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ESTETICUL CITADIN: STRADA

ACTUALITATEA SPORT

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

1 Datorită bunel pregătiri profesionale (tinărul nostru este și elev in clasa a Xl-a la liceul 
seral) Vasile Moldovan, lăcătuș la uzina „Unirea' Cluj, a obținut anul acesta in fiecare lună 

titlul de evidențiat in întrecerea socialistă
Foto: O. PLEC AN

MESAGERE
ARTEI r MASA1

RO 
. 2

TUND) 
IARULI

A 
Jl

k IQSTRI

POPULARE
Despre felul în care miile de spectatori s-au 

alăturat marii sărbători anuale a folclorului româ
nesc — Festivalul cîntecului, dansului și portului 
popular — „Scînteia tineretului**  a informat la timp 
pe cititorii săi. Prezenta masă rotundă încearcă să 
consemneze aprecierile unor specialiști pentru 
care actualul festival a însemnat în primul rînd un 
nou prilej de a analiza nivelul actual al activității 
mesagerilor artei noastre populare.

La discuție au participat: GEORGE MARCU, 
cercetător la Institutul de etnografie și folclor al 
Academiei Republicii Socialiste România, compo
zitorul MIRCEA NEAGU și LUDOVIC PACEAG, 
folclorist.

Noi nave
in construcție

Dispunind de pro
iecte de execuție și 
de tehnologii tipiza
te, de linii de pro
ducție bine Înzestra
te tehnic și deservi
te de personal de 
înaltă calificare, 
Șantierul naval din 
Brăila a Introdus tn 
fabricație 4 șlepuri 
de 1 700 tone din co
menzile planificate 
pe anul 1967. De pe 
acum se pregătesc 
elementele de corp 
șl suprastructură ți 
se fac primele asam
blări de comparti
mente.

Pe cală se află, 
de asemenea, tn lu
cru 6 nave fluviale 
autopropulsate, trei 
remorchere maritime 
de radă, din care 
unul va primi bote
zul apel Încă in a- 
cest an, trei șlepuri 
de 1 700 tone pen
tru fructe etc.

• Festivalul cîntecului, dan
sului și portului popular a 
constituit și în acest an un 
important eveniment artistic, 
impunîndu-se, în primul rînd, 
prin ceea ce credem că a de
venit însușire inseparabilă — 
prim atribut al întregii miș
cări artistice de amatori din 
țara noastră : o mare dezlăn
țuire de forțe.

George Marcu: Serbările 
actualului festival s-au ți
nut pe 11 scene din țară ; 
s-au dat 50 de specta
cole ; peste 1 000 de interpreți 
au purtat cu entuziasm și ta
lent solia a peste un milion de 
artiști amatori.

• — S-a observat că tinere
tul este din ce în ce mai atras 
de mișcarea artistică de ama
tori, certificîndu-se, și în acest 
fel, dorința generațiilor tinere

NELU OANCEA

(Continuare In pag. a IlI-a)

Admirați bibelourile ? O părticică din 
fantezia lor se naște și din miinile Va- 
leriei Badea, una dintre cele mai talen
tate decoratoare ale iabricii de porțela

nuri I.R.I.S. din Cluj
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SUCEAVA. Frumusețea In concurs: covorul de pavaj și 
blocurile zvelte

Instalarea noului ministru 
al forțelor armate 

ale Republicii Socialiste România
Joi dimineața. In aula A- 

cademiei Militare Generale, a 
avut loc adunarea activului 
de bază al Ministerului Forțe
lor Armate, cu prilejul in
stalării tovarășului general
colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R., în funcția de 
ministru al forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

La ședință au luat parte 
comandanți de armate și de 
arme, șefi ai direcțiilor cen- 

I trale din Ministerul Forțelor 
Armate, comandanți de mari 
unități și secretari ai consilii
lor politice, șefi ai unor insti
tuții militare din țară, gene
rali și ofițeri superiori.

Au participat tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu. Gheorghe 
Apostol, Vasile Patilineț.

La deschiderea ședinței, a- 
sistența a păstrat un moment 
de reculegere în memoria lui 
Leontin Sălaj an.

Tovarășul Gheorghe Apos
tol a prezentat apoi hotărirea 
conducerii de partid și de stat 
cu privire la numirea noului 
ministru al forțelor armate.

Au luat cuvîntul general- 
locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor 
armate, secretar al Consiliului 
politic superior al forțelor ar
mate, general-maior Nicolae 
Militaru, general-locotenent 
Vasile Alexe, general-locote
nent Ion Gheorghe, prlm-ad- 
junct al ministrului forțelor 
armate și șeful Marelui Stat 
Major, general-maior Dumi
tru Pletosu, vice-amiral Gri- 
gore Marteș, general-maior 
Vasile Petruț. Vorbitorii au 
subliniat că prezența la a- 
ceastă adunare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celor
lalți conducători de partid și 
de stat constituie o expresie 
vie a atenției permanente pe 
care partidul și guvernul o a- 
cordă forțelor armate ale tă
rii. Ei au arătat că înzestra
rea armatei cu armament și 
tehnică modernă, formarea de 
cadre militare cu înaltă cali
ficare, pregătirea temeinică a 
trupelor sînt rezultatul condi
țiilor deosebite oreate prin 
grija partidului și a statului 
socialist, prin munca harnicu
lui nostru popor. Vorbitorii au 
asigurat conducerea de partid 
și de stat că militarii de toa
te gradele, însuflețiți de hotă- 
rîrile celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., vor munci cu 
abnegație pentru perfecționa
rea pregătirii lor profesionale 
și politice, pentru întărirea ca
pacității de luptă a armatei 
române.

Mulțumind pentru înalta 
răspundere ce i-a fost încre
dințată, ministrul forțelor ar

mate, general-colonel Ion Io
niță, a asigurat partidul și gu
vernul că, împreună cu ad
juncta săi, cu comandanții de 
armate și de arme, valorifi- 
cînd pregătirea și experiența 
comandanților și a activiști
lor de partid din armată, va 
folosi toate cunoștințele, în
treaga sa putere de munca 
pentru transpunerea neabătu
tă în viață a politicii Partidu
lui Comunist Român în rân
durile armatei noastre socia
liste. Partidul și guvernul, în
tregul nostru popor — a sub
liniat vorbitorul — se pot bi
zui cu toată încrederea pe 
armată, pe soldații, subofițe
rii, ofițerii și generalii ei. 
gata să-și îndeplinească cu 
cinste nobila misiune de a a- 
păra cu fermitate cuceririle 
revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea 
tării.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze. a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. a subliniat îndatoriri
le de înaltă răspundere ce 
revin ministerului, comandan
ților și activiștilor de partid 
din armată, tuturor militari
lor, în înfăptuirea măsurilor 
stabilite de partid și guvern 
pentru dotarea armatei cu 
tehnică modernă șl perfectio
narea pregătirii multilaterale 
a ofițerilor, subofițerilor și 
trupei, în vederea întăririi 
continue a capacității de apă
rare a patriei.

Arătînd că întreaga activi
tate politică și diplomatică a 
României Socialiste este în
dreptată spre asigurarea unei 
păci trainice, spre preîntâmpi
narea și înlăturarea pericolu
lui unui nou război, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
totodată, că atîta timp cît în 
lume există imperialism și 
forțe reacționare care duc o 
politică agresivă, partidul și 
guvernul, militînd pentru uni
rea tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, își îndeplinesc o înal
tă îndatorire față de popor 
preocupîndu-se în permanență 
de întărirea forțelor armate 
ale țării.

Relevînd că forțele noastre 
armate dispun astăzi de cadre 
cu o bună pregătire teoretică 
și practică, de ostași de nă
dejde, capabili să mînuiască 
cu pricepere mijloacele mo
derne de luptă, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a subliniat 
sarcinile principale care stau 
în fața armatei. Vorbitorul a 
arătat că ofițerii și ostașii au 
datoria de a-și însuși și de a stă-

pîni temeinic tehnica militară 
modernă, de a păstra și îngriji 
în cele mai bune condițiuni 
mijloacele tehnice ce le sînt 
puse la dispoziție ; ei sînt che
mați să acorde o atenție spo
rită perfecționării în continua
re a pregătirii militare, întă
ririi disciplinei și ordinei re
gulamentare în toate dome
niile vieții ostășești. De ase
menea, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a subliniat im
portanța deosebită a folosirii 
din plin a posibilităților crea
te armatei noastre pentru a 
îmbunătăți continuu condițiile 
de muncă și de viață ale mi
litarilor.

în continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a reliefat ro
lul de seamă ce revine co
mandanților, organelor și or
ganizațiilor de partid din ar
mată în educarea militarilor 
în spiritul dragostei fierbinți 
față de patrie, al patriotismu
lui socialist, al prețuirii și 
inîndriei față de trecutul glo
rios de luptă al poporului ro
mân pentru independență na
țională și o viață mai bună, 
sădind în conștiința fiecărui 
ostaș convingerea profundă că 
suprema sa îndatorire este 
aceea de a servi cu credință 
patria socialistă. în același 
timp, militarii armatei noastre 
sînt educați în spiritul inter
naționalismului socialist, al 
prieteniei și frăției de arme 
cu popoarele și armatele țări
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia și ale celorlalte 
țări socialiste, în spiritul soli
darității cu toate popoarele 
care luptă pentru indepen
dență națională, pentru liber
tate. Armata nostră — a spus 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. — trebuie să fie în mă
sură să-și îndeplinească atît 
îndatorirea patriotică, națio
nală de a apăra munca pașni
că a poporului român, cît și 
îndatorirea internaționalistă de 
a lupta, dacă va fi nevoie, 
pentru înfrîngerea oricărei a- 
gresiuni a cercurilor imperia
liste.

Exprimînd convingerea că 
militarii forțelor noastre ar
mate își vor îndeplini cu cins
te îndatoririle de răspundere 
ce le revin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe noul 
ministru, pe primul său ad
junct și a urat tuturor milita
rilor noi succese în activitatea 
lor consacrată apărării liber
tății, independenței și suvera
nității patriei noastre — Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

COTĂ MAXIMĂ ritmurilor oe mu
PE ȘANTIERELE ZOOTEHNICE

Lucrările pregătitoare pentru iernat, care încep încă din 
primăvară, sînt acum în perioada de vîrf. Grăbirea construc
țiilor agro-zootehnice, curățirea și repararea celor existente, 
asigurarea și alimentarea cu apă, depozitarea și cîntărirea 
furajelor, iată numai cîteva din problemele ce trebuie rezol
vate acum. Raidul nostru în regiunile BRAȘOV, BANAT, 
CLUJ, MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ și MARAMUREȘ 
a surprins cîteva aspecte ale stadiului pregătirilor în vederea 
stabulației animalelor proprietate obștească.

Primul popas la Păulești, ra
ionul Satu Mare. Recoltarea și 
depozitarea furajelor e în toi. 
Din cantitatea de 1300 tone 
furaje însilozate stabilite ca 
necesar, țăranii cooperatori au

asigurat încă de pe acum 
peste 70 la sută. Alături, 
1 230 tone de fînuri se găsesc 
depozitate în remizele special 
construite. De asemenea, cele 
1 600 tone de paie și pleavă,

la care se vor mai adăuga, 
după cules, cocenii de porumb 
depozitați în stoguri protejate 
cu folie de polietilenă, vor 
completa balanța furajeră. Se 
fac intense pregătiri pentru a 
asigura o bună păstrare a ce
lor 120 vagoane de sfeclă 
pentru furaj, a dovlecilor re
coltați din cultura intercalată 
cu porumb.

— Tot fînul — ne spunea 
tovarășa Maria Zidaru, Erou 
al Muncii Socialiste, preșe
dinta cooperativei agricole — 
l-am recoltat în faza de îm

Vizita in Grecia 

a tovarășului 

ton Gheorghe Maurer

Primirea la regele Constantin
ATENA. 1 — Trimișii spe

ciali Agerpres, Gh. Secuiu și 
C. Alexandroaie, transmit: 
Joi dimineața, a doua zi a 
vizitei în Grecia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Româ
niei la Atena, și Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al 
C.S.C.A., au plecat la bordul 
unui avion special spre insula 
Corfu, unde se află reședința 
de vară a Majestății Sale 
Constantin, regele elenilor.

împreună cu oaspeții ro
mâni au plecat Ioannis Toum- 
bas, ministrul afacerilor ex
terne, mareșalul Palatului Pa- 
pathanasiadis, A. Argyropoulo, 
ambasadorul Greciei la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

La sosirea în Corfu, oaspe
ții români au fost întîmpinați 
de prefectul regiunii, C. Si- 
noiks, de primarul orașului, 
Spiro6 Rath, și de alte per
soane oficiale locale.

O companie militară, ali
niată pe aeroport a prezentat 
onorul. Președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul 
de externe al Greciei, I. 
Toumbas, a trecut în revistă 
gai]da de onoare.

La amiază, regele Constan
tin a primit la palatul din 
Corfu pe președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoa
nele oficiale române care îl 
însoțesc.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială.

După primire, regele Con
stantin a oferit un dejun în 
onoarea președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheoi-- 
ghe Maurer. Au participi 
persoanele oficiale române si 
grecești care însoțesc pe pre
mierul român.

*
Joi după-amiază delegația 

guvernamentală română în 
frunte cu Ion Gheorghe Mau
rer a făcut o vizită în orașul 
Corfu și împrejurimile sale. 
Coloana de mașini a străbătut 
mai întîi arterele principale 
ale străvechiului oraș construit 
de corintieni în antichitate. 
Oaspeții români admiră măr
turiile impresionante ale u- 
neia dintre cele mai vechi 
civilizații mediteraniene. Locu
rile de aici evocă pitorescul

(Continuare in pag. a IV-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului HO ȘI MIN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI 
Dragi tovarăși,

bobociră și i-am asigurat o 
bună depozitare pentru că — 
nu exagerez deloc — acțiu
nea a fost luată aproape com
plet pe cont propriu de că
tre tineret. Zilnic au lucrat 
cite 150 tineri la coasă, iar 
cîte 60—70 au participat la 
uscarea furajelor cu mij-

I. TEOHARIDF.
I. BISTREANU

O. MILEA

(Continuare tn pag. a ll-a)

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a sărbătorii național» 
a Republicii Democrate Vietnam, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, M 
poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam, guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și poporului frate vietnamez, cele mai căl
duroase felicitări și un cordial salut tovărășesc.

în cei 21 de ani care au trecut de la proclamarea republicii, 
poporul vietnamez, sub conducerea încercată a Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, a obținut succese importante în con
struirea socialismului în Republica Democrată Vietnam și a 
desfășurat o luptă dîrză pentru salvgardarea independenței, 
suveranității, unității și integrității teritoriale a patriei sale.

Republica Socialistă România manifestă cea mai vie simpa
tie față de Vietnamul eroic, se pronunță cu fermitate pentru 
încetarea imediată și necondiționată de către Statele Unite ale 
Americii a bombardamentelor împotriva Republicii Democrate 
Vietnam și a războiului de agresiune în Vietnamul de sud, 
pentru retragerea tuturor forțelor militare americane și ale 
sateliților lor din această parte a Vietnamului, pentru aplicarea 
acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam și respectarea 
dreptului inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta. Reafirmăm și cu acest prilej hotărirea Partidului 
Comunist Român, a guvernului și întregului popor român de a 
acorda și în viitor întregul sprijin material, politic și moral 
luptei drepte a poporului vietnamez.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, noi succese în fău
rirea societății socialiste, în lupta poporului vietnamez pentru 
libertate și independența patriei sale și ne exprimăm încre
derea că această luptă va fi încununată de victorie.

Avem convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare fră
țească statornicite între Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Vietnam, între Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din Vietnam se vor dezvolta continuu,
spre binele ambelor noastre popoare, al unității și coeziunii 
sistemului mondial socialist, al păcii în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
CHIVU STOICA 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consillulu’ de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Esteticul citadin POPASURI TURISTICE

STRADA
Strada poate exprima su

gestiv fi plenar personalitatea 
unui oraș. Cine vrea să cu
noască fi să înțeleagă orașul 
trebuie să-l cutreiere, să ia 
pulsul marilor sale artere, să 
urmărească cu perseverența 
lui Manet fluxul și refluxul 
culorilor de fuțada aceluiași 
monument arhitectonic. A- 
tracția pe care un anumit oraș 
sau cartier (fi mă gîndesc la 
Montmartre sau la Cartierul 
Latin), o degajă pentru turiști 
ca fi pentru proprii săi locui
tori, depinde foarte mult de 
farmecul fi personalitatea 
străzilor sale, de valențele 
estetice ale acestora.

La realizarea ambianței es
tetice a spațiilor de circulație 
publică își aduc contribuția 
factori de ordin obiectiv fi 
subiectivi. în prima categorie 
pot fi incluse acele elemente 
care alcătuiesc cadrul arhitec
tural — urbanistic al străzii : 
sistematizarea lor, spațiile 
verzi, iluminatul, vitrinele, 
pavajul artistic etc.

Factorul dinamic al acestui 
cadru, omul, un dublu rol, 
fiind pe deoparte subiect, 
adică receptor fi beneficiar al 
valențelor estetice ale stră
zii, iar pe de alta obiect (pen
tru ceilalți), element al aces
tui cadru, la care se raportea
ză organic, contribuind la 
constituirea valorii sale este
tice.

Sînt multiple posibilitățile 
pentru constituirea unui pro
fil specific al străzilor, al unei 
mai mari varietăți fiziono- 
mice, care să nu permită — 
în condițiile unor construcții 
în mare parte standardizate 
— confundarea străzilor fi 
cartierelor între ele. Indi
vidualizarea, particularizarea 
străzilor, investirea lor cu o 
personalitate proprie, con
stituie o operație ce asigură 
transferul valorilor din do
meniul urbanistic în cel este
tic. Să ne gîndim numai cît 
de mult contribuie la farme
cul specific al străzilor bucu- 
reștene vegetația abundentă 
ce irumpe într-un incendiu 
de verdeață pînă fi pe arte
rele ei cele mai circulate. Ea 
a devenit aproape un simbol 
al Capitalei. Nu întîmplător 
sensibilitatea unui poet ca 
Iannis Ritsos, închinînd un 
poem Bucureștiului, înregis
trează în primul rină zîmbe- 
tul de verdeață al străzilor : 
„în zori îl luminează sfeșni
cele suprapuse ale castanelor / 
Și plecăciunea albă a salcîmi-

lor / în amiezi se învăpăiază / 
de stelele roșii ale trandafiri
lor. / Bucureștiul e un pom 
înflorit"...

Iluminatul artificial, deși 
prezintă în primul rînd o 
funcție utilitară de ordin 
practic, are fi el o importan
ță covîrșitoare în constitui
rea ambianței estetice noctur
ne a străzilor și orașului. Cri
nii luminilor de neon înflo
resc de-a lungul străzilor fi 
șoselelor, prilejuind printr-un 
amplasament judicios și un 
dozaj armonios al luminii, a- 
devărate spectacole cromatice. 
Același iluminat permite ur
banistului evidențierea și pu
nerea în valoare a unor as
pecte arhitecturale bogate în 
valențe estetice, dar estom
pate în timpul zilei de con
textul cotidian. O deosebită 
importanță pentru croirea u- 
nei haine estetice corespun
zătoare străzii o are și îmbi
narea elementului aquatic 
(fîntîni, pînze de apă, surse 
naturale), cu spațiile verzi și 
cu iluminatul artificial (ca în 
Piața Unirii din Iași sau în 
latura de sud a Pieții Palatu
lui Republicii din București).

Pavajul artistic, alcătuit 
din dale mari de marmoră 
sau piatră colorată, ca fi cel 
mozaicul, (ca în Piața Unirii 
din Iași), aspectul îngrijit și 
curat al străzii," sînt alte ele
mente ce contribuie direct la 
estetica spațiilor de circula
ție publică. Orașul, fi cu atît 
mai mult strada, este însă 
un organism „viu", în conti
nuă mișcare. Ceea ce conferă 
străzii aspectul ei dinamic, în 
lipsa căruia s-ar transforma 
într-un decor mort, lipsit de 
sens, este prezența umană. 
Prezența omului dă „scară" fi 
semnificație întregului cadru 
înconjurător. Numai în urma 
contopirii celor doi factori, 
obiectiv fi subiectiv (cadrul 
urbanistic fi omul) poate lua 
naștere cu adevărat ambianța 
estetică a străzii. Dinamismul 
adus în peisajul străzii de 
prezența umană se converteș
te estetic prin negarea mono
toniei, a lipsei de variație. 
Această prezență cantitativă 
(densitate, mișcare) este înso
țită de un aspect, calitativ. 
De aceea „Limbajul" estetic 
prin care ne vorbește imagi
nea omului este foarte variat, 
mergînd de la „pregnanța" 
ființei umane în cadrul perce
perii realității înconjurătoare 
fi pînă la elemente de ordin 
vestimentar sau de compor
tare. Educația cetățeanească în

acest sens ni se pare hotărî- 
toare, întrucît caracterul 
inestetic al prezenței umane, 
poate compromite valoarea 
estetică obiectivă a cadrului 
înconjurător („frumos" din 
punct de vedere urbanistic). 
Iată încă un motiv pentru 
care întîlnirea pe stradă a 
unor tineri cu atitudini stri
dente, cu o ținută vestimen
tară extravagantă fi o înfăți
șare neîngrijită, nu ne poate 
lăsa indiferenți fi nu repre
zintă doar o „chestiune per
sonală" a respectivilor tineri, 

în acest fel, factori de or
din etic fi chiar psihic, pre
cum comportarea (politețea 
pe stradă), ținuta, tempera
mentul populației (în legătura 
directă cu traiectoria și ritmul 
mișcării), influențează calita
tiv aspectul estetic al imagi
nii individului fi prin ea a în
tregului cadru înconjurător. 
Comportarea trecătorilor „co
lorează" puternic imaginea 
unei străzi, contribuind la 
conturarea personalității aces
teia. De asemenea, preocupa
rea pentru înfățișare îngriji
tă, pentru o vestimentație a- 
tragătoare are un important 
rol social. îmbrăcămintea 
omului de pe stradă contri
buie mai mult decît am putea 
bănui la individualizarea ima
ginii cotidiene a străzii, la 
realizarea unei varietăți este
tice, deoarece există aici un 
larg complex de parametri 
ce se pot combina în mod di
ferit între ei (material, cu
loare, croială etc.).

Aspectul estetic al străzii nu 
reprezintă însă 
sine. Psihologia 
poate demonstra 
influența socială 
care aspectul orașului fi 
străzii o degajă asupra stă
rii de spirit, a bunei dispoziții 
fi potențialului nostru de 
lucru. Oboseala, surmenajul 
psihic — acest inamic pu
blic nr. 1 al omului contem
poran — sînt invinse mai u- 
for cînd traseele drumurilor 
noastre de la servici spre casă 
sau al plimbărilor recreative 
se desfășoară într-un cadru 
care ne prilejuiește bogate 
emoții estetice pozitive. Ca să 
nu mai vorbim de contribuția 
substanțială pe care aspedul 
estetic al străzilor o are în 
constituirea reputației turis
tice a unui oraș. Dacă visăm 
să vizităm Parisul, Leningra
dul sau Roma, nu e oare fi 
pentru poezia străzilor lor ?

uri scop în 
socială ne 
convingător 
pozitivă pe 

al

VICTOR MAȘEK

Cotă maximă ritmurilor de lucru
pe șantierele zootehnice

(Urmare din pag. I) 

loace moderne, la depozita
tul acestora.

— Anul acesta, ne spunea 
tov. ing. Paul Szakacs, res
ponsabil cu baza furajeră la 
consiliul agricol, în .raionul 
Satu Mare necesarul de fu
raje va fi asigurat cu ex
cedent. în cele 44 de co
operative agricole, fibroasele 
sînt deja asigurate în cantități 
chiar mai mari decît cele nece
sare. De asemenea, grosierele. 
In ceea ce privește suculentele, 
menționăm că în fiecare coo
perativă agricolă au fost însi- 
lozate cantități cuprinse între 
300 și 500 tone, că acțiunea e în 
toi.

Și în raionul Sînnicolau 
Mare, lucrările de recoltare și 
depozitare se desfășoară cu in
tensitate. Au fost depozitate 
deja 17 923 tone de diferite 
fînuri — cu 4 000 tone mai 
mult ca în anul trecut. La 
Iecea Mare depozitarea linu
rilor aproape de grajduri asi
gură un transport rapid, indi
ferent de starea timpului.

în legătură cu buna con
servare a furajelor, am con
statat o diversitate de păreri 
în regiunile Brașov, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară. 
Aplicarea metodei de uscare 
a fînurilor cu ajutorul cu- 
renților de aer dirijați este 
inexistentă aproape. Se moti
vează, că aerul este umed. Re
zultatele obținute la Jidveiu, 
Băclaciu, Cetatea de Baltă 
unde se folosesc cu succes 
ventilatoarele existente, infir
mă întrutotul aceste păreri. 
Ing. Victor Repede de la Con
siliul agricol raional Aiud, e 
convins că metoda e bună, dar 
insuficient popularizată. La doi 
pași de aici, la I.C.A. Turda, 
funcționează însă o asemenea 
instalație. De ce nu se organi
zează aici demonstrații, schim
buri de experiență cu partici
parea specialiștilor și a crescă
torilor de animale din raion ? 
Nu există condiții ? Cele întîl- 
nite cu prilejul raidului an
chetă în raioanele Cărei, Sîn
nicolau Mare, Șomcuta Mare, 
Satu Mare, au confirmat că 
acolo unde există interes și ini
țiativă, despre greutăți în or
ganizare nu poate fi vorba. 
Din cei peste 750 de partici
pant la schimburile de expe
riență organizate în raionul 
Satu Mare pe tema recoltării și 
conservării furajelor 620 au 
fost tineri. Experiența bună a 
fruntașilor a fost astfel larg 
răspîndită în toate cele 44 de

cooperative din raion. Și, re
zultatele bune obținute în asi
gurarea bazei furajere vin să 
confirme acest lucru.

★

în cooperativa agricolă Bo- 
ghiș, regiunea Maramureș, da
torită dezvoltării șeptelului, 
trebuia construit încă un grajd 
pentru 100 animale. De aseme
nea, se impunea introducerea 
micii mecanizări. Antrenați de 
organizațiile U.T.C., alături de 
meșteri, peste 200 de tineri au 
dat ajutor acolo unde nu se 
cerea mină calificată : la săpă
turile de fundație, la lipit și 
văruit, cărat nisip, piatră, ba
last. Pentru noua construcție 
lipseau cărămizile. Tinerii au 
confecționat tipare și ală
turi de 3 meșteri cărămi
dari, au executat 200 000 de că
rămizi. Dar construcția graj
dului s-a oprit la zidărie. Ex
plicația ? Lipsește materialul 
lemnos. Stagnarea lucrărilor la 
Vetiș, Beltiug, Sătmăreanca, 
Potău, Porumbești, Socondel, 
Dorolt are aceeași cauză.

Tovarășul Emil Pop de 
la Uniunea raională a co
operativelor agricole recu
noaște că din cele 50 de con
strucții planificate, foarte pu
ține au fost finisate.

— Cauza ?
— Lipsa de materiale. I.F. 

Vișeu, spre exemplu, e res
tantă cu 48 mc de cherestea 
din trimestrul I, (!?), iar din 
trimestrele 2 și 3, cu încă 628 
mc material lemnos. I.F. Satu 
Mare are și ea, față de con
tract, o datorie de 500 mc, iar 
de la Fabrica de ciment Turda 
încă înregistrăm promisiuni în 
locul celor 254 tone ciment.

Nu mult deosebită e situația 
în raionul Sînnicolau Mare. 
Din cele 90 construcții planifi
cate, numai 36 au fost finisate. 
13 sînt încă neîncepute.

în multe raioane am reținut 
un aspect pozitiv : aprecierea 
unanimă a aportului tineretu
lui la lucrările ce se desfă
șoară acum în sectorul zooteh
nic. La Iecea Mare, regiunea 
Banat, reparațiile la două graj
duri au fost executate de ti
neri. La Periam, tinerii au fost 
cei care au spoit cu var graj
durile și au vopsit ferestrele și 
ușile.

Dar, în această perioadă a- 
portul tineretului poate fi sub
stanțial. Se impune o muncă 
continuă din partea organiza
țiilor U.T.C. pentru mobiliza
rea tineretului, pentru impul
sionarea și concretizarea ini
țiativelor acestora.

*
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Noi tipuri ac material

didactic

vedere din Sibiu

culori, 
cu Iu- 
amesle-

162 noi tipuri de ma
terial didactic produse 
de întreprinderile de 
specialitate sînt reparti
zate școlilor pentru a- 
nul de Invățămtnt 1966- 
1967. Dintre acestea se 
remarcă prin originali
tate și utilitate practică: 
trusa pentru studiul un
delor electromagnetice 
de înaltă frecvență, a- 
paiatul pentru prepara
rea gazelor la rece, tru
sa de experiențe pentru 
mecanica lichidelor șl 
altele. La perfecționarea 
și modernizarea conti
nuă a materialelor di-

dactlce necesare bunei 
desfășurări a procesului 
de predare în școli, a- 
duc un aport valoros 
învățătorii, profesorii, 
muncitorii, tehnicienii și 
Inginerii care participă 
Ia concursurile organi
zate în fiecare an de 
Ministerul tnvățămîntu- 
lul în acest scop. Pen
tru actualul concurs, 
care se încheie la 1 oc
tombrie, participant!! au 
realizat aparate speciale 
destinate studiului osci
lațiilor electrice, liche 
tleHi gazelor, formării 
undelor staționare sono
re etc.

**+***♦*¥*¥*♦*¥*¥*♦*¥★¥*¥*+*■*■*+♦*¥***¥*¥
EDUCAȚIA

MUZICALA

PROFESOR

I

Pe afișele simfonicelor pe care 
ni le oferg săptămînal Filarmoni- 
cile țării, întiinim mai întotdeauna 
un ,,concert" instrumental. Prin 
concert nu înțelegem deci numai 
interpretarea unei opere muzicale 
în fața publicului, ci și o compo
ziție niuzic-ală scrisă pentru un in
strument sau maj multe cu acom
paniament' de orchestră.

Pe plan istoric, apariția concer
tului clasic este legată în mare 
măsură pe de o parte, de apariția 
și dezvoltarea formei ăe sonată, și 
pe de altă parte, de dezvoltarea 
tehnicii instrumentale în special a 
viorii, violoncelului $î instrumen
telor cu claviatură.

Mozart este considerat părintele 
acestei forme. Folosind toate cu
ceririle înaintașilor săi {un rol 
principal au avut din acest punct

ii

£c

de vedere Corelli, Vivaldi, Bach, 
Haendel, autorii unor minunate 
concerte grossi) a dat concertului o 
formă echilibrată păstrată mult timp 
de-a lungul istoriei muzicii. Sche
ma obișnuită a ciclului concertis- 
tic (asemănătoare în bună măsură 
formei de sonată) consta în înca
drarea unei părți lente, de obi
cei, între un allegro de So
nată și un Rondo. Marii creatori

Odată cu Mozart șl Beethoven 
concertele instrumentale ocupă un 
loc deosebit în creația tuturor ma
rilor compozitori ai secolelor 
XIX și XX care se străduiesc să 
pună la dispoziția interpreților lu
crări care să le ofere largi posibi
lități pentru afirmarea întregii lor 
măiestrii.

Suita de imprimări ,.Electrecord' 
ne oferă o largă gamă de înregis-

Concertul care 
ero
des-

ai veacului XIX au modificat ade
seori această schemă, dăruind 
părților cele mai diverse forme 
sau concepînd concertul ca o des
fășurare sonoră unică, nediviza
tă, în cele mai multe dintre con
certele clasice sfîrșitul primei 
părți culminează cu o amplă ca- 
dentă, în care unul din partici
pants la dialogul concertistic — 
orchestra — se retrage, pentru a 
face loc unui episod solistic în 
care instrumentistul își desfășoa
ră întreaga virtuozitate. pia- 

și 
nu 

etalarea 
pla

* p
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Trec ani. trec Iunile-n goană 
Și-n zbor săptămlnile trec. 
Rămii sănătoasă cucoană, 
Că-mi iau geamantanul și plec I

Poetul avea dreptate să afirme 
acest lucru, avea motive, dar să 
vedem ce argumente are nepotul 
meu Niculae T. care își face va
liza nu o dată pe an ci o dată 
la o săptămînă și după cum veți 
vedea chiar șl la două zile. Cred 
că ați înțeles că am un nepot. 
Am eu mai mulți, dar Nicușor e 
cel mai... nepot dintre toți. Pentru 
a vă face cunoștință cu 
răsfoi scrisorile primite în 
le 7 luni.

Șl totuși am să încep cu 
soare de acum cîțiva ani, 
Niculae T. (Nicușor) a 
școala de mecanici agricoli.

„Ura I... — scrie el — sînt trac
torist. Nici nu știi tu unchiule ce' 
frumoasă e această meserie. Să 
auzi duduitul tractorului, să simți 
mirosul pămîntului răsturnat sub 
brazdă... Ce să-ți mai povestesc 
ție care nu știi decît să răstorni 
niște fraze...“

Am alergat cu scrisoarea la toa
te neamurile să le arăt, negru pe 
alb, ce podoabă e Nlcu la casa 
soră-ml.

După numai două săptămînl pri
mesc o scrisoare de la G.A.S.

elr voi 
ultime-

o scrl- 
cînd 

terminat

aflfl pe primul 
afirmă totuși cu 
întreeîndu-se cu 
în făurirea unei

trărl concertistice aparținînd ce
lor mai diverși compozitori. Vă 
propunem să vă opriți de astă 
dată la Serghei Rahmaninov, crea
torul unor piese concertistice de
dicate pianului, unice prin frumu
sețea și bogăția lor muzicală. 
Frocurați-vă, de pilda, discul cu- 
prinzînd Concertul rlr. 1. Există 
două interpretări celebre — una 
aparținînd chiar autorului său, iar 
a doua marelui pianist sovietic 
Sviatoslav Richter.

Insușindu-și esența creației 
nistice a lui Ceaikovski 
Brahms, Rahmaninov făurește 
simple concerte pentru
unei strălucite virtuozități 
nistice, ci adevărate simfonii pen
tru pian și orchestră, în care chiar 
dacă pianistul se 
plan, orchestra se 
totul independent, 
instrumentul solist
maiestuoase arhitecturi sonore.
Deși operă de fragedă tinerețe
(lucrarea este scrisă în 1891), pri
mul concert al Iui Rahmaninov vă
dește prioritatea grandioasei con
cepții componistice a creatorului. 
Exuberant și plin de voioșia tine
rească, concertul lasă totodată să 
sa întrevadă imagini de lirism cald 
și dramatism plin de încordare pa
tetică atit de specific creațiilor lui 
Rahmaninov.

Iată șl cîteva amănunte pe care 
ar trebui să le urmăriți de-a lun
gul lucrării :

Prima parte — Vivace — ba
zat pe scheletul formei de sonată 
începe cu două măsuri marcate, 
intonate de suflători, după care 
nn strălucit pasaj de octave maies
tuoase ale pianului, ne duc spre

prima temă. Intonată la Început de 
partidele viorilor prime și se
cunde, tema cu contururi specific 
rusești, plină de duioșie și gene
rozitate, ne transportă in miezul 
eposului rahmaninovian.

Reluată apoi tn falduri 'argi pe 
claviatura solistului, tnveșmîntată 
în armonii bogate, această pă
trunzătoare melodie ne poartă spre 
cea de a doua temă a formei de 
sonată, ce răsună in orchestră și 
deasupra căreia solistul țese o stră
lucitoare pînză melodică. Dezvol
tarea și reexpoziția readuc în exu
berante imagini cele două teme 
enunțate, dînd nosibilitate pianis
tului să-și etaleze întreaga măies
trie.

După un scurt episod in 
orchestra repetă avalanșa de 
matisme cu care pianistul a
chis concertul. solistul intonea
ză o amplă cadență. Adunind în
tr-un grandios buchet, sintetizînd 
mai bine-zis toate ideile acestei 
prime părți, cadența dure la o în
cheiere fastuoasă.

Partea a IT-a a concertului con
trastează prin caracterul ei medi
tativ cu eroismul primei părți. 
Deși lipsită de profunzimi, de tra- 

^gism, de acel mistuitor patetism 
specific unui andante rahmanino
vian, cea de a doua parte a con
certului este o tulburătoare con
fesiune a unui tînăr muzician.

Dupj cîteva măsuri introductive 
cu o armonie densă, o retraqere a 
întregii mase sonore .,cu degetul 
pe buze", lasă pianului dreptul 
să-și desfășoare eîntecui. Solistul 
intonează solitar șl romantic o 
temă senină șl duioasă. Curînd. 
orchestra caută să-și recîșttge 
,,drepturile". Ea urmărește, înto
vărășește cu linii largi, ca undui
rile unei mări liniștite, cantilena 
pianistului, încîntătoarele sale 
arabescuri.

Ultima parte care începe prin- 
tr-o scurtă, dar violentă ,,discuție" 
între pianist, și orchestră, are o 
notă de eleganță aparte ce preves
tește paginile unora din înflăcă- 
ratele sale preludii.

Am certitudinea că după acest 
prim concert veți căuta și discu
rile cuprinzînd alte patru intere
sante lucrări concertante ale lui 
Serghei Rahmaninov : Concertele 
nr. 2, 3, și 4, precum și Rapsodia 
pe o temă de Paganini.

Amănunte despre fiecare lucrare 
găsiți în monografia „Rahmaninov" 
tradusa lunile trecute tn limba ro
mână de Ed. Muzicală.

„Iubite prieten aproape uitat, 
vino în Dobrogea României... 
Spiritul de curiozitate îți va 
fi din belșug răsplătit. Insă 

î de seamă și pregătește-ți 
moral rezistent Dobrogea 

uimește, se strecoară lin și 
dulce pe nesimțite..,". {Din ace
eași „Tabletă*  — T Arghezi).

Litoral egal mulțimi 
geometrie > panorame 
mini, limbi europene 
cate, clar pe lund și troleibuze 
supraaglomerate. Litoral egal 
Mamaia — așa cum o înfățișea
ză vederile de anul acesta — 
în sfîrșit, la Inâlfime I — egal 
festivalurile și vacanta și rî- 
sul copiilor.

La Eforie Nord, ultimul hotel 
nou construit. „Europa*,  pare 
un transatlantic ancorat la 
țărm.

Mangalia cu hidrobuzele 
care tți dau sentimentul mării 
și nostalgia călătoriilor.

Litoral, vara, egal antichitate 
și prezent, 
solemne și 
oamenilor 
mării care 
durilor de 
vîrsta castelelor de nisip și 
copiilor-const ructori.

Și florile. Florile grădinarilor 
dobrogeni, covoare de petunii 
involte și trandafiri, 
din acest pămînt vestit altăda
tă. prin ariditatea lui. „Dobro- 
ge, pămînt cu Brizele
albastre, ca niște mîini subțiri, 
de femeie, dau într-o parte și 
alta perdele subțiri de ceață, 
in zori ; seara trag din nou per
delele acestea străvezii, lăsînd 
numai lumina lunii să le dese
neze. cu degete străvezii, con
tureze înalte, fantastice...

E un colorit al vacanțelor și 
o fantezie a vacanțelor și o 
mare a vacanțelor și construcții 
ale vacanțelor. Altfel cum le-ai 
putea spune ? Terasele coboa
ră trepte — trepte în zig-zag, 
spre plajă și pretutindeni sînt 
flori lumină, muzică, de parcă 
alte valuri s-ar rostogoli dins
pre mal spre larg, să se fnfîl- 
nească undeva. în oglinzile răs
turnate cu alte valuri și alte 
zări.

Țărmul arcuit de lumini — 1! 
vezi pînă la Constanța și pfnă 
la Capul Midia — sclipește ca 
un șirag de perle și marea ciu
lă și valurile vin pe plaiâ al
bite de spumă, și deodată vezi 
pâmîntul ăsta vechi șl nou atît 
de frumos, șl te năpădește o 
bucurie mare, bucuria mindnei 
pentru ceea ce au creat oame
nii. Pămlntul e luminat. Toate 
virstele lui vechi ies să se 
bucure de lumină.
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amestec de vestigii 
forfotă vie ; graba 
și impasibilitatea 

are cind vtrsta zi- 
un mileniu, cind 

a

răsăriți

A patra carte poștală

(Tot din „Tableta" : „Scrisoare 
de călătorie" de T. Arghezi).

„Vraja Dobrogei nu se asea
mănă cu nici un alt farmec din 
cîte am trăit tn țările străine".

îți mai amintești cornul a- 
bundentei pe care-l tinea in 
mină zeița Fortuna, protectoa
rea orașului? Uite revărsate 
aici, pretutindeni bogățiile — 
trudele văii Cara-Su, strugurii 
de Murfatlar. Nazarcea și Os
trov, zarzavaturile și peștele 
Deltei, carnea, scoicile, racii și 
florile incărclnd tarabele pli
ne ale pieții. E o bogăție de 
produse, de culori, de glasuri 
care se-ntrec in banda produse
lor. Au venit camioanele coo
perativelor agricole vestite din 
impre/urimi. standurile gospo
dăriilor de stat cheamă spre 
alte colțuri ale pieții.

Bogății din Dobrogea bogată : 
pline aurie, legume care cresc 
acum, pretutindeni prin știin
ța omului, din pămlnturile a- 
cestea. mal ieri împietrite sub 
vlnturl și neștiință ; trude, 
piersicile de vară puloase. 
ușor îmbujorate culese de pe 
valea Cara-Su, Valea Seacă, 
azi o vale grădină, încărcată cu 

Ivii și livezi.
Constanța, fosta capitală a 

Dobrogei, etndva cea mal îna
poiată regiune, este astăzi ca
pitala unei regiuni de trunte a 
tării. Prin conducerea înțeleap
tă a partidului s-a ajuns la a- 
ceste pămtnturi unite, bogate, 
lucrate cu ajutorul științei, al 
tehnicii celei mal avansate. Da
torită îndrumărilor partidului, 
țărănimea Dobrogei a ales ca
lea cooperativizării, calea bel
șugului.

Stnt acum tn Dobrogea coo
perative vechi, multimilionare, 
conduse de eroi al muncit so
cialiste ) faima oamenilor si 
producțiilor lor a trecut de mult 
granițele Dobrogei.

O piață a Dobrogei de azi.
tn cornul abundentei zeița 

Fortuna, protectoarea Tonusu
lui strlngea roadele orașului 
numai pentru cei mal bogati 
locuitori ai cetătll lată s-a re
vărsat acum cornul abunden
tei I Oamenii l-au luai din mina 
zeiței soariei. $l-au luat soar, 
ta In propriile lor mllnl Rodni
cia pămlnturilor tine de mun
ca și știința lor.

IOSIF SAVA

>/ IAG GEAMANTANUL Șl PLEC!
Agnita, semnată de director. Să 
știi că Nicu a „spart" norma — 
ml-am zis — șl am citit scrisoa
rea cu sufletul la gură. Era vor
ba despre podoaba de Nicu. A lost 
trimis să are cu tractorul într-o 
tarla. Pe drum ce s-a glndlt băia
tul : de ce să meargă pînă la lo
cul cu pricina, să piardă vreme, 
cînd poate să are mai pe lîngă 
sediu. Și, nici una, nici două, a 
tras pe dreapta șl... dă-i bătaie. 
Pină seara trei hectare au lost 
date peste cap. Norma nu a 
„spart-o", în schimb a „spart" a- 
proape trei hectare de teren abia 
cultivate cu lucernă. Pînă la urmă 
cine credeți că s-a supărat ? Di
rectorul 1 Aș 1 Nepotu-meu. Direc
torii aceștia prea se cred alfa șt 
omega. Dar Nicu T. î-a pus la 
punct. Adică și-a pus la punct... 
geamantanul șl... adio Agnita.

Să revenim acum la anul una 
mie nouă sute șaizeci și șase, luna 
a doua, ziua a cincea. O 
scrisoare :

„Sînt la Budienl, raionul 
Jur să mă fac om". Pînă 
ce-o ii fost — m-am Întrebat ? 
Dar să vedem.

8 februarie '68. „Stnt la Budl- 
eni". De data aceasta semna : Ni
cușor.

Ia te uită domnule, s-a emanci
pat băiatul și pe deasupra a stat... 
trei zile tn același loc de muncă I 
A promis că se face om și se ține 
de cuvînt1

15 februarie 1966 : „Sînt munci
tor la Ciudanovița, raionul Orăș- 
tie. O duc mai bine ca la Brăila 
(n.n. : adică tn ultimele zile a lu
crat și prin Brăila I). Locuiesc tn 
bloc șl n-am treabă cu agricultu
ra I". I-am trimis o telegramă tn

sub 
tnttlnlt 

este 
pen-

nouă

Gorj. 
acum

care l-am îpus scurt (ca lă nu 
mfl coste prea mult) : „N-am trea
bă cu tine. Stop I*  Am uitat să vă 
spun că în acest timp Nlcu s-a 
însurat de două ori. Mereu 
același motiv : „aici am
adevărata dragoste. Aceasta 
femeia lîngă care voi ieși la 
sie*.

Ca orice unchi cumsecade 
răspuns : „îmi doresc nepoți 
chiar strănepoți) mal cu scaun Ia 
cap decît tine". Nu l-am trimis te
legramă, gindindu-mă că nu are 
nici un rost acel... Stop I (E lesne 
de-nțeles : în asemenea caz, nu 
hotărăsc eu).

Pe 27 mai a.c. primesc o scri
soare din Llsava-Oravița, pe 16 
iunie alta în care mă anunța : 
„Pornesc într-o lungă călătorie și 
mă căsătoresc... legitim. Dacă vrei 
să mă cauți, Încearcă la Deva, Si
biu, Baia Mare, Piatra-Neamț, 
ceava, Iași sau Dorohol".

Am încercat la Măcln, dar 
l-am găsit. începusem să-mi 
probleme cînd, pe 17 iunie, 
mese o scrisoare de la G.A.S. 
lan : „Tot pe tractor e mai bine. 
Nu-1 mal părăsesc 
dacă dă vreunul peste mine", 
aceeași zi l-am răspuns : 
ți-a venit mintea 
mit răspuns, dar 
de la G.A.S., In 
țat următoarele : 
T. a lucrat două 
Călan după care 
ii găsit".

Era șl normal : 
nu se găsește pe 
In ziua de 27 iunie primesc de la 
el o altă scrisoare : „Sînt în co
muna Beliș, raionul Huedin. Aer 
curat, apă bună, fete frumoase. 
Stau la o cetățeancă de patru zile,

|-am
(Și

SiJ-
nu 
fac 

pri- 
Că-

decît numai
In 

„Bine că 
Ia cap*.  Am pri- 
nu de la el, ci 
care eram anun- 
„Tînărul Nicolae 
zile la G.A.S. 

nu a mai putut

așa o podoabă 
toate drumurile.

dar mă însor cu una de Ia Merl- 
șel. Pregătește-te de nuntă 1".

Bineînțeles că nu m-am pregă
tit. Dacă mi-aș fi 
costum de cîte ori 
el cu însurătoarea, 
derobă mal bogată 
iul de virstă ai Teatrului de Co
medie.

Dar după două zile o altă scri
soare din trei cuvinte : „Agnita te 
salută !“. Am primit apoi salutări 
din Tg. Jiu, din Huedin, din Gorj. 
De la Gorj îmi spunea : „Vreau 
să fiu un fel de Ban al Olteniei; 
adică să se ducă vestea despre 
mine". Nu te mai strădui, nepoa
te, i-am scris — vestea s-a șl dus 
că ești un Ban... dar unul straniu, 
fără un chior în buzunar, că nu 
muncești. Și tot în scrisoarea de 
mal sus Inii spunea să-l fac rost 
de o slujbă tn București. Mă în
treba chiar dacă se poate circula 
pe bulevard cu tractorul. I-am 
răspuns că se poate, doar pe la 
Obor.

Pe 10 iulie, poștașul (bietul om 
cîte aberații poate să ducă în tol
bă) mi-a adus o scrisoare și tot 
de la Nlcu, nepotul meu, iiul so- 
ră-mii.

„Am ajuns să lucrez și In Bucu
rești, la construcții, dar nu stau 
decît cinci zile apoi intru la 
I.T.B... ca tractorist..."

Nu I-am mai răspuns. Era păcat 
de plicuri și timbre, de timpul 
meu. Rămîi în București, numai 
să te lecuieștl — ml-am zis în 
gînd.

Ziua de 8 august mi-a adus o 
altă veste „Sînt Ia Oltenița. Bucu
reștiul nu are... Dunăre". Mă gîn
desc cu groază ce s-o întîmpla 
cînd va afla că Oltenița nu are... 
Dîmbovița ?l?l

făcut cite un 
m-a amenințat 
aveam o gar- 
ca a decanu-

face
cu

e $1

Acum ml-a scris de la o între
prindere piscicolă. Nu știu ce 
acolo. Probabil prinde pește 
tractorul sau cu combina.

A avut grijă să-mi spună că
el un fel de chiriaș grăbit. Nepoa
te, biata mama, maica-mare a ta, 
avea o vorbă : „Unii chiriași — 
spunea ea — sînt ca niște para- 
zlți*.  N-am spus-o eu, ci maică-ta 
mare. După mine tu ești un fel 
de... pierde vară. Dacă nu mal 
rău. Și dacă nimeni nu te va pune 
la punct (ceea ce ar fi foarte rău) 
aștept să mă saluți de la Sighet. 
Mangalia, Săvenl, Galati, Craiova, 
Piua Petri etc Au mal rămas su
ficiente localități unde nu at... bă
tut apa în piuă.

GH. NEAGU
După cîteva din scrisorile 

corespondentului voluntar 
Niculae T.
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Lucrările Reuniunii internaționale 
de experți în problemele educației 

tineretului universitar
ACTUALITATEA

Lucrările Reuniunii inter
naționale de experți în pro
blemele educației tineretului 
universitar organizată sub 
auspiciile UNESCO se desfă
șoară în continuare la Uni
versitatea din București.

în ședințele de lucru de 
miercuri și joi un mare,nu
măr de participanți au adus 
contribuții însemnate la dez
baterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi.

Au luat cuvîntul Jean Bau- 
gniet, președintele Comisiei 
naționale belgiene pentru 
UNESCO, Erling Bjoel, pro
fesor la Universitatea Aarhus 
— Danemarca, Umberto Gori, 
director adjunct al Societății 
italiene pentru Organizarea 
internațională, Branimir Ian- 
kovic, rectorul Universității 
din Niș, Iuri Lunkov, direc
torul Institutului pentru pro
blemele tineretului, Jozsef 
Margocsy, profesor la Insti
tutul pedagogic din Buda
pesta, Horst Moehle, prorec
tor al Universității „Karl 
Marx" din Leipzig, Heide 
Pils, reprezentantă a Organi
zației de tineret „Osterei- 
vhischer Bundes-Jugendring" 
din Viena, Jirina Pope- 
lova - Otahalova, profesoară 
la universitatea din Praga, 
Ludwig Raber, profesor la 
Universitatea Fribourg, Hol
ger Reimers, membru al Co

TELEGRAME
în legătură cu încetarea din 

viață a generalului de armată 
Leontin Sălăjan, pe adresa 
Ministerului Forțelor Armate 
au sosit telegrame de condo
leanțe semnate de : ministrul 
apărării naționale al R.P. Po
lone, mareșalul Marian Spi- 
halsky; ministrul apărării 
populare al R.P. Bulgaria, ge
neral de armată Dobri Dju- 
rov ; ministrul apărării națio
nale al R.S. Cehoslovace, ge
neral de armată Bohumir 
Lomsky; ministrul apărării 
naționale al R.D. Vietnam, geStație de televiziune în Paring

DEVA. — O veste 
îmbucurătoare pen
tru locuitorii așeză
rilor miniere din 
Valea Jiului : în 
masivul Paring a

fost dată in folosin
ță o stație de tele
viziune care asigu
ră retransmiterea 
programelor pentru 
telespectatorii din

MESAGERII ARTEI POPULARE
(Urmare din pag. I) 

de a se integra, pe tot mai 
multe căi, in marele concert 
al vieții noastre spirituale — 
socotită din toate vremurile, 
ca una dintre cele mai înalte 
școli de cultură națională.

Ludovic Paceag: Dorința 
este firească iar posibilitățile 
sînt astăzi practic nelimitate. 
M-aș referi la im exemplu : 
formația de dansuri a cămi
nului cultural din Stoicănești 
fiind mai mult decît o bună 
cunoscătoare a jocurilor arge- 
șene, (să ne amintim interpre
tarea dansurilor de nuntă din 
Argeș, dar mai cu seamă vir
tuozitatea din jocul călușari
lor), are în repertoriul său și 
dansuri populare din alte zone 
folclorice ale țării. Desprin
dem de aici interesul unor ti
neri săteni pentru o cît mai 
largă cunoaștere a tezaurului 
folclorului românesc.

Mircea Neagu: Anul a- 
cesta au intrat în festi
val peste 30 de formații 
din mediul orășenesc, alcătui
te din muncitori sau intelec
tuali, tineri și vîrstnici. S-au 
mai prezentat și foarte mulți 
soliști. Participarea acestora 
a dovedit, în majoritatea ca
zurilor, dobîndirea unui înalt 
nivel de interpretare și, lucru 
deosebit de îmbucurător, în
sușirea unui repertoriu vast. 
Aș mai adăuga și prezentarea 
a foarte diverse instrumente 
populare. Referindu-mă con
cret la unii din cei care au 

misiei naționale a R.F.G. pen
tru UNESCO, J. F. H. Roper, 
profesor la universitatea din 
Manchester, Al. Roșea, direc
torul Institutului de psiholo
gie al Academiei Republicii 
Socialiste România, Henri 
Roussel, profesor la Univer
sitatea din Lille, Kalevi Sor- 
sa, secretar general al Comi
siei finlandeze pentru 
UNESCO, Tadeusz Toma
szewski, profesor la Universi
tatea din Varșovia, Nicole 
Friderich, reprezentanta Di
rectorului general UNESCO.

Vorbitorii au adus in dis
cuție problema pregătirii ge
nerale și de specialitate a ti
neretului universitar, subli
niind necesitatea de a se rea
liza o sinteză între cultura u- 
manistă și cultura științifică.

Experții prezenți la reuniu
ne au dezbătut apoi pe larg 
metodele prin intermediul că
rora se poate realiza educa
ția civică a tineretului în spi
ritul cooperării internaționa
le.

S-au făcut propuneri cu 
privire la intensificarea 
schimbului de informații în 
problema structurii învăță- 
mîntului superior, domeniu în 
care sprijinul acordat de 
UNESCO s-a dovedit deosebit 
de util.

(Agerpres)

neral de armată Vo Nguyen 
Giap.

★
Cu ocazia celei de-a XXI-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam, 
— 2 septembrie — ministrul 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a transmis 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democrate Viet
nam, Nguyen Duy Trinh, 
călduroase felicitări și urări 
de succese în activitatea sa.

aceste localități. O 
instalație similară a 
Început să funcțio
neze la Ghelar.

(Agerpres) 

demonstrat cu prisosință apre
cierile făcute, âș numi : gru
pul vocal al Casei de cultură 
— Galați, cel al Școlii popu
lare de artă din Baia Mare, 
formația de dansuri „Flamura 
roșie", dar mai ales cea a ti
nerilor muncitori de la ISCM- 
Brăila, (în jurul acestei for
mații specialiștii au purtat 
unele discuții referitoare la 
oportunitatea și inoportunita
tea unor stilizări a jocului 
popular, interpreții primind 
insă consemnarea unanimă a 
măiestriei lor) soliști instru
mentiști ca Prodan Petre, 
muncitor la întreprinderea co
munală Tîrgu Mureș, care a 
interpretat la clarinet o doină 
și o sîrbă din Sărmaș sau cîn- 
tărețul din nai, tînărul Petre 
Barbu, (mecanic auto Craio
va), care a dat aripi noi stră
vechii „Ciocîrlii".

• Se poate considera astfel 
că mișcarea artistică de ama
tori, cu marea ei dezlănțuire 
de forțe, întreține, atit în me
diul rural cît și in cel urban, 
o vie și intensă circulație a 
folclorului românesc. Desigur, 
că în această amplă activitate 
asistăm la o permanentă va
lorificare a tradiției, Ia depis
tarea de noi piese folclorice și 
încadrarea lor in repertoriul 
activ al folclorului național.

Ludovic Paceag : Festivalul 
cîntecului, dansului și portu
lui popular ne-a oferit un nou 
prilej de a aprecia locul pe 
care îl ocupă, in mișcarea ar
tistică de amatori, valorifica

Vizitele delegației guvernamentale 

a Republicii Arabe Unite
Joi după-amiază, de

legația guvernamenta
lă a Republicii Arabe 
Unite, condusă de Ab
del Mohsen Abul Nur, 
vicepremier al R.A.U. 
pentru agricultură și i- 
rigatii a făcut o vizi
tă la Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

La convorbirile care 
au avut loc cu acesl 
prilej au participat Pe
tre Blajovici, vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri, Angelo 
Miculescu și Petre 
Moldovan, prim-vice- 
președinți ai Consi
liului Superior al A- 
griculturii, Eugen A- 
lexe, prim-vicepre- 
ședinte al Uniunii 
Naționala a Coopera
tivelor Agricole de 
Producție și alți 
membri conducerii 
Consiliului Superior

Astăzi

PRIMA CONFRUNTARE
CU STUDENȚIA

Ați trecut în aceste zile 
pe lingă clădirile instituțiilor 
de învățămînt superior ? Ara
tă ca înaintea marilor con
fruntări. Studenții „de-ai ca
sei" le-au cedat, deocamdată, 
locul celor care aspiră la 
studenție. Pînă mai ieri, aceș
tia purtau uniforma de lice
eni. Acum sînt studenți în 
devenire. Concursul va certi
fica multora titlul la care as
piră. Dar, pînă atunci, mai 
sînt... emoțiile. Le trăim și noi 
cei care ne aruncăm fugar 
privirea pe „buletinul" zilnic 
ce consemnează, ca un seismo
graf, preferințele miilor de 
candidați la studenție. Iniția
tivă foarte bună. Candidatul 
știe acum cu cîți colegi va 
concura, cu cine își pune la 
încercare cunoștințele și trăi
nicia muncii din anii liceeali, 
cite locuri scoate în concurs 
fiecare facultate. Întrecerea 
este, așadar, echitabilă.

Noi am recurs la telefon 
pentru a ne edifica asupra 
„mersului" înscrierilor.

rea tradiției noastre popu
lare. Din acest punct de ve
dere, merită subliniată con
tribuția ansamblurilor folclo
rice ale regiunilor : Maramu
reș, Crișana, Suceava și Ga
lați. „Nunta maramureșeană" 
prezentînd obiceiuri străvechi 
din Oaș, Maramureș, Lăpuș, 
Chioar și Codru, „Tîrgul să
rutului" spectacol în care s-au 
înlănțuit datini de joc din zo
nele Crișului Negru, a Crișu- 
lui Repede și a Crișului Alb 
— (Lioara, Vergelul și Tîrgul 
Sărutului), tradițiile străvechi 
de anul nou de pe meleagurile 
sucevene (căiuții, buhaiul și 
harapnicele, capra, ursarul cu 
urșii) nemaicunoscutul „dans 
al măștilor" prezentat de vrîn- 
cenii din Spulber — Galați, 
au constituit noutățile actua
lei ediții a festivalului.

• Cu aceste datini și obi
ceiuri, precum și cu unele 
jocuri ca „Dansul fetelor de 
la Căpîlna", Călușul etc., miș
carea artistică de amatori și-a 
întregit, am putea spune : is
toria repertoriului săr cobo- 
rind pină în vremea dacilor 
și a romanilor.

Ce alte merite se mai pot 
atribui festivalului din anul 
acesta ?

Mircea Neagu: La unele 
formații s-au observat noi și 
interesante eforturi de pre
zentare artistică elevată a pie
selor folclorice.

Aș aminti: formația de bu

al Agriculturii și U- 
niunii Naționale a 
Cooperativelor Agri*  
cole de Producție.

treacă neobservat și faptul că 
prin introducerea in reperto
riul mișcării artistice de ama
tori a unor datini și obiceiuri 
i-a creat și nn mod de pre
zentare icenică a lor care, de
sigur, se va îmbogăți și îmbu
nătăți odată cu viitoarele ma
nifestări. Spun acest lucru 
pentru că nu este ușor să dai 
o valoare de spectacol, să gă
sești un cadru scenic, să obții 
deci o armonie a mișcărilor șl 
a desenelor, să valorifici în 
jurul unui mesaj artistic dife
ritele forme dramatice ale tra
diției populare. Maramureșe
nii au obținut, în acest sens, 
unele realizări remarcabile: 
momentele lirice de duioșie 
introduse în desfășurarea dra
matică a nunții (prin cintecele 
grupului vocal al Școlii popu
lare de artă din Baia Mare), 
sau momentele chemării la 
nuntă și a împletitutului cu
nunii, nelipsind însă și unele 
scăderi : lungirea unor sec
vențe, lipsa unei varietăți mai 
pregnante a dansurilor, nere- 
zolvarea ritmicității intrărilor 
și ieșirilor din scenă etc.

• Un mai susținut sprijin 
de specialitate, o mai ritmică 
organizare a acestuia ar fi în
lăturat probabil deficiențele 
arătate. Nu s-a amintit insă 
nimic de „noutățile" celorlalte 
patru ansambluri regionale.

Mircea Neagu : Pentru cei 
care au urmărit cel de-al VII- 
lea concurs al echipelor artis
tice de amatori sau, mai recent, 
emisiunea „Dialog la distanță", 
programele celorlalte ansam
bluri folclorice au însemnat 
un fel de recapitulare. S-a 
prezentat un repertoriu, în ge
nevei, cunoscut de către for
mații la fel de cunoscute.

A fost de fată Mo
hamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul Republi
cii Arabe Unite la 
București.

Au fost abordate 
probleme privind dez
voltarea cercetărilor 
științifice și a pro
ducției agricole în 
cele două țări, a co
laborării și schimbu
rilor tehnico-științi- 
fice în domeniul agri
culturii/

★
în aceeași zi, în 

numele conducerii 
Consiliului Superior al 
Agriculturii, Angelo 
Miculescu a oferit un 
dineu în cinstea oas
peților.

(Agerpres)

Joi a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se 
3pre patrie, delegația 
Asociației de priete
nie sovieto-română, 
condusă de V. I. Ko- 
notop, membru al 
CC. al P.C.U.S.. 
pnm-secretar al Co
mitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., 
membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., vicepre
ședinta al Asociației 
de prietenie sovieto- 
române, care, la in
vitația Consiliului 
General A.R.L.US., a 
făcut o vizită în țara 
noastră cu prilejul 
zilei de 23 August.

în timpul șederii în 
România, oaspeții so
vietici au vizitat o- 
biective economice și 
social-culturale din 
regiunile București, 
Argeș, Brașov, Dobro- 
gea și Otlenia.

La plecare, pe ae
roportul Băneasa, de
legația a fost condu
să de Ion Pas, mem

Facultatea de automatică, al 
cărei act de naștere a fost 
semnat în acest an. Deci, se 
află la primul concurs de ad
mitere ca facultate de sine 
stătătoare. La telefon, conf. 
univ. ing. Florea Simion, pro
decan al facultății:

— Acum, la orele 11, (31 au
gust n.n.) situația cifrică a în
scrișilor ne arată că unica fa
cultate din țară cu speciali
tatea automatică a tentat pe 
mulți dintre candidații la stu
denție. Din cei 222 de înscriși, 
mai mult de jumătate au la 
bacalaureat media peste 8. 
Ceea ce înseamnă că întrece
rea va fi foarte „strînsă".

Nouă dintre tineri sînt de 
acum studenți ai facultății. In 
anul I. Nu, nu sînt repetenți. 
Sînt cei cu media 10. Vă dau 
cîteva nume : Lucia Tatiana 
Ștefănescu, de la Liceul „Ni- 
colae Bălcescu" din Pitești, 
Mihai Martinovici, de la Li
ceul din Petroșani, Lucian 
Oceană, de la Liceul „Dr. 
Petru Groza" din București. 
Nota 10 la bacalaureat, pre- 

ciumași din Spulber — Vran- 
cea, care a reușit să acompa
nieze la buciume o solistă vo
cală — fapt inedit — forma
ția de fluierași din Paltin 
(premiată la cel de al Vll-lea 
concurs) care a prezentat cîn- 
tece populare intr-un stil po
lifonic, grupul vocal al Casei 
de cultură din Galați, inter- 
pretînd „a cappello" — fără 
susținere instrumentală — și 
intr-un aranjament inedit o 
suită de cîntece din Vrancea 
— prelucrate cu talent de 
compozitorul Dimitrie Maca- 
rie, grupul vocal al ansamblu
lui regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară care a folosit armo
niile modale — specifice cîn
tecului popular și a creat ast
fel o mare notă de autentici
tate, grija sucevenilor pentru 
autenticitatea costumelor și a 
dansurilor, orchestra ansam
blului dobrogean, atacînd rit
muri deosebite într-o armonie 
perfectă, repertoriul soliștilor 
vocali din Crișana și Suceava 
care au abordat cîntece locale 
inedite, vocea plină de sensi
bilitate a lui Popa Nicolae 
din Berești — Galați, în vîrs- 
tă de 9 ani, care stăpînește 
încă de pe acum o foarte co
rectă conducere a frazei mu
zicale, glasul plin de triluri, 
ca al privighetorii, recunoscut 
Măriei Precup — Crișana, va
rietatea instrumentelor muzi
cale aduse în festival și desi
gur, exemplele nu s-au termi
nat aici.

George Marcu : N-aș vrea să 

bru al C.C. al P.C.R., 
președintele Institu
tului român pentru 
relațiile culturale cu 
străinătatea, membru 
al Biroului Consiliului 
General A.R.L.U.S., 
Marin Florea Ioneseu, 
vicepreședinte al Con
siliului General 
A R.L.U.S., reprezen
tanți ai unor institu
ții cultural-știintifice 
bucureștene.

Au fost de fată 
A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovieti
ce la București, și 
membri ai ambasadei.

La invitația minis
trului agriculturii al 
R. P. Bulgaria, o de
legație de specialiști 
din agricultură, con
dusă da prof. Nicolas 
Giosan, președintele 
Consiliului Superior 
al Agriculturii, a ple
cat joi dimineață în 
Bulgaria pentru un 
schimb de experiență-

cum și media generală 10, pe 
care a abținut-o majoritatea 
din cei 9 studenți în anii de 
liceu, a ținut loe de orice con
curs.

Tovarășul canf. univ. Gh. 
Bănățeanu, prorector al Insti
tutului de petrol, gaze și geo
logie ne dă relații de la insti
tutul respectiv.

— Ce vă spune ultima ci
fră a înscrișilor 2

— Că vom avea și anul «• 
cesta candidați suficienți. Pro
fesiunile pe care le oferă in
stitutul tentează. Selecția va 
fi, deci, exigentă. Vom avea 
un an I bun. Sînt sigur.

— Cifra 2
— 524 pînă ieri, 30 august. 

Locuri 250.
380 de înscriși la Faculta

tea de matematică din Bucu
rești — după cum ne infor
mează secretarul șef al facul
tății, tovarășul Marcel Botes- 
cu. In rîndurile tinerilor noș
tri există, așadar, mulți „stră
nepoți" de-ai lui Pitagora. De 
unde reiese că matematica nu-i 
chiar atit de aridă. Tineretul 
i-a înțeles chemarea.

Agronomia : 31 august, orele 
1 — 1411 înscriși.

Fizica: 31 august, orele 13 
— 320 înscriși.

Metalurgia: 31 august, orele 
14 — 496 înscriși.

Cifre, cifre... Desprinzi din 
ele plăcerea tineretului pentru 
învățătură înaltă, pasiuni, 
idealuri, talente. Și mai ales, 
larga cuprindere de azi a șco
lii noastre superioare care 
pregătește României socialiste 
specialiștii de mîine.

LUCREȚIA LUSTIG

i

Ttnăra Maria Ptrvuleseu 
de la Fabrica „Steaua 
electrică" din Fieni veri
fică, la standul probelor 
de durată, calitatea becu

rilor

Foto: AGERPRES

SPORT

Pentru studenții Institutului pedagogic din Pitești s-a construit 
un nou cămin cu o capacitate de 412 locuri. Căminul construit 
tn linii moderne are 103 camere spațioase, frumos mobilate.

Campionatele europene 
sub semnul surprizelor

Dupd rezultatele 
primelor sile ale 
campionatelor europe
ne de atletism. se 
pare ci acestea vor ii 
campionatele surpri
zelor. Plnă acum, a- 
cestea s-au ținut lanț.

Electrizanta cursă 
de 10.000 m. a tlnâ- 
rulul atlet german 
Iurgen Haase, care 
abia a Împlinit 21 de 
ani, despre care zia
rul Nepszabdasag spu
nea că pe ultimul tur 
„parcă a avut dina
mită In pantolii cu 
cuie', a deschis o se
rie a surprizelor 
(proaspătul recordmen 
european al probei, 
belgianul Gaston Roe
lands, după momente 
dramatice a ocupat 
doar locul t). La a-

PE SCURT
• In cea de-a doua 

zl a campionatelor 
mondiale de volei 
masculin, ce se desfă
șoară In mai multe 
orașe din Cehoslova
cia, echipa României 
a Învins formația 
Olandei cu scorul de 
3—1 (15-7, 15-4, 13-15. 
15-1). Iată rezultatele 
înregistrate In cadrul 
grupelor: grupa „A* *: 
Italia — Danemarca 
3—0) Cehoslovacia —

ceasta s-a adăugat 
marea surpriză a dis
cobolilor din R.D.G. 
care au ocupat pri
mele trei locuri fn fi
nală. In această probă, 
recordmenul mondial 
Banele și cunoscutul 
aruncător polonez Pia- 
tkawschi nu au reușit 
să urce pe podium.

$1 In finala probei 
de 1.500 m. Javoritul 
probei Jazy a trebuit 
să se mulțumească cu 
locul 2. Hind Întrecut 
de vestgermanul
Tummler. „Surprize' 
am avut si in ceea ce 
privește comportarea 
de pînă acum a afle- 
tilor romăni. Ast/ei, 
Li a Manoliu s-a clasat 
In caliiicări, pe locul 
13, pierzlnd posibili
tatea participării la

R. P. Chineza 3—2; 
Jugoslavia — R. F. 
Germană 3—0; grupa 
,,B'; Ungaria — Cuba 
3—0; R. D. Germană 
— S.U.A. 3—0; 
U.R.S.S. — Franța 
3—0; grupa ,,C' : 
Turcia — Mongolia 
3—1; grupa „D*  Ja
ponia — Bulgaria 
3—2; Brazilia — Bel
gia 3—0.

• în zilele de 3 și
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18,00: Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar ; 19,00 : 
Telejurnalul die seară ; 19,15 : 
Avanpremiera ; 19,30 : Cam
pionatul european de atletism 
— Budapesta ; 20,45 : Săptămî- 
na ; 21,45 : Parada vedetelor

„Purtata fetelor' de la Că
pîlna — regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Călușul ol
tenesc sau argeșean, dansurile 
formației din Cogealac — Do- 
brogea, reprezintă, desigur, 
valori folclorice care nu tre
buie omise din repertoriul ar
tei populare a regiunilor res
pective — de asemenea, for
mațiile care le interpretează. 
Se aștepta însă și de aici o 
dovadă a unor noi investigații 
pe linia valorificării tradiției. 
Dacă mureșenii au adus echi
pa de lătureni din Monar, cu 
o suită nouă de dansuri bătrî- 
nești sau pe cei din Chimitel- 
nic, cu minunatele porturi de 
pe Cîmpia Mureșului, regiu
nile Dobrogea, Argeș și Olte
nia nu au excelat în astfel de 
căutări.

Ludovic Paceag: Multe din 
lipsurile ieșite la iveală cu 
ocazia acestui festival ar fi 
putut fi înlăturate la timp 
dacă unele regiuni ar fi dat 
mai multă atenție pregătirii 
ansamblurilor. Nu numai că 
s-a mers prea mult pe spriji
nul „de la centru", dar de 
multe ori indicațiile specialiș
tilor nu au fost luate în sea
mă. Regiunile Mureș și Olte
nia au amînat mereu pregăti
rea ansamblurilor așteptînd 
nejustificat venirea unui spri
jin dinafară. Nu este întîm- 
plător faptul că oltenii au 
schimbat la trei vizionări trei 
orchestre, ultima orchestră 
reușind s-o alcătuiască abia în 
ultimele trei zile.

• Lipsa de armonizare In
tre orchestră și unele formații 
sau soliști s-a mai observat și 
Ia alte ansambluri intrate In 
festival.

George Marcu : Acolo un
de pregătirile au fost făcute 

finala probei. Zamii- I 
rescu șl ioana Petres
cu au ajuns In semi- B 
finalele probelor de I 
200 m. dar nu au reu
șit să se califice pen- ■ 
tru finală, iar Ana I 
Sălăjan cu o aruncare B 
de 15,48 m. a ocupat ■ 
ultimul loc In finala I 
probei (locul 8). în ■ 
schimb Zoltan Vamoș ■ 
in seria alergată a- I 
seară, s-a calificat cu B 
ușurință In finala pro- a 
bei de 3 000 m. obsta- I 
cole care se aleargă | 
mîine.

Concursul continuă I 
urmărit de miile de I 
spectatori și de mun
ca febrilă a celor 920 H 
de gazetari venit! din I 
toate tarile Europei B 
(aproape un gazetar ■ 
pentru fiecare parti- 1 
cipant). g

4 septembrie, partici
panta la tradiționala 
competiție automobi
listică de regularitate 
„Turul Europei' vor 
străbate tara noastră. 
Startul celei de-a X-a 
edilii a tost dat la 
Hanovra In R.F. Ger
mană, concurenta ur- 
mind să străbată In 
continuare 11 țări;

— Salvador*  Adamo ; 22,05 : I
Atlas folcloric : Valea Bu- - 
zăului; 23,00 :Film documen- I 
tar : Vietnam ; 23,20 : Tel»- |
jurnalul de noapte; 23,30 : ■ 
Buletin meteorologic. lî

din vreme, orchestrele au reu- 
șit să stăpînească, în cele din I 
urmă, repertoriul atît de di- I 
vers al melodiilor prezentate. - 
Cei care au lucrat însă prea I 
lent, deși au apelat la instru- I 
mentiști profesioniști, au in- ■ 
trat, în cele din urmă, în cri- ■ 
ză de timp... ■

Un ansamblu folcloric nu 
se poate organiza ad-hoc pen- I 
tru că atunci se va renunța la I 
unele formații, merituoase de 
fapt, dar prea îndepărtate de I 
centrul regional, se va renun- I 
ța și la unele piese din reper
toriu, pentru că formațiile I 
care le interpretează sau so- | 
liștii nu sînt în „formă" rămî- 
nînd ca în locul unei promo- I 
vări selective, să se adune | 
cîteva cîntece și cîteva dan
suri pe căile cele mai lesni- I 
cioase. Așa au pătruns în pro- | 
gramele ansamblurilor Dobro, 
gei, Olteniei, Mureșului, Arge- | 
șului și uneori și în cel de la I 
Galați, unele cîntece mai pu- . 
țin semnificative și unele dan- I 
suri care au repetat ca ritm și I 
desen pe altele.

• Viitorul festival al cinte- I 
cului, dansului și portului I 
popular va trebui să mobili- . 
zeze comitetele regionale pen- I 
tru cultură și artă, casele re- ■ 
gionale ale creației populare, ■ 
in vederea unei mai mari va- | 
lorificări a tradiției artei noa- ■ 
stre populare prin interme- ■ 
diul mișcării artistice de | 
amatori.

Ideea promovării in viitor I 
a unor noi formule de specia- j 
col pentru ansamblurile fol
clorice, cu mai multe șl mai I 
unitare elemente regizorale, | 
cu o scenografie funcțională, 
se va împlini numai in cac.ul I 
unei activități desfășurate cu 1 
grijă și din timp. •

ALFABETUL FRICII
rulează la Patria oțel» 10,3101 
13> 15.30; 18; 20,30, Flacăra 
orale 13,30; 18,15; 20,45 dumi
nica ora 10. Victoria orele 9; 
11,13; 13,30; 10; 18,30; 21.

THSRtSB DESQUBYROUX
rulează la Republica orala 8i 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21.
Grivița orei® 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21, Capitol orele 9; 
11,13; 13,30; 16; 18,30; 21, Mo
dern orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15.

MAIGRET SI AFACEREA SAINT- 
F1ACRE

rulează la Luceafărul orele 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
Gloria orele 9; 11,15: 13,45; 
16; 18,30; 20.45. Flamura
orele 9; 11,15; 13,30; 13,43;
18,15; 20,45.

CLEOPATRA
rulează la București orele 8,30; 
12; 16; 19,30, Aurora orele 
8,45; 12,45; 16,45; 20,45. Me
lodia orele 8; 12; 16; 20, 

REPULSIE
rulează la Festival orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21. 

5.000.000 DE MARTORI
rulează la Lumina orele 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. 

BĂIEȚII DE LA TONOMAT
rulează la Central orele 8,45; 
11; 12,30; 16; 18,30; 21. Dru
mul Sării orele 15,30; 18;
20,30.

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează la Union orele 15,30; 
18; 20,45. înfrățirea orele
13.45; 16; 19,15; 20,30.1

Seend din filmul „Acel oameni 
minunați ai mașinilor zbură

toare'

PROCESUL DE LA NURENBEAG 
rulează la Doina or»l*  11,30; 
16; 19,30.

PRINTRE NORI — STIINTĂ gl 
TEHNICA Nr. 10. — VREAU $Ă 
ȘTIU TOT Nr. « — SCRISORI 
DE DRAGOSTE — UN SOLIST 
SI UN CUARTET — NUNTĂ 
țărăneasca.

rulează la Timpuri Noi erațs 
9—21 In continuare.

COUBA UNCHIULUI TQM 
rulează Ia Giuleștl orele 15; 
18; 21. Volga orele 9; 12; lSi 
18; 21.

ÎN NORD. SPRE ALASKA! 
rulează la Feroviar orele 
10,13; 13) 15,45) 18,30; 21,13. 
Excelsior orele 9i 11,45) 
14,30; 17,15; 20. Tomls orele 
9; 12; 15; 18, 21. Miorița o- 
rele 18,45) 11,45; 14,45; 17,43) 
20,45. Floreaaca orele 9) 12) 
15, 18) 21.

FANPAN LA TULIPB
rulează la Dacia orele 8,30;

16)13,30; in 
18,30; 21,15.

continuare,

URMB IN OCEAN. — Vizita
conducătorilor de partid ai dt
stat tn regiunea Oltenia.

rulează la Buzești orele 15,90)
18.

DRAGOSTEA 51 MODA
rulează Ia Crîngași orele
15,30; 18,15; 20,45.

FANTOMAS
rulează la Cosmos erele
15,30. 18, 20.45.

COPLAN 1S! ASUMĂ IUSCUL 
rulează la Ferentari orele 
15,30; 18; 20,45.

IN FIECARE Zl SĂRBĂTOARE 
rulează Ia Munca oral» 13,30; 
18; 20,30.

ÎSCROCn LA M1NĂSTIRB 
rulează la Popular orei» 13,30) 
18; 20,45.

CllNELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Moșilor orele 15,30) 
18.

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Viitorul orale 
15,30: 18; 20.30.

COPIII MĂRII 
rulează la Bucegi orale 9,30: 
12i 16; 18.30) 21.

ANGELICA. MARCHIZA „ÎNGE
RILOR' 

rulează le Unirea orala 15,30; 
18. Rahova orala 15,30; 18.

CĂSĂTORIE DB FORAU 
rulează la Progresul orala 
15,30; 18; 20,45. Cotroceni
orele 15; 17,45; 20,30.

MllNE. MEXICUL! 
rulează la Lira orele 15,30; 18.

MONEDA ANTICĂ 
rulează la Pacea orele 13,45) 
18; 20,45.



Vizita n Grecia a președintelui Guvîntarea președintelui

Consiliului de Miniștri
de Gaulle

Ion Glieorghe Maurer
(Urmare din pag. I)

descrie de Homer în Odiseea. 
Trecînd pe faleză oaspeții 
privesc modernele construcții 
ridicate în ultimii ani, alături 
de clădiri ce poartă amprenta 
a sute de ani. Plajele cu ni
sipurile lor aurii atrag nume
roși turiști străini și greci. Se 
spune că pe una din aceste 
plaje, numită de localnici „Ar- 
mianes" a fost găsit după nau
fragiu legendarul erou Ulise. 
de către fiica regelui Alcinous 
— frumoasa Nausica.

Apoi coloana se îndreaptă

spre palatul Achile, transfor
mat în muzeu. La intra
rea în muzeu un grup 
de tinere îmbrăcate în fru
mosul port corfiot, oferă 
buchete de flori înalților oas
peți. în salonul de la intrarea 
muzeului un grup de eleve 
din localitate prezintă dansul 
din bogatul patrimoniu folclo
ric local. în continuare se vi
zitează sălile și grădina mu
zeului care adăpostesc un 
mare număr de tablouri, sta
tui și alte lucrări de artă stră
veche.

înainte de a părăsi insula

un ultim popas se face pe o 
terasă de pe faleză de unde 
oaspeții admiră două fortărețe 
venețiene ce străjuiesc intra
rea în rada portului.

La aeroportul din Corfu de
legația guvernamentală româ
nă a fost salutată 
tățile din Corfu, 
militară, prezentă 
port, a 
de stat 
și Greciei, 
a trecut în revistă garda 
onoare. Seara 
împreună cu 
claie grecești 
s-au înapoiat

de autori- 
Fanfara 

pe aero- 
imnurile 

României
intonat 

ale
Premierul român 

de 
oaspeții români, 
persoanele ofi- 
care îi însoțesc 
la Atena.

Comentariile presei grecești
ATENA. — Trimișii speciali 

Agerpres, Gh. Secuiu și C. 
Aiexandroaie, transmit: Presa 
greacă acordă spații largi vi
zitei pe care o face în Grecia 
delegația guvernamentală ro
mână condusă de Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Ast
fel, ziarele publică ample re
latări de la sosire și de la 
dejunul și recepția oferită în 
cinstea oaspeților români, con
sacră articole și comentarii 
vizitei premierului român în 
Grecia.

Ziarul „Akropolis" publică 
în prima pagină comentariul 
„Grecia și România" în care 
arată, printre altele: „Capi
tala greacă a întâmpinat cu 
sentimente tradiționale de 
cordialitate și ospitalitate pe

României, 
ministrul 
dl. Mă-

II Thant nu va
solicita înnoirea
mandatului său
Intr-o declarație publicată 

la Organizația Națiunilor 
Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant a anunțat că 
nu intenționează să solicite 
înnoirea mandatului său care 
va expira la 3 noiembrie a.c. 
El a arătat că va cere Consi
liului de Securitate să facă 
recomandări Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la 
alegerea unui nou secretar ge
neral. In continuare el s-a 
referit la unele probleme le
gate de activitatea 
precum și la actuala 
internațională.

In altă ordine de 
Thant și-a exprimat 
față de faptul că Organizația 
Națiunilor Unite nu are un 
caracter universal, așa cum 
reiese din denumirea acesteia. 
El a citat ca un element ne
gativ absența Chinei din 
această organizație interna
țională.

Secretarul general al O.N.U. 
a tubliniat apoi faptul că în 
numeroase probleme de im
portanță majoră pentru în
treaga lume, printre care și 
cea a dezarmării, nu s-a înre
gistrat un progres vizibil. U 

. Thant și-a 
speranța că 
comune 
membre
organizație va deveni un in
strument indispensabil eficace 
al păcii și intr-adevăr mon
dial.

primul ministru al 
dl. Maurer, și pe 
afacerilor ixterne, 
nescu.

Convorbirile celor 
sonalități oficiale române la 
cel mai înalt nivel guverna
mental cu colegii lor greci se 
vor desfășura, desigur, într-o 
atmosferă favorabilă, deoarece 
Grecia și România au creat 
legături strînse între ele".

Ziarul „Athinaiki" după ce 
arată că cele două țări au un 
rol important în dezvoltarea 
colaborării balcanice și în 
securitatea europeană, își ex
primă convingerea că întîl- 
nirea greco-română la nivel 
înalt „va fi constructivă și va 
deschide un nou capitol în 
relațiile dintre cele două țări 
vecine". In 
„Athens Daily Post" arată că 
acordurile care vor fi semnate 
„vor ajuta la dezvoltarea și în 
viitor a relațiilor dintre cele 
două țări".

Ziarul „Avghi" scrie că 
„opinia publică din Grecia 
salută pe oaspeții români și 
urează ca discuțiile cu colegii 
lor greci să dea rezultate po
zitive în folosul celor două 
țări și, în general, în folosul 
păcii și al colaborării balca
nice".

Intr-un articol intitulat 
„spre o largă colaborare a 
Greciei cu România", coti
dianul „To Vima" scrie că 
„din primele momente s-a

două per-

același sens

căutat să se imprime convor
birilor greco-române o atmos
feră de cordialitate, obiecti
vitate și sinceritate".

Ziarul guvernamental „Elef- 
teria" subliniază aportul Româ
niei la Organizația Națiunilor 
Unite, arătând că Grecia a 
primit cu satisfacție propune
rile făcute de țara noastră în 
acest forum.

Ziarul economic „Naftembo- 
riki" consacră un articol dez
voltării economice a Republi
cii Socialiste România, subli
niind între altele, că economia 
română este în creștere și re- 
levînd progresul industrial 
realizat de România. Ziarul 
„Democratiki Allaghi" pu
blică pe prima pagină un arti
col intitulat „Călătoria d-lui 
Maurer la Atena — o contri
buție adusă păcii în Balcani". 
La rîndul său „Mesimvrini" 
publică un articol însoțit de 
fotografii cu titlul „Cordiali
tate greco-română" în care 
scrie între altele, „observato
rii politici semnalează că : pri
mul ministru român sublinia
ză că înțelegerea dintre cele 
două țări — Grecia și Româ
nia — constituie un exemplu 
de importanță mai 
tru întreaga lume".

Vizita delegației 
mentale române la
oglindită, de asemenea, 
paginile ziarelor „Etnos", „ 
tia“ și „Vradini".

largă pen-

guverna- 
Atena este 
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ale 
ale

exprimat, insă, 
prin «forturile 
tuturor țărilor 

O.N.U., această

PNOM PENH 1 (Agerpres). 
— Joi, pe stadionul din Pnom 
Penh, în prezența a peste 
200 000 de persoane, președin
tele Franței, Charles de 
Gaulle, aflat în vizită oficială 
în Cambodgia, și prințul No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian au luat cuvîntul 
la un mare miting.

După ce a evocat relațiile 
tradiționale dintre cele două 
țări și continua dezvoltare a 
acestor relații, președintele 
de Gaulle a subliniat succe
sele obținute de Cambodgia în 
dezvoltarea economiei sale, 
în continuare, de Gaulle a 
abordat o serie de 
internaționale și, 
rînd situația din
Președintele Franței a amintit 
că în timp ce Cambodgia și-a 
ales o politică de neutralitate, 
care decurge din acordurile 
de la Geneva din 1954, „au
toritatea politică și militară 
a Statelor Unite se instala în 
Vietnamul de
boiul s-a reanimat 
unei rezistențe 
După aceea iluziile 
folosirea forței au 
tărirea continuă a

probleme 
în primul 

Vietnam.

sud, iar răz- 
sub forma 
naționale, 

relative la 
dus la în- 
corpurilor

încheierea

de studii
balcanice

La Sofia a avut loc joi șe
dința de închidere a primului 
Congres internațional de stu
dii balcanice și sud-est euro
pene. Președintele Congresu
lui, acad. Vladimir Gheor- 
ghiev, a făcut o expunere asu
pra desfășurării lucrărilor și 
rezultatelor acestora. El a su
bliniat că la Congres a dom
nit o atmosferă de colaborare 

Icare va duce la consolidarea 
relațiilor dintre popoarele Eu
ropei de sud-est.

Acad. E. Condurachi, secre- 
• tarul general al Asociației in

ternaționale de studii blacani- 
ce și sud-est europene, a făcut 
o expunere asupra istoricului 
acestei asociații, subliniind că 
Congresul de la Sofia a mar
cat o etapă importantă în pro
gramul studiilor sud-est euro
pene.

In încheierea congresului, 
s-a anunțat că la propunerea 
Comitetului elen de studii bal
canice, cel de-al doilea Con
gres internațional de studii 
balcanice și sud-est europene 
va avea loc la Atena în 1969.

expediționare și la o escala
dare din ce în ce mai intensă 
a războiului din Asia“. Aceas
tă escaladare, a subliniat pre
ședintele Franței, „este din ce 
în ce mai condamnată în nu
mele popoarelor Europei, A- 
fricii, Americii Latine și, în 
sfîrșit, din ce în ce mai ame
nințătoare pentru pacea lu
mii".

Referindu-se la poziția 
Franței, de Gaulle a arătat că 
aceasta condamnă agresiunea 
din Vietnam și a subliniat că 
„nu există nici o șansă ca 
popoarele Asiei să se supună 
legilor unor străini veniți de 
pe celălalt țărm al Pacificu
lui, indiferent care sînt in
tențiile și puterea armelor a- 
cestora".

De Gaulle a subliniat nece
sitatea unui acord „care să 
aibă ca obiect stabilirea și ga
rantarea neutralității popoare
lor Indochinei, dreptul lor de 
a dispune de ele însele așa 
cum sînt în mod efectiv, 
lăsînd fiecăreia dintre ele de
plina responsabilitate a aface
rilor saâe“.

Președintele Franței a con
diționat un asemenea acord 
„de hotărîrea și angajamentul 
pe care trebuie să și-l ia în 
prealabil Statele Unite ale 
Americii de a-și retrage în 
țară forțele armate, într-un 
termen precizat și convena
bil".

La rîndul său, prințul Noro
dom Sianuk, a declarat că 
țara sa are o poziție asemănă
toare aceleia a Franței în 
problema vietnameză, pronun- 
țîndu-se pentru respectarea 
acordurilor de la Geneva din 
1954. Aceasta implică, a spus 
șeful statului cambodgian, re
tragerea trupelor străine din 
Vietnamul de sud și recunoaș
terea dreptului sacru al po
porului vietnamez, ca și al 
tuturor celorlalte popoare, de 
a-și hotărî propria lor soartă. 
Prințul Norodom Sianuk a 
acuzat Statele Unite pentru 
faptul că perseverează ..să 
conteste, să violeze, să știr
bească libertatea, independen
ța și integritatea teritorială 
a Cambodgiei, datorită faptu
lui că noi considerăm folositor 
pentru viitorul Cambodgiei să 
apărăm cauza dreaptă a Viet
namului1'.

PE
SCURT

Protestul filipinezilor

Vj

l <

1
X

%

<4

%

r-î*:/

4

FILIPINE. Demonstrație a studenților Universității din Manila împotriva sprijinului pe 
earn guvernul filipines 11 acordă marionetelor de la Saigon

Salut frățesc 
poporului vietnamez!
Poporul vietnamez sărbătorește astăzi a 

21-a aniversare a unui eveniment memorabil 
al istoriei sale : proclamarea Republicii 
Democrate Vietnam.

încununare a luptelor eroice duse pentru 
scuturarea jugului colonial, revoluția din au
gust și întemeierea, Ia 2 septembrie 1945 a 
statului independent, au marcat un moment 
de mare însemnătate în viața poporului viet
namez și a patriei sale.

La scurtă vreme după proclamarea inde
pendenței, bravul popor vietnamez a fost 
nevoit să-și întrerupă munca pașnică și să 
ducă o luptă îndelungată de eliberare împo
triva colonialismului. După victoria dobindită 
în 1954 și instaurarea păcii prin acordurile 
de la Geneva, oamenii muncii din Republica 
Democrată Vietnam, sub conducerea Partidu
lui celor ce Muncesc, au reușit să vindece 
rănile grele ale războiului și au dobindit suc
cese remarcabile în construirea socialismului, 
în dezvoltarea industriei, a agriculturii, invă- 
țămintului și culturii. Poporul, tineretul Ro
mâniei, au urmărit și urmăresc cu caldă sim
patie, munca plină de abnegație a poporului 
și tineretului R. D. Vietnam, realizările lor 
în construcția socialistă.

Poporul vietnamez este insă din nou îm
piedicat să-și consacre toate forțele muncii 
pașnice. Cea de-a 21-a aniversare a procla
mării R. D. Vietnam are loc în condițiile 
luptei eroice a poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane, pentru apărarea 
cuceririlor sale istorice. Paralel cu intensifi
carea intervenției in Vietnamul de sud. în 
încercarea zadarnică de a înăbuși lupta foi
țelor patriotice conduse de Frontul Național 
de Eliberare, Statele Unite se dedau Ia 
atacuri aeriene continue asupra R. D. Viet
nam — stat socialist independent și suveran.

In lupta sa dreaptă, poporul vietnamez se 
bucură de sprijinul țărilor socialiste, al altor 
state iubitoare de pace, de solidaritatea 
tuturor popoarelor lumii.

Poporul român și-a exprimat și-și exprimă 
solidaritatea deplină cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez, căruia Republica Socia
listă România îi acordă întregul sprijin mo
ral, politic și material în lupta sa pentru apă
rarea libertății și independenței naționale. 
Poporul nostru sprijină cu fermitate progra
mul în patru puncte al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și programul în cinci 
puncte al Frontului Național de Eliberare, 
din Vietnamul de sud. singurul reprezentant 
legitim al poporului sud-vietnamez. Poziția 
țării noastre a fost reafirmată în repetate rin- 
duri : România socialistă, poporul și tineretul 
nostru cer să se pună capăt imediat și necon
diționat bombardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam, să fie retrase trupele americane și 
celelalte trupe străine intervenționiste din 
Vietnamul de sud, să se respecte dreptul sa
cru al poporului vietnamez de a-și rezolva 
singur problemele sale fără nici un amestec 
din afară, să fie aplicate acordurile de la Ge
neva cu privire la Vietnam.

Cu prilejul marii sărbători, poporul român, 
tînăra generație a patriei noastre, transmit 
poporului și tineretului Republicii Democrate 
Vietnam, un fierbinte salut frățesc și urarea 
de a obține noi succese in opera de construi
re a socialismului, in lupta împotriva agresiu
nii imperialiste. Urăm întregului popor viet
namez înfăptuirea deplină a aspirațiilor sale 
naționale spre independență, suveranitate, 
unitatea și integritatea teritorială a patriei 
sale.

UN POPOR EROU

Pe coridoarele clădirii din Washington a Organizației 
Statelor Americane se vorbește tot mai mult, în ulti
mele zile, despre intențiile Pentagonului de creare a 
unui pact militar latino-amerioan. Știrea * fost dezvă
luită de ziaristul Marquis Child într-un articol publicat 
în ziarul „WASHINGTON POST". El a precizat că acea
stă problemă va fi examinată cu prilejul conferinței 
președinților de state din America, care urmează să aibă 
loc la Lima la sfîrșitul lunii noiembrie sau începutul lunii 
decembrie.

Citind surse „bine informate", 
Child subliniază că președinte
le nord-american va folosi a- 
oest prilej „pentru a ridica 
probleme mai tangibile decît 
tradiționalul discurs prin care 
îi asigură pe vecinii săi de bu
na credință a Statelor Unite".

Așadar, se tinde spre înfiin
țarea unul nou N.A.T.O. care 
își va avea însă comandamen
tul suprem Instalat într-una 
din țările Americii Latine. 
Despre mobilurile care stau la 
baza acestor Intenții ale Wa
shingtonului a scris revista

„VISAO" editată la Rio de Ja. 
neiro, cunoscută pentru vede
rile el pronord-americane. Po
trivit acestei publicații, crea
rea unui pact militar între ță
rile latino-americane și Statele 
Unite, are drept scop menține
rea statu quo-ulul din această 
regiune a lumii, combaterea 
pretinselor „activități subver
sive" pe continentul latino-a- 
merican și unificarea progra
melor de ajutor militar nord- 
american destinat țărilor de la 
sud de Rio Grande. In fapt, 
prin legarea șl mal strînsă a

OCTAVIAN BUȚINĂ, directorul 
Pavilionului românesc din cadrul 
celui de-al XIII-lea Tîrg interna
tional de la Damasc, a organizat 
joi o conferință de presă la care 
au participat corespondenții unor 
agenții de presă, ai unor ziare și 
reviste din fura gazdă ți de pes
te hotare. Au fost de față, de ase
menea, Petru Cormoț, șeful repre
zentanței comerciale a Republicii 
Socialiste România la Damasc. 
Octavian Buțină a vorbit despre 
evoluția schimburilor comerciale 
dintre România și Siria.

Participant^ au vizitat apoi Pa
vilionul țării noastre, făcind apre
cieri elogioase cu privire la nive
lul tehnic al exponatelor, precum 
și cu privire la modul de prezen. 
tare a acestora.

STAȚIA automată „Luna-11", 
plasată pe o orbită circumlunară 
la 28 august,'M continuă zborul. 
Joi la ora 17 stafia a terminat 
cea de-a 37-a rotație In jurul Lu
nii. De Ia lansare s-a stabilit le
gătura prin radio cu „Luna-11 * de 
29 de ori.

Soarele nu este numai astrul 
cel mai strălucitor din galaxia 
noastră, ci și cei mai zgomotos, a 
declarat proiesorul american Pe
ter Sturrok în cadrul unei reu
niuni a savantilor, care se desfă
șoară In capitala Mexicului. Vite
za și temperatura extrem de ridi
cată a viaturilor solare, care trec 
prin apropierea Pămintului, se 
datorează, probabil, zgomotului 
magnelo-hidrodinamîc provenit de 
le Soare.

UN NATO LATINO-AMERICAN ?
acestei regiuni de Statele Uni
te, Washingtonul tinde spre o- 
ficializarea politicii de inter
venție „colectivă" — Împotriva 
popoarelor acelor țări latino- 
americane care luptă pentru 
Independență politică și econo
mică.

Ideea nu este nouă și nici o- 
riginală, întrucît a fost preco
nizată de reprezentanții guver
nului S.U.A. și cu alte prile
juri. De data aceasta insă, se 
pare că presiunile promotori
lor acestor planuri sînt foarte 
puternice.

Cit de avansate sînt respec
tivele proiecte s-a văzut și din 
declarația făcută luna trecută 
de ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, în cursul u- 
nel ședințe secrete a Camerei

reprezentanților. „Noi colabo
răm în baza unei alianțe —- 
O.S.A. și Tratatul de Ia Rio de 
Janeiro, a spus el. Dar nu e- 
xistă o integrare a planificării 
de felul aceleia prezente în ca
drul N.A.T.O. Sperăm că vom 
putea realiza și aceasta". De
clarațiile lui McNamara și 
planurile Pentagonului au avut 
însă ecouri extrem de nefavo
rabile in diferite țări, îndeosebi 
în Mexic $1 Columbia. Ziarul 
„EL TIEMPO" din Rogota, de 
tendință liberală, a scris că 
este vorba despre o „alianță 
lipsită de sens" iar numeroase 
personalități $1 organizații po
litice din țările Americii Lati
ne au respins fățiș intențiile 
Washingtonului. „Un tratat de 
felul pactului N.A.T.O. — a su

bliniat revista mexicană „SI- 
EMPRE" — prevede obligații 
din partea țărilor semnatare de 
a acționa oriunde Statele 
Unite au angajamente și ace
stea sînt, în multe cazuri, aven
turi intervenționiste ca aceea 
îndreptată împotriva poporului 
vietnamez". După cum se ve
de, planurile elaborate nu țin 
seama de unul din principalele 
elemente pentru traducerea lor 
în viață — voința popoarelor 
țărilor respective. Și popoarele 
Americii Latine au arătat, în 
numeroase prilejuri, că se pro
nunță împotriva blocurilor mi
litare și în favoarea unei poli
tici de pace și colaborare in
ternațională.

P. NICOAP.Ă

O așezare modestă pe mar
ginea unui rîu. Case micuțe, 
așezări, un pod. Un sat viet
namez obișnuit. Intr-o după- 
amiază de vară, cînd ceasurile 
căldurii se sting, avioane ame
ricane au apărut pe cer și 
și-au azvirlit încărcătura adu
cătoare de moarte. Pe care 
hartă au descoperit acest 
„obiectiv militar" ?

Doi țărani care munceau pe 
cîmp observînd avioanele s-au 
repezit la puștile lor mitralie
re. Țăcănitul asurzitor al 
gloanțelor și urletul bombelor 
despicau văzduhul. Un avion 
a încercat să coboare în picaj 
spre micul sat. Buom și Ai, cei 
doi țărani, l-au prins in cleș
tele de foc al armelor lor. 
Pasărea metalică s-a zbătut 
pe cer dar soarta îi era pecet
luită : s-a prăbușit în flăcări.

Liniștea a revenit în sat. Oa
menii au pus armele la locul 
lor și s-au reîntors la lucru. 
Unii au înlăturat gropile să
pate de bombe, alții au conti
nuat să muncească ogoarele. 
Ceasuri întregi au trudit pînă 
cînd noaptea i-a obligat să 
pornească spre case, in zori, 
insă, munca reîncepe. Fiecare 
minut este folosit cu chibzuin
ță. Calendarul agricol este 
respectat chiar dacă bombele 
cad din inalturi.

Eroii intîmplării trăiesc în 
comuna Dien Ky, situată pe 
malul rîului Nghe An și des
pre el am aflat dintr-un re
portaj al unui confrate viet
namez. T&ranii din Nghe An 
sînt fruntași la îngrășăminte, 
însămînțări, zootehnie. Sarci
nile de producție le-au înde
plinit în pofida greutăților 
provocate de război. Oamenii

muncesc in orezării și pe cîmp 
iar pe povîrniș, în apropiere, 
sînt așezate grămezi de puști 
și mitraliere. Secretarul de 
partid Le Van Tien relata că 
îndată ce sună alarma, brigă
zile de producție se împart in 
12 secții de pușcași și patru 
grupe de mitraliori. Cei din 
Dien Ky știu să lupte la fel 
de bine precum știu să mun
cească...

Dien Ky reprezintă doar un 
exemplu dar in R. D. Vietnam 
sînt sute și mii de așezări în 
care viața se desfășoară în 
același ritm ca în satul de pe 
malul rîului Nglie An. In anul 
trecut, producția de orez ob
ținut pe țară a cunoscut spo
ruri importante. Succese re
marcabile s-au obținut în pro
vincia Hunh Yei. In această 
provincie, terenuri aride au 
fost valorificate, s-au con
struit numeroase canale de 
irigație iar înzestrarea tehni
că a cooperativelor agricole 
s-a îmbunătățit.

Reporterii vietnamezi au 
scris deseori despre provincia 
Than Hoa. Comunicatele mi
litare o amintesc aproape 
cotidian: avioanele america
ne supun provincia unor 
frecvente bombardamente. 
Dar locuitorii provinciei se 
comportă cu un eroism admi
rabil. Cifrele o dovedesc: 
producția industrială a cres
cut cu 14,8 la sută iar cea ce
realieră cu 8 la sută. In anul 
trecut, șase comune din pro
vincie, in interiorul cărora 
funcționează 104 cooperati
ve agricole, au reușit să pro
ducă cinci tone de orez nede- 
corticat la hectar.

Să-i amintim și pe curajoșii

muncitori din Vinh. Orașul 
este, deseori, ținta atacurilor 
aeriene. Totuși muncitorii de 
la uzina de construcții metali
ce, uzina de fosfați și fabrica 
de uleiuri au obținut sporuri 
importante în ceea ce privește 
volumul producției și al pro
ductivității muncii. Termo
centrala din Vinh a fost de 
două ori avariată de bombele 
americane. Repunerea în 
funcțiune a instalațiilor s-a 
realizat într-un termen re
cord, ceea ce a permis sta
țiunilor de pompare din apro
piere să irige o suprafață cul
tivată de 30 000 ha.

Elevii și studenții se găsesc 
în vacanță. Apropiatele zile 
ale toamnei vor aduce redes
chiderea anului de studii. 
Școlile și facultățile și-au 
schimbat sediile. Ele au fost 
evacuate din orașele mari și, 
în construcții improvizate, 
și-au găsit refugiu în munți 
sau prin plantațiile de orez. 
In întreaga țară funcționează 
10150 școli de învățămînt ge
neral de 10 ani care numără 
3 000 000 elevi, adică cu 8,7 la 
sută mai mulți decît în anul 
școlar precedent. Viața școla
ră cunoaște un ritm normal. 
Potrivit prevederilor în viito
rii doi ani in țară vor lua 
ființă încă 3 000 de școli ele
mentare.

Vietnamul eroic muncește 
și luptă. Un popor întreg își 
dăruiește toate forțele cauzei 
nobile a libertății patriei sale. 
Un asemenea popor nu poate 
fi înfrînt. în sîngeroasa în
cleștare, victoria ii va aparți
ne. Avem certitudinea zilelor 
sale de miine, luminoase.

M. RAMURA

Adunarea festivă de la Casa de cultură 
a studenților din Capitală

Joi seara, la Casa de cultură 
a studenților din Capitală, a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată sărbătoririi celei 
de a 21-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate 
Vietnam. Au participat nu
meroși tineri și studențl din 
Centrul universitar București, 
precum și studențl străini care 
învață în țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de 
Eugen Marinescu, secretar al 
Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studențești din Centrul 
universitar București. In con
tinuare a luat cuvîntul Ale
xandru Ignat, secretar al Con
siliului U.A.S.R. După ce a 
relevat succesele obținute de 
poporul Republicii Democrate

Vietnam în cei 21 de ani care 
au trecut de la proclamarea 
R. D. Vietnam, vorbitorul a 
spus: „In aceste zile cînd 
Republica Democrată Vietnam 
sărbătorește aniversarea pro
clamării independenței sale, 
poporul și tineretul vietnamez, 
luptă cu și mai mare avînt 
pentru apărarea independen
ței și suveranității patriei lor, 
pentru asigurarea condițiilor 
necesare desfășurării pașnice 
a operei de înflorire a patriei 
lor socialiste.

Studenții, tineretul român, 
alături de întregul nostru po
por, își reafirmă deschis și 
hotărît întregul sprijin și soli
daritatea cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pînă la 
victoria finală.

LA limiLI
In sala de festivități a Uzinelor 

„Republica" din Capitală a avut loc 
joi după-amiază o adunare consa
crată celei de-a 21-a aniversări a 
proclamării Independentei Republi
cii Democrate Vietnam.

Luind cuvîntul Florea Pătrașcu, 
secretarul Comitetului de partid 
al uzinelor „Republica", a arătat 
că poporul vietnamez muncește cu 
entuziasm pentru construcția eco
nomică și apărarea libertății și 
independenței patriei sale. El a 
subliniat că poporul român este 
în permanentă alături de poporul 
vietnamez, îi acordă tot sprijinul 
în lupta sa eroică Împotriva agre
siunii imperialiste americane, a- 
vlnd convingerea nestrămutată că 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez va ii Încununată de succes.

„RMLICr
A luai apoi cuvîntul Hoang Tu, 

ambasadorul R. D. Vietnam. După 
ce a subliniat realizările obținute 
de oamenii muncii din R. D. Viet
nam de la eliberare și pînă acum, 
el a spus : Poporul vietnamez do
rește pacea, o pace care să-i asi
gure libertatea, independența, pu
tința de a-și hotărî singur soarta. 
Pentru aceasta el este hotărît să 
lupte cu orice preț plnă la victo
ria finală.

In Încheiere, vorbitorul a mul
țumit Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului român pentru 
sprijinul acordat poporului viet
namez în lupta sa dreaptă.

A lost prezentat apoi lilmu’ 
„Poporul vietnamez va învinge'

Cu prilejul celei de a 21-a 
aniversări de la proclamarea 
R. D. Vietnam, urăm poporu
lui și tineretului vietnamez 
noi succese în opera de înflo
rire a patriei socialiste și în 
lupta împotriva agresorilor 
americani, pentru independen
ță, suveranitate, integritate 
teritorială și unificarea patriei 
lor".

In cuvîntul său, studentul 
vietnamez Tran Xuan Dam, a 
relevat importantele realizări 
ale poporului vietnamez obți
nute în cei 21 de ani de dez
voltare independentă și hotă
rîrea acestuia de a obține noi 
victorii în construcția so
cialistă. Studentul vietnamez a 
înfățișat lupta eroică pe care 
poporul vietnamez o duce pen
tru înfrîngerea agresorilor a- 
mericani. Tran Xuan Dam a 
mulțumit călduros studenților 
și tineretului român, întregu
lui nostru popor pentru spri
jinul și ajutorul frățesc acor
dat poporului vietnamez.

Au luat apoi cuvîntul Ka- 
rangwa Fulgence, din partea 
studenților africani care învață 
în țara noastră, Cen Ta-lai 
(R.P. Chineză), Louis Simon 
Cesin (Venezuela), Somlit 
Chanthavong (Laos). Vorbito
rii și-au exprimat deplina lor 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez pentru libertate îi 
independență, precum și în
crederea că această luptă r" 
fi încununată de un ,-ș 
deplin.

ION ANGHEL
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