Paris; a tras cu 
arma pînă în ultima 
clipă a eroicei rezis
tențe ; apoi, vreme de 
9 ani, pînă la amnis
tia generală din 1880, 
a mîncat pîinea nea
gră a exilului pe ma
lurile Tamisei, ca și 
dincolo de Ocean, în 
America, unde n-a 
încetat să militeze 
pentru idealurile pri
mei Internaționale 
socialiste al cărui 
membru activ a fost.

Ce 
acest 
găne oiștii 
vieții
de mai tîrziu consem
nează simplu : șanso- 
netist. Dar, adaogă u- 
nul dintre contempo-

de Nicolae 
DELEANU

răni, șansonetist alcă
tuitor nu de cîntece 
frivole, ci purtător 
de cuvînt al suferin
țelor, al bătăliilor din 
uzine, de la porțile 
uzinelor, din ulițele 
murdare, din temni
țele pline cu „oropsiți 
ai vieții", așa cum 
i-a denumit pe pro
letari în primul vers 
al „Internaționalei", 
adăogîndu-le și ves
titul îndemn: „Sculați !“ Profesiunea 
asta însemna în vre
murile acelea — un 
trubadur veșnic flă- 
mînd. Legat sufleteș
te și organic de viața 
proletariatului, ur
mărit și persecutat, 
lipsit de elementarele 
condiții de creație li
terară, Pottier nu s-a 
putut realiza pe mă
sura talentului său în 
cîmpul literaturii, n-a 
izbutit să spargă zi
durile conformismu
lui altora, nici con
spirația tăcerii din 
juru-i. Era și firesc... 
Dar poetul-luptător 
n-a cedat invidiei, 
conștient că își înde-

plinește o datorie față 
de cel mai măreț ideal 
al omenirii întregi, 
dezrobirea ei totală. 
„Rămîi — îl îndemna 
Valles — poetul a- 
cestei lumi care nu 
face tirade!" Și a ră
mas așa, cu suprema 
mulțumire că întrea
ga clasă muncitoare 
îl prețuia, îl iubea. 
Versurile lui înflăcă
rate se popularizau 
oral în toate depar
tamentele Franței, 
pînă cînd, post mor
tem, numele lui avea 
să devină celebru, o 
dată cu răspîndirea 
marșului „Internațio
nala".

Fruntași ai mișcă
rii socialiste franceze 
ca tipograful Jean 
Allemane, medicul- 
inginer Edouard Vail- 
lant, scriitorul revo
luționar Jules Vallăs, 
tribunul Jean Jaures 
ș.a. i-au înlesnit edi
tarea volumelor Quel est le Fou ? (1884) și Chants râvolutionnai- res, acesta din urmă 
în anul morții poetu
lui (1887), volum pre
fațat de cei de mai 
sus și ilustrat de gra
ficieni de talia lui 
Steinlein și Valăre 
Bernard. In ultimul 
op au văzut lumina 
tiparului și versurile

„Internațlonalei" care 
ne-au încălzit, mul
tora, anii tinereții, Și 
pe care le știu azi, în 
sute de limbi, sute de 
milioane de oameni 
de pe tot întinsul glo
bului.

In țara noastră, 
„Internaționala"
făcut cunoscută în 
ultimul deceniu 
veacului trecut. Tex
tul ei a fost tipărit 
pentru întîia oară în 
1898, într-o publicație 
socialistă. Primul 
vers era mai inspirat 
tălmăcit („Sus voi, 
desmoșteniții mun
cii !"), dar în strofele 
următoare se aflau 
poticniri de ritm. I- 
mediat după anul 
1900 s-au răspîndit 
două variante. Cea 
care a rămas defini
tivă, pe care o cîntăm 
noi astăzi, se datoreș- 
te poetului C. Z. Buz
dugan, unul din pu
ținii intelectuali so
cialiști care s-au sal
vat din naufragiul 
suferit de „generoși".

Numele lui Pottier 
va rămîne de-a pu
ruri înscris în istoria 
luptelor pentru eli
berarea omenirii, 
pentru triumful idei
lor de dreptate so
cială.

Marți, 4 octombrie, Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" a 
prezentat în premieră „Moar
tea lui Danton”, de 
Georg Buchner. Spectacolul 
a fost pus în scenă de Liviu 
Ciulei, care deține și rolul lui 
Danton. Scenografia spectaco
lului îi aparține lui Paul Borf- 
novschi, costumele sînt reali
zate după schițele Ioanei 
Gărdescu. Numeroasa distri
buție, cuprinzînd o mare 
parte a colectivului teatrului, 
mai numără pe Septimiu Se
ver, Ileana Predescu, Emme
rich Schaffer, Petre Gheor-

ghiu, Ana Negreanu, Dumitru 
Onofrei, Puiu Hulubei, Geor
ge Oancea, Gheorghe Ghițu- 
lescu, Ion Caramifru, Virgil O- 
gășanu, Dumitru Dumitru, A- 
drian Georgescu, Nicolae Ma- 
vrodin, Jean Reder, Sorin Ga
bor, Dinu Dumitrescu, lea Ma- 
tache-Costescu, Cătălina Pin- 
filie, Mihai Mereufă, George 
Andreescu, Cornel Coman, 
Pelrică Vasilescu, Dorin Dron, 
Misail Chiriță, Gheorghe No
vac, Nae Ștofănescu ș. a. în 
fotografie : O scenă din spec
tacol.

Violonista LOLA BOBESCU 
in recital si in concert simfonic

Lola Bobescu face parte dintre soliștii care știu să creeze „contactul* cu sala, acea legătură formată din sensibilitate, putere de convingere, care uneori poate însemna mai mult decît o anume perfecțiune glacială. Aplauzele care au întîmpinat-o zilele trecute la intrarea pe scena Ateneului arată de altfel că publicul a păstrat o frumoasă amintire concertelor pe care violonista le susținuse cu cîțlva ani în urmă. Turneele pe care le întreprinde în țară Lola Bobescu (artista este stabilită de mulți ani în Belgia), ne prilejuiesc cunoașterea și aprecierea unei personalități puternice și sânte.Violonista condiționează decum de o anumită „rigoare" a stilului de interpretare (concertul în La major de Mozart a cuprins multe soluții inedite

și îndrăznețe), libertățile ritmice sau de frazare departe de a părea arbitrare, dau, dimpotrivă, o necontestabilă prospețime „cîntului' său violonistic. Lola Bobescu știe să creeze o atmosferă muzicală e- levată (reținem Sarabanda din sonata de Leclair și cel de al doilea Adagio din sonata de Bach, în care pianista acompaniatoare Mariana Kabdebo, remarcabilă parteneră pe parcursul întregului program, a susținut dialogul „de la egal la egal") ; ea este însă și violonista de temperament și valoare căreia îi convin piesele de gen, miniaturile viguroase de tip folcloric (Sonatina pe teme ardelenești de Bartok) sau stilizările pe forme și teme clasice, prezente în program.Concertul de Mozart a fost interpretat de Lola Bobescu în cadrul obișnuitului program săptămînal

al Filarmonicii bucu- reștene, care — desfășurat sub bagheta lui Emanoil Elenescu — a cuprins și o primă audiție din creația compozitorului Mihail Andricu : Simfo- nietta nr. 7. Creație relativ recentă, expri- mînd interesante căutări de lărgire a modului de expresie — în cadrul stilului personal consecvent urmărit — lucrarea confirmă valorile de concizie expresivă și de limpezime ale artei lui Andricu, în care, de data aceasta, sugestia folclorică apare surprinzător de ingenios împletită cu prelucrarea unor procedee din muzica preclasică.După precisa susținere a acestei prime audiții și a acompaniamentului solistic, Emanoil Elenescu a încheiat concertul cu variațlunile Enigma ale compozitorului englez Edward Elgar.

e

Relațiile româno- turce au, în domeniul muzicii, o veche tradiție care în zilele noastre se reînnoadă cu trăinicie ; unul dintre momentele importante în acest sens l-a constituit prezenta Orchestrei simfonice de stat a Turciei la București.Programele celor două concerte au cuprins muzică de stiluri variate, care au permis colectivului să-și pună în valoare potentele interpretative. Un interes explicabil l-a stîrnit Concertul pentru vioară și orchestră de Ulvi Cemal Erkin, compozitor modern turc. Lucrarea are o bază folclorică evidentă, materialul său tematic, chiar și chestralIne sune___________

nități puternice sensibilitatea și dul nostru de a cepe muzica s-au vădit în Rapsodia turcă pe teme dansante, de același compozitor.Solista Concertului de Erkin, Suna Kan, cunoscută și apreciată de publicul nostru, posedă un ton cald, amplu și eqal, temperament și nerv în cînt, inteliqentă și cultură muzicală. Subliniind factura vi- quroasă, ardentă a lucrării compatriotului său, ea a relevat totodată vîna lirică autentică a acesteia, în cea de-a doua seară, Suna Kan a cîntat Concertul nr. 3 de Mozart.Orchestra s-a întrecut pe sine în Simfonia în do de Stravin- ski, cîntată cu exactitate ritmică și into- națională, nuanțată

cu măiestrie, ieșit calitățile tate timbrală partimentului mentelor cu finețea șlcelor de lemn, musețea tonului alămurilor. O execuție avîntată a ■ celebrului poem simfonic Don Juan de Strauss a dezvăluit resursele de virtuozitate ale membrilor ansamblului.Primul dirijor formației, prof. 1 thold Ephraim Lessing, aparține, ținuta sa la pupitru, solidei școli qermane de șefi de orchestră. Gestul îi este măsurat și fără afectare, precis și suplu ; atitudinea echilibrată impune șl se transmite instrumentiștilor și auditorilor.

® In scopul colecționării de 
documente și mărturii privind 
începuturile cinematografiei ro
mânești a fost constituită la Ar
hiva Națională de Filme o comi
sie de cercetători care achizițio
nează filme, fotografii, scenarii 
ale vechilor producții cinemato
grafice românești. Materialul adu
nat va fi folosit la redactarea unui 
volum de studii consacrat filmu
lui românesc dintre anii 1896— 
1948.

© Recent, a fost predat la ti
par Catalogul fondului de filme 
artistice existente la Arhiva Națio
nală de Filme. El cuprinde 2 700 
de titluri, cu un index cronologic 
pe țări. In prezent continuă ac
tivitatea științifică de prelucrare 
și a filmelor de scurt metraj (pes
te 10 000 de titluri.)

® Arhiva Națională de Filme 
editează periodic materiale de 
documentare cinematografică. 
Se află sub tipar noi „Caiete do
cumentare" (nr. 7 și 8) și Bule
tinul bibliografic „Cinematogra
fia în presă" (nr. 2 și 3). Pînă la 
sfîrșitul acestui an, va fi editată 
o carte de cinema consacrată ac
tivității operatorilor de film.

9 In colaborare cu 30 de ins
tituții similare, cu care Arhiva 
noastră de filme întreține relații, 
se pregătește lucrarea „Bibliogra
fia internațională a cărții de film 
— 1966".

o Pentru cei doritori să-și 
formeze o bogată cultură cinema
tografică, Arhiva Națională de 
Filme are un serviciu de docu
mentare cu sediul în bd. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej nr. 65 din 
Capitală. Aici funcționează o bi
bliotecă cu 14 000 de volume, 
dintre care peste 2 000 sînt cărți 
de cinema. Pe adresa bibliotecii 
sosesc toate publicațiile de spe
cialitate din lume. De menționat 
că biblioteca posedă și o colecție 
importantă — cîteva mii de tra
duceri — din presa și publicațiile 
de specialitate străine.

Spectacolul 
Ansamblului

Conducătorii Ansamblului de 
varietăți din Republica Cuba, a- 
flat în țară în cadrul schimburi
lor culturale între cele 
pe anul 1965—1966, 
primiți marți la amiază 
Florea, vicepreședinte 
fetului de Stat pentru 
Artă.

în seara aceleiași 
arfei cubaneze au susținut un 
spectacol de gală la Sala Pala
tului Republicii.

Asistența a răsplătit cu 
aplauze arta interpretativă 
oaspeților. La sfîrșitul spectaco
lului, artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpret)

Teatrul do
19.30.

Teatrul
Teatrul
19.30,

O Teatrul ____ ___ =_____ ___
MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU 
SÎNT TURNUL EIFFEL — 20.
© Teatrul „C, I. Nottara' (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 20, (sala 
Teatrului evreiesc de stat) : UN LUP MÎNCAT DE OAIE — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (in sala Teatrului de Comedie) : ULISE ȘI 
COINCIDENȚELE — 19,30.
S Teatrul Mic : RICHARD AL II-Iea — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ELEFĂNȚELUL CURIOS
— 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
O Teatru! satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA DRAGOS
TEI — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30,

OAMENI MINUNAȚI IN MA- 
LOR ZBURĂTOARE — film

© ACEI 
ȘINILE 
pentru ecran panoramic : Patria — 10 ; 
12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
© STEAUA FĂRĂ
(completare
14 | 16,15 ;
© FANTOMAS SE 
ceafărul — 9,30> 11,45! 14i 16,15, 18,30, 
20,45, grădina Doina — 19,30. Sta
dionul Dinamo — 18,30.
0 ZORBA GRECUL : Festival — 9,12,
15 ; 18 , 21 , la grădină — 19, Melodia
- 9, 12 , 15 , 18 i 21, Modern — 9 ,
12 ; 15 ! 18 ! 21, Arenele Libertății — 19. 
© BOCCACCIO '70 : Capitol 9;
11,15, 13,30, 16, 18,30; 21; la grădină
— 19,30, (completarea Copiii... iar co
piii).
O GENERALUL ți SHERLOK JUNIOR : 
Cinemateca — 10 i 12 ; 14.
e EWLIGENȚA : București — 9 , 11,15 ;

Ne-am obișnuit ca, din timp în timp, la intervale tot mai dese, cinematografele să programeze filme destinate prezentării artei plastice. Cu mijloace specifice, îngăduind descoperirea unor Iii semnificative, subliniind mic ideea centrală a unei de artă, aparatul de filmatzează ceea ce își dorea cîndva marele pictor englez Turner : „posibilitatea unei analize meticuloase, pînă la urma subțire lăsată de firul cel fin al pensulei, concomitent cu impresia de ansamblu pe care o produce o creație artistică în întregul ei". Fără îndoială că, în această analiză, regizorul și operatorul se substituie, într-un fel sau altul, criticului de artă; ei propun o anume interpretare, sculpturile locvente, de ei mai legerea unei personalități. Popularizarea artei capătă, astfel, sprijin deosebit de important, mul de acest gen așezîndu-se deva între critică și ghidaj.Regizorul, operatorul, autorul comentariului (și, evident, consultantul, cînd rolul lui e cu adevărat eficient) se supun implicit discuției, și argumentul „așa l-am văzut eu“ nu se poate susține. Interpretarea trebuie să se facă în sensul urmărit de artist, tot așa cum o adaptare a unei opere literare nu poate părăsi, în scenariul cinematografic, direcțiile sugerate de opera respectivă, ci numai să le consemneze cu mijloacele estetice proprii ale celei de-a șaptea arte.Am văzut, In ultimii ani, cîteva filme izbutite, rod al unei preocupări lăudabile a Studioului „Al. Sahia' ; și aș spune că ele erau tocmai acelea al căror autori se străduiau să explice o creație, nu s-o transforme într-un pretext pentru exerciții (orlcît de Ingenioase ar fi ele).De curînd a început să ruleze un film dedicat picturii lui Țuculescu. Regizorul (care e, totodată, șl scenarist), David Rău, este, după cît mi se pare, la cel dintîi film de acest gen. Și, bineînțeles, opera acum stituie pentru un cineast cu experiență. Impresia mea e că, într-o mare măsură, debutul e de bun augur.Infruntînd dificultățile unei creații care implică nu numai o cunoaștere temeinică a artei noastre populare, a unor curente din arta europeană a veacului nostru, dar și a unui temperament ar
tistic foarte original, regizorul a

ștlut să reliefeze cîteva din trăsăturile esențiale ale unei opere răscolitoare, de un patetism profund. El a urmărit acele linii șerpuind subtil, de-a lungul cărora visul se întîlnește ou realul, con- topindu-se într-o viziune impresionantă.Poate că, uneori, culorile dramatice ale lui Țuculescu sînt trădate de o lumină prea puternică. Regizorul a simțit că, din acest punct de vedere, cromatica nu este un element îndeajuns de dinamic pentru a susține imaginea pe care șl-o făcuse despre arta acestui mare pictor; și, probabil

13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30,
Excelsior — 9,30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18,45 ; 21, Grădina „Progresul" — 19,30, 
Aurora — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 i
20.30 ; la grădină — 19.
• MORANBON : Lumina (completare 
Pașii poetului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 20,45.
O PARTIZANII ÎN CÎMPIE : Victoria
— 9-, 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30. 
© SERBĂRILE GALANTE : Central 
(completare Cheia succesului) — 9 ;
11.15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O C1INELE DIN BASKERVILLE : Union 
(completare Un secol și multe milenii)
— 15,30 ; 18 ; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
• O ZI CA LEII : Doina
15.30 ; 18 ; 20,30.
e CAMPIONATELE MONDIALE 
POPICE 1966 — FRUNZE — TRADIȚII 
MARAMUREȘENE — PICTORUL GHIA- 
ȚĂ — FERMENȚII LA LUCRU — 
BRĂNCUȘI LA TÎRGU JIU — ANTA
GONISME — „EU“ : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
o YOYO : Ciulești (completare Un se
col și multe milenii) — 15,30 ; 18 ;
20.30, Rahova (completare Borodino) — 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,15.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cine
mascop : Dacia — 8—14 în continuare ;
17.15 ; 20,30.
O CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
serii) : Buzești — 15,30 ; 19,30 ; la gră
dină — 20.
« PRIMA ZI DE LIBERTATE : Crîngași 
(completare Far-West) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
e ȚARA FERICIRII : Grivița — 9 ,
11.15 I 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Floreasca 
(completare Punct de gravitație) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Bucegi
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, la gră
dină — 19, Arta — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară).
O SUZANA ȘI BĂIEȚII : Gloria — 9 ; 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Flamu
ra — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45 (la ambele completarea Cazul 
„D").
e ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : 
Unirea (completare Koprivșcița) —• 
15,30 ; 18.
® NOTRE-DAME DE PARIS — cinema
scop : Tomis — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45 ; la grădină — 18,45.
® CELE DOUĂ ORFELINE : Flacăra 
(completare Un secol șl multe milenii)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina „Progre- 
sul-Parc" — 19,30.
0 A FOST CHEMATĂ ȘI CLASA A 
V-A : Vitan (completare Stuf) —
15.30 ; 18.
O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE : Miorița (completare Basm) —•
8.30 ; 11 ; 13,30 I 16 ; 18,30 ; 21.
© ALFABETUL FRICII : Munca (com
pletare Tinerețe) — 16 i 18,15 ; 20,30.
® ÎN NORD, SPRE ALASKA — cinema
scop : Popular - 15 ; 17,45 ; 20,30, Mo
șilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină
— 19, Grădina „Vitan" — 19.
© REPULSIE : Cosmos — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
© CASA NELINIȘTITĂ : Viitorul (com
pletare 23 August 1966) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Co- 
lentina — 15,30 ; 17,45 ; 20 ;
dină — 20
O DRAGOSTEA ÎNVINGE - 
scop • Volga (completare Pașii
— 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
mul Sării (completare Imagini 
zeul pompierilor) — 15,30 ; 1
C FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂI
NĂ : Progresul — (completare 23 August 
1966) — 15,30 , 18 ; 20,45.
® ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Lira (completare Mă
sură pentru măsură) — 15,30 ; 18 i
20,30.
• SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : 
Ferentari (completare Valentin Serov)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 THERESE DESQUEYROUX : Cotrocenl
— 15,15 ; 18 ; 20,45.
O 5 000 000 DE MARTORI I : Pacea 
(completare N-o să doară ?) — 15,45 , 
18 ; 20,15.
• CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina
„Arta" - 19,30.
0 FIFI ÎNARIPATUL : Grădina „Uni
rea" — 20.
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atunci a recurs la acele mișcări brusce ale aparatului de filmat, înlocuind însă, astfel, dramatismul conținut prin altul care provine din dinamica imaginilor, surprinse într-o succesiune adesea amețitoare. S-a ajuns la niște supraimpresiuni care, așa cum am mai avut prilejul s-o constat și la alte filme de artă, rămîn un efect pur exterior.De aceea, am preferat prezentarea recțilinie a imaginilor care, însoțite de comentariile extrase din scrisorile lui Țuculescu, sugerau mult mal mult, își păstrau o anume asprime etic care erau șate și nu ale comenta. Credpînzelor nu a fost întotdeauna fericită, pentru că ea accentuează o singură perioadă a creației ; sînt palid prezentate tocmai izvoarele, etapa de început, opera profund realistă a pictorului, atît de bogată în semnificații, cea de la care, sublimînd pe rînd impresiile, distilîndu-le, a pornit Țuculescu. D. Rău propune interpretarea motivului ochiului, plecînd de la un portret fotografic al artistului, de o concentrare adîncă ; și, astfel, ideea de conștiință pe care o sugerează acest simbol cîștigă în ceea ce privește forța de sugestie. Socotesc însă că, aci, o comparație cu înfăptuiri ale artei popu
lare (comparație la care comenta-

rlul revine adesea, dar numai declarativ) ar fi avut darul să explice mai adecvat o filiație care n-a coborît la nivelul copierii motivului folcloric, rată uneori inspirație.Am avut măresc unatmosfera stranie era sugerată de cîteva rotiri amețitoare, adevărate vîrtejuri de flăcări, devastatoare, ale aparatului. Alteori, structura culorii, macroscopică, ne introducea într-un univers ciudat. S-ar părea că există o preferință pentru această evocare (sau inventare) a straniului. Mai justificată, firește, într-o peliculă dedicată lui Țuculescu, atmosfera aceasta devine uneori apăsătoare, ată și de muzica lui Liviu nu (chiar dacă partitura interesantă în sine). Se aidoma realizatoriloranterioare, autorul a pierdut din vedere faptul că filmele de artă, adresîndu-se unui public adeseori neinformat în acest domeniu, au, trebuie să aibă și o funcție de inițiere, ceea ce presupune, pe lîngă competență, claritatea și accesibilitatea expunerii.Cum spuneam, însă de fel lipsit elementele care torului universulturii lui Țuculescu Rău a ales o singură latură a ei), prin descoperirea cîtorva trăsături precise ale originalității unei viziuni artistice, filmul se apropie cu evidentă căldură de creația u- nuia dintre artiștii noștri de seamă. O atenție mai marfe acordată exigențelor specifice acestui gen cinematografic ar fi putut ridica debutul promițător al autorului său la nivelul unei realizări remarcabile.
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CORESPONDENȚĂ DIN NEW YORK

întrunirea celor nouă
coautori ai
„rezoluției europeneîncă de la începutul dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U. s-a reliefat preocuparea multor delegații pentru valorificarea realizărilor pozitive ale sesiunilor precedente, pentru consolidarea și dezvoltarea acelor tendințe încurajatoare de înțelegere și colaborare care s-au făcut simțite în viața politică internațională.O concretă și importantă manifestare a acestei preocupări o constituie întrunirea de marți dimineața a coautorilor rezoluției adoptate anul trecut de Adunarea Generală : „ Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme social- politice diferite". La întrunire, prezidată de ministrul de externe al Austriei, Lujo Toncic-Sorinj, au participat ministrul de externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, secretarul de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, Marko Nikezici, ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, ministrul de externe al Suediei, Torsten Nilsson, ministrul de externe al Ungariei, Janos Peter, reprezentantul permanent al Danemarcei la O.N.U., Hans Tabor, reprezentantul permanent al Belgiei la O.N.U., Constant Schuurmans, reprezentantul permanent al Bulgariei, Milko Tarabanov.întrunirea „celor

nouă' a prilejuit o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse în Europa în spiritul rezoluției adopliate anul trecut și a modului în care rezultatele acestor acțiuni s-au reflectat în evoluția relațiilor bilaterale dintre state și în climatul vieții politice europene. Dar ceea ce a caracterizat discuțiile din cadrul acestei întruniri — în ultima instanță, scopul convocării ei — a fost nu atît dorința partici- panților de a sublinia încă o dată satisfacția față de realizările obținute, cît preocuparea pentru a găsi posibilități și mijloace noi de a duce mai departe procesul început cu succes.Participanții Ia întrunire au fost unanimi în aprecierea că pașii deja realizați îndreptățesc speranțele care au determinat adoptarea rezoluției amintite. A fost relevată intensificarea relațiilor bilaterale între diferite state europene, preocuparea de a dezvolta cooperarea europeană pe diferite planuri, inițiativele în diverse organisme internaționale, în cadrul cărora delegațiile țărilor coautoare au cooperat într-un mod armonios.Țara noastră, prin acțiunile concrete întreprinse anul trecut, cît și, acum, prin activitatea delegației sale la O.N.U., a sprijinit și sprijină acest proces pornind de la convingerea că în condițiile actuale, cînd pacea a căpătat

o importanță vitală pentru omenire, configurația politică a lumii nu mai poate fi concepută ca o simplă așezare pasivă a unor entități care se ignoră reciproc. Asigurarea păcii impune răspunderi mari tuturor popoarelor, tuturor statelor, tuturor guvernelor, fiecare țară, mare sau mică, avîAd o contribuție de adus. Aplicarea pînă la capăt a „rezoluției europene" înseamnă, în ultimă instanță, consolidarea păcii și cooperării internaționale, așezarea relațiilor dintre state pe bazele sănătoase ale principiilor indepen denței și suveranității naționale, egalității în drepturi a tuturor popoarelor, respectării dreptului inalienabil al fiecărei națiuni de a-și hotărî singură soarta, în conformitate cu voința, aspirațiile și interesele sale vitale.Schimbul de păreri prilejuit de această întrunire a celor nouă a demonstrat dorința participanți- lor de a continua contactele pentru ca, dintr-o analiză aprofundată a posibilităților încă nefructificate, să fie desprinse noi idei, să fie stabilite noi căi și mijloace de acțiune pentru realizarea în Europa a condițiilor menite să statornicească un climat favorabil colaborării multilaterale — ca o contribuție la cauza păcii și înțelegerii în întreaga lume.
Nicolae IONESCU

CORESPONDENȚĂ DIN ALGER

Din nou curge 
sînge în Nigeria

De cîteva zile Nigeria este din nou zguduită de puternice incidente, ale căror centre le constituie orașele Kano, Kaduna și Zaria. Potrivit știrilor încă neconfirmate au fost ucise peste o mie de persoane. Cauza imediată a ciocnirilor sîngeroase din Nigeria rezidă în animozitățile tribale care dezbină țara și acum, la 6 ani după cucerirea independenței. Membrii tribului Ibo, minoritari în regiunea de nord a țării, sînt masacrați de către tribul ITausa, majoritar în aceeași regiune. Șeful guvernului militar al țării, lt. colonelul Govon, s-a adresat populației din nord cu chemarea de a pune capăt vărsărilor de sînge. în același scop guvernul militar a ordonat întreruperea tuturor serviciilor aeriene interne, pentru ca avioanele să poată evacua din regiunea de nord persoanele aparținînd tribului Ibo. Pînă în prezent au fost evacuați 1 500 de oameni.Postul de radio Lagos a anunțat că, din cauza incidentelor care au avut loc, conferința constituțională din capitală s-a întrerupt pentru trei săptămînl. Conferința a grupat pe reprezentanții celor cinci regiuni ale țării, ei trebuind să hotărască asupra viitorului politic al Nigeriei, după abrogarea decretului privitor la formarea unui stat centralizat. înainte de a părăsi Lagosul, el au înmînat șefului statului un memorandum cuprinzînd concluziile la care au ajuns. în acest document se arată că’ Nigeria trebuie să rămînă o entitate politică unitară, dar provinciilor trebuie să li se acorde o mai mare autonomie.Angajamentul survenit la conferință reprezintă un compromis menit să satisfacă cele două tendințe distincte ce se manifestă în țară — una optînd pentru un stat centralizat, cealaltă — pentru o largă autonomie regională. Sindicatele, studențimea, forțele progresiste, în general, se pronunță pentru crearea unui puternic stat centralizat.Tulburările periodice din Nigeria își au originea nu numai în considerente de ordin tribal, cum încearcă să prezinte lucrurile unele ziare occidentale, ci mai ales în situația economică precară a tării. în presa nigeriană, care dezbate pe larg situația din țară, se arată că ieșirea din actualele greu

tăți constă nu în izolarea tribală, ci în crearea de condiții economice care să permită egalitatea pentru toți nigerienii.Vechiul dicton „divide et impe- ra“ este, de asemenea, actual în această țară, unde numeroase monopoluri occidentale, mai ales engleze și americane, sprijină o structură economică și socială anacronică, moștenită din timpul dominației coloniale, întrețin disensiunile tribale și etnice. Unele ziare se întreabă dacă nu cumva țările imperialiste ațîță spiritele cu scopul de a crea pretexte pentru intervenții în treburile Nigeriei, țară bogată în petrol.O soluție definitivă a crizei ni- geriene, scrie „Revolution afri- caine", trebuie să treacă în mod obligatoriu prin reforme de ordin structural, printre care și reforma agrară, de natură să înlăture rîndu- ielile feudale din nordul țării, împiedicarea penetrației capitalurilor străine, crearea bazelor susceptibile să asigure independența economică a țării.
C. BENGA

a MOSCOVA. Delegația guverna
mentală economică a R. D. Viet

nam condusă de Le Thanh Nghl, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, a părăsit 
Moscova plecînd la Varșovia. Dele
gația, care a dus tratative cu pri
vire la lărgirea colaborării econo
mice și comerțului cu U.R.S.S., a 
avut întîlnirl cu L. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și 
K. Mazurov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

B SAIGON. Ministrul sănătății din 
cabinetul militar de Ia Saigon.

Nguyen Ba Kha, și-a prezentat gene
ralului Ky demisia, în semn de pro
test împotriva arestării șefului său de 
cabinet, sub acuzația de a fi făcut 
parte dintr-o grupare politică de opo
ziție.

H PARIS. Procesul în cazul Ben 
Barka a intrat în cea de-a 5-a 

săptămînă. La ședința de luni a asis
tat și Abdelkader Ben Barka, fratele 
fostului lider al opoziției marocane. 
Participarea sa Ia proces infirmă ști
rea despre moartea Iul într-un acci
dent de automobil.

ÎNIILNIREA DE IU SOFIA

Pentru dezvoltarea 
turismului 
în Balcani

SOFIA 4. — Coresponden
tul Agerpres C. Linte trans
mite : Intr-una din sălile ho
telului „Bulgaria" din Sofia 
se desfășoară lucrările întîl- 
nirii organizațiilor oficiale de 
turism din țările balcanice. 
Participă delegați din țara 
gazdă, România, Turcia și 
Iugoslavia.

La întîlnire se discută pro
bleme privind dezvoltarea co
laborării între organizațiile 
oficiale de turism din țările 
balcanice. In intervenția sa. 
conducătorul delegației româ
ne, Gheorghe Teodorescu, di
rector general al Oficiului Na
țional de Turism, a sub
liniat necesitatea intensificării 
schimbului de experiență în
tre organizațiile de turism în 
această parte a Europei. Vor
bitorul s-a referit apoi la lăr
girea acțiunilor de propagan
dă turistică, de colaborare în
tre organizațiile de turism ale 
țărilor respective, reliefînd 
faptul că zona Balcanilor re
prezintă un potențial turistic 
important, care poate și tre
buie să fie pus mai bine în 
valoare.

ALEGEREA NOULUI
PREȘEDINTE AL
BRAZILIEI 4BRASILIA 4 (Agerpres). — Congresul brazilian a ales la 3 octombrie pe fostul ministru al apărării, mareșalul Artur da Costa e Silva, și pe Pedro Aleixo în funcțiile de președinte și, respectiv, vicepreședinte ai țării pe timp de patru ani. Cele două funcții prezidențiale au fost atribuite în condițiile în care Silva și Aleixo au fost singurii candidați propuși de partidul de guvernămînt Alianța națională pentru reconstrucție (ARENA). în favoarea lui Silva au votat cei 295 de deputați și senatori reprezen- tînd partidul de guvernămînt în Congres.

Delegația română primită 

de președintele Guineei
CONAKRY 4 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală română, condusă de Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri — care participă la festivitățile prilejuite de Ziua națională a Republicii Guineea — a fost primită de Ahmed Seku Ture, președintele republicii, secretar general al Partidului democrat din Guineea.La întrevedere au participat Leon Maka, președintele Adunării

Naționale, El Hadj Saifoulaye Diallo, ministru de stat, Ismael Ture, ministrul dezvoltării economice, Luis Lansana Beavogui, ministrul afacerilor externe, membri ai Biroului politic național al Partidului democrat din Guineea, precum și Toumani Sangare, ministrul justiției.In cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, a avut loc un schimb de păreri cu privire la problemele de interes comun pentru cele două țări și partide.
încheierea Conferinței
Uniunii Interparlamentare

TEHERAN 4 (Agerpres). — La cea de-a 55-a Conferință a Uniunii Interparlamentare, de la Teheran, au avut loc dezbateri în cadrul Comisiei pentru teritoriile neautonome și studierea problemelor etnice. Din partea delegației Republicii Socialiste România, deputatul Filip Gheorghe a prezentat referatul intitulat „Colonialism, neocolonialism și forme noi de discriminare rasială, religioasă, politică și economică". El a subliniat că țara noastră a fost întotdeauna alături de statele care, în cadrul O.N.U. sau al altor organizații și reuniuni internaționale, au sprijinit acțiunile întreprinse pentru grăbirea eliberării de sub dominația colonială a popoarelor din Angola și Mozambic, Aden și Oman, precum și din alte teritorii care continuă să fie supuse exploatării coloniale. Delegatul român a exprimat apoi opoziția Republicii Socialiste România față de politica și practicile rasiale din Republica Sud-Africană și din Rhodesia. Țara noastră — a spus vorbitorul — este gata să-și aducă și în viitor contribuția la abolirea practicii discriminărilor rasiale și a oprimării pe întreg globul pămîn- tesc.Marți, cea de-a 55-a Conferință a Uniunii Interparlamentare și-a încheiat lucrările. Au fost ascultate

rapoartele comisiilor de studiu și au fost votate proiectele cu privire la mijloacele de întărire a securității regionale, în conformitate cu Carta O.N.U., precum și la relațiile și cooperarea între diferitele sisteme și grupări economice regionale existente și aplicarea științei și tehnicii în dezvoltarea econo- 'miei. Prima rezoluție cheamă guvernele tuturor țărilor să aplice principiile de bază în relațiile internaționale, respectarea suveranității statelor, neamestecul în treburile interne, acordînd posibilitate popoarelor să-și rezolve singure propriile probleme. Următoarea conferință a Uniunii Interparlamentare va avea loc în luna septembrie 1967 la Moscova.

Ședința Comitetului
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 4. — Corespondentul Agerpres Silviu Podină transmite : La 4 octombrie, la Moscova au început lucrările celei de-a 25-a ședințe a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. La ședință participă S. Todorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, O. Simunek, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, J. Balkow, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Gh. Rădulescu, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, A. Apro, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în conformitate cu acordul cu privire la colaborarea dintre Iugoslavia și C.A.E.R., referitor la participarea R.S.F. Iugoslavia la lucrările organelor consiliului, la ședința Comitetului Executiv participă A. Grlicikov, membru al Ve- cei Executive Federale.Președintele actualei ședințe a Comitetului Executiv este tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

PLENARA CC AL U.C.IBELGRAD 4. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : La 4 octombrie s-au desfășurat la Belgrad lucrările celei de-a 5-a plenare a C.C. al U.C.I., prezidată de Iosip Broz Tito. Pe ordinea de zi au figurat examinarea activității desfășurate de Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia în perioada care a trecut de la cea de-a 4-a plenară a C.C. al U.C.I., reorganizarea organelor de conducere ale U.C.I. și alegerea noilor organe ale C.C. al U.C.I.Mialko Todorovici a făcut o ex-

La Brighton (Anglia) tn fața clădirii unde se desfășoară Congresul anual 
al partidului laburist, muncitori din industria de automobile au demonstrat 
tmpotriva politicii de austeritate. Ei purtau pancarte pe care se putea 
citi : „Spunem nu concedierilor 1", „Cerem să fim ajutați și nu concediați 1"

Procesul de la Salonicasasinilor deputatuluiProcesul de stingă Gr. Lambrakis a început luni în fața Curții cu juri din Salonic. Dezbaterile vor dura, probabil, cîteva săptămînl, deoarece implică audierea a peste 200 de martori, printre care fostul prim-minis- tru Papandreu și un număr de deputati. Pe banca acuzaților apar 31 de persoane în rîndul cărora se află, în afară de cel doi asasini direcți (S. Kotzamanis și E. Ema- nuelidis), o serie de ofițeri și civili.

momentul în care Ieșea de Ia o adunare 
consacrată luptei pentru dezarmare nu
cleară șl pace, fiind lovit de o motoci
cletă cu ataș. „Ancheta, reamintește a- 
genția France Presse, a demonstrat cu 
rapiditate că nu era vorba de un acci
dent, ci de un atentat al cărui autori — 
milltanțl de extremă dreaptă — aveau 
complici în poliție șl în jandarmerie". 
Ne amintim de Indignarea stîrnltă In 
Grecia de acest asasinat politic. Este 
știut că, la cîteva săptămînl de la pro
ducerea Iul, guvernul de dreapta condus 
de Karamanlis a fost nevoft să demisio
neze.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Intre 25 septembrie și 1 octombrie, Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, a făcut o vizită în R. P. Polonă. în comunicatul dat publicității după convorbirile cu Wladyslaw Gomulka, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., se subliniază cu satisfacție progresul obținut în relațiile dintre Polonia și Franța. 'Cele două părți, se spune în comunicat, au subliniat pericolul pe care îl reprezintă pentru pace agresiunea imperialismului american în Vietnam și planurile de extindere a acestei agresiuni și și-au manifestat deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez.In cursul convorbirilor s-a acordat o atenție deosebită problemei securității europene. Cele două partide consideră în unanimitate că este necesar ca pacea și securitatea în Europa să fie asigurate în conformitate cu prevederile Declarației de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Cele două partide, se spline în comunicat, sprijină inițiativele partidelor comuniste și muncitorești în scopul mobilizării maselor

și a opiniei publice în favoarea securității europene. în încheierea comunicatului se arată că cele două partide sînt gata să desfășoare o activitate neobosită pentru restabilirea unității și coeziunii frontului internațional de luptă împotriva imperialismului, pentru pacea și libertatea popoarelor, pentru socialism.

punere asupra primelor două probleme de pe ordinea de zi a plenarei. El a prezentat apoi propunerile Comisiei C.C. al U.C.I. constituite la cea de-a IV-a plenară pentru dezvoltarea și reorganizarea Uniunii Comuniștilor.Plenara a adoptat hotărîri privind reorganizarea organelor de conducere ale U.C.I. Aceste măsuri, se arată în preambulul hotă- rîrii, reprezintă un pas indispensabil în reorganizarea U.C.I. pregătirile pentru viitorul greș al U.C.I.Plenara a ales pe Iosip Tito, care pînă în prezent deținea funcția de secretar general al U.C.I., președinte al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. A fost ales, de asemenea, un Prezidiu a1 C.C. al U.C.I. alcătuit din 35 de membri și un Comitet Executiv alcătuit din 11 membri.Mialko Todorovici a fost ales secretar al ComitetuluiC.C. al U.C.LPlenara a/aprobat propunerea Comitetelor Centrale Comuniștilor din Serbia, negru și Bosnia și Herțegovina ca Aleksandar Rankovici să fie exclus din U.C.I.Cuvîntul de închidere a plenarei a fost rostit de Iosip Broz Tito.

și în Con-Broz

Executiv al
ale Uniunii Munte-

S. U. A. Grevele afectează
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Dialogul
P.C.F.-S.F.I.OPARIS 4. — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite : „France Nouvelle", săptămîna- lul C.C. al P.C. Francez, și „Le Populaire", organul partidului socialist S.F.I.O., au publicat la 4 octombrie, simultan, primele două materiale din cadrul dialogului ideologic dintre P.C.F. și S.F.I.O. asupra problemelor democrației și acțiunii mișcării muncitorești în țările capitaliste industrializate. Cele două documente abordează primul subiect — democrația, și expun punctele de vedere ale celor două partide asupra subiectului abordat.

In Statele Unite, începutul toamnei este marcat ca de obicei de o creștere a mișcării revendicative. Anul acesta, ea trezește în mod deosebit îngrijorare în rîndurile patronatului și în cercurile conducătoare, deoarece grevele s-au declanșat, sau sînt iminente, într-o serie de întreprinderi direct legate de producția de furnituri militare pentru războiul împotriva poporului vietnamez.Astfel, o grevă declanșată de sindicatul muncitorilor din industria automobilului a paralizat luni, la Los Angeles, o uzină care fabrică bombe și rachete pentru Vietnam. După cum informează A.F.P., cei 500 de membri ai sindicatului au încetat lucrul ca urmare a neînțelegerilor ivite în ce privește reînnoirea contractului colecliv ; ei au instalat pichete de grevă care au fost respectate de 2 500 de alți muncitori ai uzinelor.La „General Electric', greva

urma să înceapă duminică, dar d fost amînată cu 15 zile, la intervenția directă a președintelui Johnson. Temîndu-se de efectele pe care le-ar avea asupra producției de război americane greva proiectată la marele trust „General Electric", ministrul muncii, Willard Wirtz, a amenințat că ar fi posibil ca guvernul să invoce legea Tait- Hartley dacă în timp de 15 zile nu se va ajunge la un acord între companie și sindicat. Este semnificativ că reprezentanții celor două părți au fost convocați pentru marți la sediul Pentagonului (Ministerul Apărării al S.U.A.). La închiderea ediției nu se cunosc încă rezultatele acestei consfătuiri.Compania de automobile „Chrysler' a anunțat că va concedia 38 000 de muncitori începînd de joi, dacă greva declanșată joia trecută la uzina din Twinsburg (Ohio) nu va înceta.

Lambrakis a fost ucis la 22 mal 1963 
In orașul în care are loc procesul, în

BX9 BUDAPESTA. La 4 octombrie la 
Academia de Științe a R. P. Un

gare s-a deschis Conferința interna
țională a reprezentanților colegiilor 
de redacții ale revistelor de filozo
fie și sociologie din țările socialiste, 
printre care și din Republica Socia
listă România. Dr. Jozsef Lighetl, re- 
dactor-șef al revistei ungare „Filo- 
zofiai Szemle", a prezentat raportul 
„Aspectul uman al marxismului".

HTEL AVIV. La Tel Aviv au în- 
:eput lucrările celei de-a 31-a 

reuniuni generale a Comisiei Electro
tehnice Internaționale (C.E.I.), Ia care 
participă peste 500 de delegați din 30 
de țări, printre care și din țara noas
tră. După cum se știe, președintele 
C.E.I. este acad. prof. dr. ing. Re
mus Răduleț, ales în această funcție 
în 1964, pe o durată de trei ani. El 
este, totodată, și președinte al reu
niunii.

B MOSCOVA. C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 

au adoptat o liotărîre prin care se 
stabilește acordarea Premiilor Lenin 

o dată la doi ani — pentru reali
zări excepționale, care depășesc cu
ceririle mondiale în diferite domenii 
de activitate.
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FOSTUL CONSILIER AL LUI KENNEDY
CRITICA POLITICA EXTERNĂ
A WASHINGTONULUIArthur Schlesinger, profesor de istorie la Universitatea Harvard, fost consilier al lui J. Kennedy și un timp și al președintelui Johnson, publică în ziarul „New York Times" un lung articol care constituie, după aprecierea unor ziare occidentale, „una din criticile cele mai lucide la adresa actualei politici americane în Vietnam". Autorul articolului recomandă între altele „oprirea extinderii și americanizării războiului", încetarea imediată a bombardării Vietnamului de nord, instalarea unui guvern civil la Saigon, reprezentînd toate forțele reale ale țării, și, in consecință, eliminarea generalului Ky, „unul din acei monștri ă la Frankenstein, pe care ne place să-i fabricăm în toate țările care fac parte din clientela noastră".Schlesinger face o analiză critică a politicii actualei administrații, ară- tînd că despre ea „nu se poate spune

că ar fi căutat să negocieze măcar cu o fracțiune a zelului, imaginației și perseverenței folosite pentru continuarea războiului". Principala e- roare a președintelui Johnson — susține autorul — constă în aceea de a fi făcut din războiul din Vietnam un război de încercare a forței cu o semnificație mondială, Ori, dacă într-o bună zi izbucnește un război de eliberare națională în U- ganda sau în Peru, acesta nu depinde de ceea ce se petrece în Vietnam, ci de ceea ce se întimplă în Uganda și în Peru.Vorbind despre „marea societate" (proiectele de reforme sociale și economice, făgăduite de Johnson), profesorul de la Harvard afirmă că „ea este moartă", și că dacă nu va interveni o schimbare în politica față de Vietnam, „vor fi sacrificate și alte revendicări esențiale ale poporului american".
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