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I------------------------------------------
| Șantierul 113 Fabrica de 
zahăr din Buzău. Prin ci- 

; teva mișcări sigure, Ion 
Matei a coborît de acolo de 
unde profilat pe cer, silue
ta lui o lua parca înaintea 
construcției. L-am fotogra- 

I fiat, și sub portretul său 
consemnăm: Are 22 de ani, 
a urmat școala de califi
care dulgheri de pe șantier

1 și după un an de la ab
solvire maistrul său, orga- 

: nizația U.T.C. îl recoman
dă ca pe un tînăr harnic, 
disciplinat, îndrăgostit de 

meseria sa
Foto : ION CUCU

UN NOU TIP
DE TELEVIZOR

„M/4“

Tg. Brașov,

și Petroșeni

întâlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

cu tovarășii Samuil Mikunis
și Moshe Sneh

...Tr. Măgurele, Călărași, Ol
tenița. Numele lor nu spun, la 
prima vedere, prea mult. Dacă 
adaugi imediat în fața lor cu- s mice Tr. Măgurele’lucrează, în 
vîntul șantier, apar, dintr-o 
dată, altele : șantierul marelui 
combinat chimic dc la Tr. Mă
gurele, șantierul 
prefabricate de 
la Călărași, 
șantierul naval 
Oltenița. Sînt 
trei din marile 
șantiere ale 
cincinalului ca
re au început 
sau continuă 
vaste lucrări 
și care au, evi
dent, nevoie de 
brațe de mun
că. Cum se des
fășoară acțiu
nea organelor și 
U.T.C., recomandată de Con
gresul al VHl-lea al U.T.C., 
de a recruta și recomanda ti
neri pentru a merge să lucre
ze pe aceste șantiere?

— Imediat după Congres — 
ni se spune La 
regional — am 
suri ca organele și 
nizațiile U.T.C. să recruteze 
și să recomande tineri pentru 
a lucra pe șantierele marilor 
obiective aflate în construcție 
în regiunea noastră. Ne-am 
îndreptat atenția în special 
spre șantierele din Tr. Măgu-

fabricii

orgnizațiilor

comitetul 
luat mă- 

orga-

momentul de față, peste 200 
de tineri recomandați de or
ganizațiile U.T.C.

...Acestea sînt informațiile și 
datele pe care 
le deține comi
tetul 
U.T.C.
spre 
rul 
Măgurele pen
tru a afla cum 
muncesc tinerii, 
cum ge adap
tează meseriei 
de șantierist, 
ce dorințe au 
și cum le sînt 
ele împlinite 

pe șantier. împărtășim acea
stă intenție și tovarășului di
rector al șantierului.

— Am primit cîteva sute de 
tineri recomandați de organi
zațiile U.T.C. — ne spune to
varășul inginer ANGHEL E- 
NĂSCEANU, directorul gene
ral al complexului de șantiere. 
Am avut și avem nevoie de 
forță de muncă. Acțiunea 
inițiată de organizațiile 
U.T.C., de a recomanda ti
neri pentru a lucra pe marile

DESPRE
ȚINUTA

Nu mi-au plăcut niciodată 
sfaturile acre, reproșurile pe 
care unele persoane mai în 
vîrstă sau, pur și simplu, îm
bătrânite, le dau tinerilor, din 
neînțelegere, invidie sau din- 
tr-un fals concept al superio
rității unei generații . asupra 
alteia. „Ah! tinerii din ziua 
de azi !...“ este o exclamație de 
mult stereotipă, intrată în re
cuzita intonațiilor ridicole. 
„Tinerii din ziua de azi“, tine
rii din ziua de azi a țării 
noastre, reprezintă o largă ca
tegorie umană, dintre cele mai 
active și mai stimabile pen
tru elanul ci, forța și iniția
tiva ei creatoare. Aș spune 
mai mult : tinerețea de azi a 
țării noastre este o trăsătură 
distinctivă a tuturor vîrstelor 
care o populează, dc la idee 
pină la gest. Tinerețea este o 
atitudine și o ținută în fața 
vieții. Ea este sănătoasă și en
tuziastă fără ostentație, dem
nă și curată fără puritanism, 
optimistă fără ipocrizie, gravă 
fără poză.

Cuvîntul „ținută" are însă 
și o accepție mai curentă. E 
vorba de felul în care te por- 
ți. te arăți, te stăpînești, te 
„ții“ în lume și față de tine 
însuți. Depinde oare această 
ținută, în sens curent, de cea
laltă ținută, ideologică și eti
că ? Fără a stabili relații me
canice, automate, schematice, 
se poate spune ca veșmintele, 
pieptănătura, comportarea, di
apazonul vocal (și, evident, vo
cabularul) definesc o persona-

Nina Caciian

rele. Călărași si Oltenița. Sînt 
informat că pe șantierul com
binatului de îngrășăminte chi-

regional 
Pornim 
șantie- 

de la Tr.

C. PR IES CU

(Continuare 1n pag. a IlI-a)

IRADlțll ALE POPORULUI: NUNTA ROUĂNEASCÂ

mindru

(Continuare In pag. a V-a)

Ne-am obișnuit să vedem in 
obiceiul nunții un mare spec
tacol, organizat și desfășurat 
după toate cerințele genului 
dramatic. Spre această vizi
une, în mare parte exterioară 
obiceiului, ne-a condus pașii 
înseși cunoașterea modului de 
desfășurare a nunții. Exis
tența unui scenariu nescris, 
dar știut de toți participant#, 
și în primul rînd de vornicul 
regizor, de nași, druște, socrii 
mari, socrii mici, și în mare 
de către eroii centrali, mirele 
și mireasa, au făcut ca să se 
stăruie uneori în analiza obi
ceiului pe latura lui spectacu
loasă. Dar în concepția po
porului nostru nunta consti-

să ‘înflorească, și

să odrăsleaseă"

de Nicolae Julo

tuie, în primul rînd, un 
ment de răscruce și de 
pundere colectivă. „Bagă 
de seamă, însurătoarea 
măr să-l muști și de nu 
plăcea să-l zvîrli jos f“ Nunta 
constituie pragul trecerii spre 
îndatoriri majore, a intrării 
„in rînd cu lumea", „cu oa
menii" și pentru a-l păși co
lectivitatea cere de la cei 
care vor să-l treacă îndepli
nirea unor cerinți stabilite de 
tradiție, căci bărbatul e făcut 
„din ptonînt / Osul din piatră,

mo- 
răs- 
bine 
nu-i 
ți-o

/ Sîngele din mare, / Ochii 
din soare, Fața din floare. I 
Sprîncenele, / Din stele", iar 
femeia este sau ar trebui să 
fie: „trup din trupul lui, / os 
din oasele lui / Singe din sîn
gele lui, ! Sprincene din sprîn
cenele lui, ! față din fața 
lui".

Dragostea reciprocă, stator
nicia, sănătatea, hărnicia, dă
ruirea pină la contopirea fiin
țelor lor, sînt materialele din 
care este construită „casa de 
piatră", de nedărîmat, a căs
niciei. Odată clădită ea este 
sfintă și nimeni și nimic nu o 
mai poate desface. „Desface-

(Continuare în pag. a V-a)

Căminiștii s-au reîntors la 
casele lor de studenție — în 
cămine. In multe centre stu
dențești, aceste locuințe u- 
niversitare și-au lărgii spa
țiul cu noi clădiri date în 
iolosințâ. $i la Iași, noul an 
universitar i-a primit pe nu
meroșii studenți în cămine
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A ieșit de pe banda 
de montaj prunul lot de 
televizoare „Daci a“. 
Noul tip de televizor 
realizat de colectivul 
uzinelor „Electronica** 
din Capitală are diago
nala ecranului de 59 
cm. El este echipat cu 
un tub cinescop auto- 
protector ceea ce face 
ca imaginea să fie pre
zentată direct pe ecran. 
Se asigură astfel o mai 
bună calitate și se crea- 
ză o senzație de apro
piere a imaginii de te
lespectatori.

Aparatul dispune de 
un sistem automat de 
reglaj pentru frecvența 
liniilor și sensibilitate, 
în construcția lui sînt 
folosite cablaje impri
mate, iar șasiul este ra
batabil. ceea ce asigură 
posibilitatea unei între
țineri și depanări ușoa
re. Aproape trei pătrimi 
din piesele utilizate sînt 
fabricate în țară.

Pină la sfîrșitul anu
lui se prevede să fie 
trimise în magazine 
20 000 televizoare de a- 
cest tip.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., a avut o întîlnire cu 
tovarășii Samuil Mikunis, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Izrael, și Moshe Sneh, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Izrael, care 
fac o vizită în țara noastră.

La întîlnire au participat 
tovarășii Manea Mănescu și 
Mihai Gere, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de vederi în legă
tură cu relațiile dintre cele 
două partide, precum și cu 
privire la probleme actuale 
ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția, au oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

Convorbiri intre delegația
I
i

i

Partidului Comunist Român
și delegația Partidului
Comunist din Norvegia

Marti dimineața, la sediul 
C.C. al P.C.R. au început con
vorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român și de
legația Partidului Comunist 
din Norvegia, care face o vi
zită în țara noastră.

Din partea Comitetului Cen
tral /al Partidului Comunist 
Român la convorbiri au 
participat tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al

P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Norvegia au luat parte to
varășii : Reidar Larsen, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Norvegia. Just Lippe, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Norvegia, și Birger Bakken, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Norvegia.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

TELEGRAMA

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

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al poporului bulgar 
și al nostru personal, vă mulțumim pentru felicitările tovără
șești și urările călduroase adresate cu prilejul celei de-a 22-a 
aniversări a revoluției socialiste în Bulgaria.

Poporul bulgar dă o înaltă apreciere relațiilor de prietenie 
dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă 
România, dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist 
Român, bazate pe principiile marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist.

Republica Populară Bulgaria și în viitor va depune eforturi 
pentru lărgirea continuă a colaborării politice, economice și cul
turale cu Republica Socialistă România. în interesul popoarelor 
bulgar și român, unității și coeziunii țărilor socialiste, luptei 
pentru triumful socialismului și comunismului.

Vă dorim dv. și poporului frate român succese și mai mari în 
dezvoltarea socialistă pe mai departe a patriei dv., în lupta pen
tru pace și colaborare în Balcani și în întreaga lume.

TODOR JIVKOV 
Prim-Secretar 

al Comitetului Centra] 
al Partidului 

Comunist Bulgar 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Bulgaria

GHEORGHITRAIKOV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare 

Bulgaria
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Parabola artistu
lui închis în turnul 
de fildeș, unde nu-l 
încearcă nici un 
zvon din afara, 
unde nu-i nici bu
curie și nici tris
tețe, și-a pierdut 
demult orice înțe
les. Ba, se poate 
pune întrebarea 
dacă a avut vreo
dată un înțeles și 
dacă a „plecat" de 
la un fapt. Marii 
artiști, marii crea
tori, prin opera și 
activitatea lor, n-au 
putut implica așa 
ceva. în umbra pa
rabolei s-au ascuns 
neputincioșii, epigo
nii, leneșii. Creato
rul adevărat a tnăl-

PREZENTA
ÎN 

CRTIRIAN
lat opere fi le-a dă
ruit oamenilor. In 
același timp a fost 
el însuși un om 
printre oameni, an
corat în întimplări 
?i zile, participant 
ardent la evenimen
te. Aceasta nu nu
mai că nu a dăunat 
operei de creație, 
ci, dimpotrivă, i-a 
sporit consistenta, 
rezonanța, frumuse
țea. Dintotdeauna 
marele artist a fost 
un „demon" prezent 
in fapte, făptaș, 
„mișcind poporul cu 
idei reci, îndrăzne
țe", cum zice Emi- 
nescu. $i dacă to
tuși cineva a năs
cocit parabola tur-

GH. SUCIU

fConllnuare 
In pag, a V-a)
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La Craiova
Intr-un cadru sărbătoresc, 

In dimineața zilei de marți, 4 
octombrie, și-a deschis porți
le cea de-a 5-a universitate a 
țării — universitatea craio- 
veană.

Primiți cu puternice aplau
ze, în prezidiul adunării iau 
loc tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv șl al Prezidiului Perma
nent al CC. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, acad. Ște
fan Bălan, ministrul învăță
mântului, acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei, 
Ion Teoreanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., sef 
de secție Ia C.C. al P.C.R., 
Mircea Angelescti, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.R., conducătorii orga
nelor locale de partid și de 
stat, rectorii celorlalte uni
versități ale tării și conducă
torii altor instituții de tnvă- 
tămînt superior din întreaga 
tară.

Adunarea a fost deschisă de 
rectorul Universității din Cra
iova, prof. dr. ing. Marius 
Freds*

A luat apoi cuvlntul Ton 
St&nescu, membru al C.C al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al 
P.C.R. Crearea Universității 
din Craiova — a sdus vorbi
torul — este mărturia cea mai 
elocventă a înfăptuirii politi
cii înțelepte, clarvăzătoare a 
partidului nostru privind dez
voltarea, perfecționarea și re
partizarea teritorială a învă- 
tămîntului superior : ea cores
punde cerințelor pe care le ri
dică dezvoltarea impetuoasă a 
regiunii.

în continuare a luat cuvîn
tul acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, care a 
exprimat convingerea că noua 
universitate se va înscrie cu 
cinste, prin bunele rezultate 
pe care le va dobîndl. în rân
dul marilor noastre instituții 
de învățămînt superior.

Din partea rectorilor celor
lalte universități ale țării a 
vorbit acad Constantin Dal- 
coviciu. rectorul Universită
ții ..Babeș-Bolyai*. Conducă
torii unor instituții de învătă- 
mînt superior din tară au 
înmînat rectorilor tinerel uni
versități craiovene,. mesaje și 
saluturi.

Au luat apoi cu vin tul Ingi
ner Alexandru Heinrich, di
rectorul general al Uzinelor 
„Fllectroputere", prof. Ion Ma
xim, de la Facultatea de agri
cultură. studentul Ton Văduva 
din anul V. al Facultății de 
agronomie, și Marian* Nico
la. studentă în anul I al Fa
cultății de filologie.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul 
CHIVU STOICA.

După ce a adus celor pre
zent! salutul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat 
ti Consiliului de Miniștri, vor
bitorul a arătat că înființarea 
Universității din Craiova se 
înscrie pe linia înfăptuiri! sar
cinilor Congresului al IX-lea.

Dezvoltarea economiei so
cialiste. a științei $i culturii, 
eforturile pe care le depune 
poporul nostru pentru a asi
gura înflorirea continuă a Ro
mâniei și situarea ei la nive
lul țărilor celor mai avansate 
— a subliniat în continuare 
vorbitorul — fac necesară per
fectionarea învățămîntului su
perior. ’ntărirea continuă a le
găturii învătămîntului cu via
ta. cu nevoile dezvoltării so
cietății. Fără îndoială, a sub
liniat vorbitorul, că Universi
tatea craloveană. continuînd si 
dezvoltlnd prin munca dv. sus
ținută frumoasele tradiții din 
trecut, va deveni un puternic 
focar de cultură al României 
moderne.

Tnvățămîntul nostru supe
rior trebuie să reflecte opera
tiv și continuu rezultatele cele 
mai valoroase ale cercetării 
științifice, să asigure însușirea 
de către studenti a tot ceea ce 
este mai avansat în știință si 
tehnică în același timp tre
buie să dăm studenților o te
meinică pregătire pentru acti
vitatea practică, să-1 ajutăm să 
cunoască bine specificul dome
niilor de activitate în care vor 
traduce în viată cele învățate 
Școala și universitatea au ro
lul de a forma oameni bine 
pregătiți din toate punctele de 
vedere, cu o înaltă competentă 
de specialitate și totodată cu 
un vast orizont politic, buni 
cetățeni și patrioți. Asigurarea 
însușirii de către studenti a 
cunoștințelor predate la cursu
ri trebuie organic îmbinată cu

La Timișoara
La deschiderea festivă a 

cursurilor în centrul universi 
tar Timișoara a participat to
varășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Exe 
cutiv, al Prezidiului Perina 
nent al C.C. al P.C.R.. nrim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. în cursul dimi
neții de luni oaspetele. înso
țit de tovarășii Ion Cîrcei 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Banat al P.C.R., Va- 

o multilaterală și rodnică acti
vitate educativă. Este una din 
cele mai nobile îndatoriri de 
a contribui Ia cultivarea în 
rîndurile tineretului studios a 
dragostei față de tradițiile re
voluționare ale clasei munci
toare. ale poporului nostru, a 
dragostei fată de partid, de 
patrie.

De Oltenia, străvechi și fru
mos pămînt românesc, se leagă 
memorabile evenimente din is
toria poporului nostru. De pe 
meleagurile dv. s-a ridicat Mi
hai Viteazu. care a realizat 
pentru întîia oară unitatea Ță
rilor Românești într-un singur: 
stat : de aici a pornit răscoala 
condusă de Tudor Vladimi- 
rescu. aici s-au petrecut eve
nimente de seamă în anul re
voluționar 1848. Populația din 
această parte a țării a parti
cipat activ Ia lupta pentru 
unirea Țărilor Române, la răz
boiul de independență din 
1877. aici au trăit și au activat 
în anii grei a! ilegalității 
mult! comuniști care prin lupta 
lor au contribuit la continua
rea și ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a tradițiilor po
porului

Nici un efort nu este prea 
mare cînd este vorba de a 
dezvolta în rîndurile studențl- 
mii sentimentul sfînt a] dra
gostei fată de ceea ce au în
făptuit cu Imense sacrificii 
înaintașii noștri, hotărîrea de a 
duce mal departe moștenirea 
progresistă a trecutului, de a 
întări permanent națiunea 
noastră socialistă, indepen
dența $1 suveranitatea patriei.

Ne adresăm studenților celei 
mai tinere dintre universită
țile noastre — a subliniat pre
ședintele Consiliului de Stat — 
cu îndemnul cald de a se stră
dui din toate puterile să ridice 
mereu mai sus făclia științei 
și culturii românești. Munciți 
în așa fel încît să nuteti de
clara oricînd tn fata propriei 
conștiințe : ne-am făcut dato
ria față de patrie, de partid, 
am închinat tot elanul si ener
gia noastră cauzei poporului.

Pentru obținerea unor bune 
rezultate la învățătură — a 
continuat vorbitorul — o deo
sebită importantă o au întări
rea disciplinei, a simțului de 
răspundere fată de muncă si 
respectul studenților pentru 
corpul didactic. Este necesar 
ca organizațiile de partid sL 
sub îndrumarea lor. organiza
ția U T C. $i asociațiile studen
ților din universitate <3 inten
sifice munca de educMto în 
rîndul studenților, sî --jste ca
drele didactice în desfășurare» 
unei activititi continue si »J«- 
tinute pentru a-i oWgru: pe ti
neri cu munca ri eu disctoVn» 
universitară, pentru a le for
ma și dezvolta concepții înain
tate.

Fără îndoială că bucurin- 
du-se de îndrumarea compe
tentă a cadrelor didactice, de 
grija permanentă a orranelor 
Si organizației de partid, pre
cum și a U.T.C. și asociațiilor 
studențești, valorosul detașa
ment al studentîmii dir Cra
iova se va dovedi la înălțimea 
încrederii poporului nostru

Tn continuare. tovarășul 
Chivu Stoica t-a referit la 
unele probleme ale politia" 
externe.

Tn încheiere, exprimlndu-șî 
convingerea că tntreejl corn 
didactic totl studentiL por
nind la drum în orlmu’ an de 
existență al Universității din 
Craiova. își vor consacra în
treaga capacitate de muncă, 
inițiativa și energia creatoare 
pentru ca acest însemnat edi
ficiu de stiintă si cultură 
îndeplinească cu cinste îna’ta 
sa menire, tovarășul Chivu 
Stoica a urat profesorilor ît 
studentîmii craiovene rpor la 
muncă, multă sănătate, no* 
succese în activitatea rodnică 
închinată prosperități’ ponoru
lui român, ridicării Romârrei 
socialiste pe not culmi ale cul
turii si civilizație'

In încheierea adunării. într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm a fost trimisă o tele
gramă C.C al PC R.. tovară
șului Nicolae Ceausescu. Tn 
care cadrele didactice s stu
denții universității se anga
jează ca prlntr-o muncă pîirî 
de pasiune <i entuziasm <5 
facă din Craiova un important 
centru de cultură ți cercetare 
Științifică

Tn sala Teatrului National 
din Craiova a fost prezentat 
un spectacol festiv.

Tovarășii Chivu Stoica. Ste
fan Voitec si ceilalți oaspeți 
au vizitat apoi Universitatea. 
Institutul pedagogic si Institu
tul agronomic Peste tot wte 
si sute de studenti au făcut 
oaspeților o caldă și entuziasta 
primire.

MIRCEA MOARCĂȘ 

sile Daju. membru al C.C. a 
P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al ifatului 
popular regional Banat si de 
alți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat a 
vizitat institutele de învălă- 
mînt superior, fiind întîmpi
nat pretutindeni cu multă căi 
dură de corpul profesional șj 
de studenți.

Sute de studenți și cadre 
didactice au participat apoi în 
sala Modern la festivitatea

deschiderii cursurilor noului an 
de învățămînt superior. Festi
vitatea tradițională a fost 
deschisă de tovarășul prof. Lng. 
Constantin Avram, membru 
corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului poli
tehnic din Timișoara.

Au luat apoi cuvîntul prof, 
dr. docent Ion Cot&escu. de la 
Institutul de medicină, stu
denta Ramona Bordei, din a- 
nul IV al Facultății de filo
logie de la Universitate, stu
dentul Mîrcea Mateevici de la 
Facultatea de agrdnomie care 
au exprimat angajamentul de 
a folosi din plin condițiile 
create prin grija partidului 
pentru a învăța cu perseve
rență. a stăpîni știința, a-și 
face datoria față de patrie.

Relevînd atentia pe care 
conducerea partidului o acor
dă dezvoltării învățămîntului 
superior, tov. Ion Cîrcei. prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Banat al P.C.R., a subliniat 
necesitatea ca încă din primele 
zile ale noului an de învăță- 
mînt conducerile institutelor, 
cadrele didactice, organizațiile 
de partid și de tineret să-și 
mobilizeze toate forțele pentru 
a ridica pe o treaptă superioa
ră întreaga activitate instruc- 
tiv-educativă.

Primit cu puternice aplauze 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL A- 
rătînd că tradiționala festivi
tate a deschiderii anului uni
versitar reprezintă un eveni
ment sărbătoresc de mare 
Insemnătatate în viața corpu
lui didactic și a studenților, 
vorbitorul a transmis cadrelor 
didactice și studenților din 
centrul universitar Timișoa
ra un călduros salut din par
tea Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului 
de Miniștri și. personal, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general 
al C.C. al P.C.R.

După ce a trecut în revistă 
realizările obținute în anii con
strucției socialiste în dezvol
tarea învățămîntului superio-, 
precum și sarcinile prevă
zute în acest domeniu în pla
nul cincinal, vorbitorul a subli
niat că orașul Timișoara este u- 
nul din importantele centre de 
învătămînt. știință «i cultură 
ale tării, străveche așeza re n 
care au trăit $i activat nume
roși cărturari ri care a e*n5- 
tat ari o rwxjă strălucire Dt» 
pe plaiurile BanateJu: s-au ri
dicat oameni îum'-ati c.a T'ti- 
mie Murgu. Vlcerțiu ri Vrr 
Ba bej, Constortln Dixrf--. :. 
Loga. Ion Vîdu Traian V î_ 
Traiaa I.*»?e^2 «i •'ti: rw» 
ri-au toektr-*: 
triJ i » -ji-
•elar 4rr^a'to?w tefceW te 
IrdțATf-ttfd X^-
rrei soeUl uBftato wGoaaM 
șt IM—ador t* Catete
reaparta! fată
tarate M ter
toii m car» ia^a taaf-3 
svar-jrftar te tea eoBoaMt •-
aerfte te tateaîu! WRfct ateu 
tetetha! tratate al eofecR po

!atf te cuIteH «* daneza* <
U •mhrwiteaari an 
taetre 4e sapwfui1 L

T>-pă ce a re>vîT oarei

perine în T:*r-«oara. 
rul a : Fr:e o 
dric nerr*—j txj: s* 
ti — ei dator.

s--rre-l* a pr; - pa--
tidulu? comrm-’rt pnt.e-
ma naționali aterurir. e- 
r=’:!âtir în dre^'.rr a 
cetățenilor. Indiferent de 
tionaktoîe. urti’rers.-
tor 4ir- Timișoara, ca r între
itei tineret a* tărie sr;:a‘c 
te tovați înfrățit. c’ - r.t ie 
îdei'.u*. s’.-tirii devotate « Rr 

«etoliste.
Imtituti-to c-e învățântin! 

superior din Timisoara — a 
>pui in vorbitorul
— și-au cîștizat renume
care ;e face cinste- Aici îte d«- 
fișoar* activitatea numeroa
se cadre ajdacrice. valnrojn oa
meni de țtiin’5 cunoaruti in 
țară te pesre r-c-țare. Ne expri
măm convingerea — a spui 
vo-rbitorul — c^.. în noul an 
universitar, corpul didactic »i 
studenții timișoreni cu-și vor 
pr*K-jpeți eforîurJe pentru a 
obține no: lucres* care sâ ri
dice tot mai bina 

La Iași
La lari. tradition» Ia ore- 

mieră universitară a început, 
în acest an. printr-o adorare 
festivă organizată In sala Tea
trului National «Vasile Alec- 
s^ndri".

La adunare a luat parte 
tovari^ul Alexandru Blrlă- 
deanu, membru al Comitetu
lui Executiv și a! Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Au fost orr- 
zer.ți tovarășii Miu Dobrescu, 
membru supleant al C.C. al 
P-C R.; prim-secretar al Comi
tetului regional Iași al P.C.R , 
Costin Nădejde, adjunct al mi
nistrului Învățămîntului. alți 
reprezentanți ai organelor cen
trale și locale de partid și de 
stat

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului politeh
nic, președintele filialei loca
le a Academiei, care, salutînd 
pe oaspeți, le-a prezentat un 
succint tablou al vieții uni
versitare ieșene.

A luat In continuare, cu
vîntul Miu Dobreaeu. prim- 
secretar al comitetului regio
nal de partid, care s-a referit 
la sarcinile importante ce re
vin studenților și cadrelor di
dactice In noul an școlar. Au 
luat apoi cuvîntul prof. univ. 
dr. Constantin Ciopraga, pre
cum și studenti! Cornel Geru și 
Ecaterina Hanganu.

Tntfmpinat cu vii aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
ALEXANDRU BIRLADEA 
NU, care a spus :

Tmi revine plăcuta îndato
rire ca, la inaugurarea noului 
an universitar, în acest vechi 
și de prestigiu centru al cul
turii și științei românești, a- 
dueîndu-vă salutul Comitetu
lui Centra] al Partidului Co
munist Român și al guvernu
lui, să vă adresez urări de 
noi succese în pregătirea vii
torilor specialiști, a tinerei 
noastre intelectualități, succes 
în realizarea operelor de cer
cetări științifice și de cultură.

După ce a evocat bogatele

au fost reîe- 
sarcinile mai 
stau In fata 

în-

merltat al centrului universi
tar Timișoara.

Tn continuare 
vate cîteva din 
importante care
învățămîntului superior, 
vățămîntul nostru superior — 
a spus tovarășul Gheorghe 
Apostol — va forma cadre cu 
un înalt nivel de pregătire în 
măsura în care va reflecta 
continuu în conținutul său 
marile cuceriri ale științei 
contemporane. Trebuie ri 
pregătim asemenea specia
liști care să se poată adapta 
repede noilor cerințe ale știu
tei și tehnicii.

O mare atenție va trebir 
acordată acelor ramuri a’.e 
tnvățămîntului legate direct 
de modernizarea economii 
naționale, de automatizare, e- 
lectronică. utilizarea energiei 
atomice, genetică etc.

Aportul noilor generații de 
Ingineri va fi cu atît mai ma-« 
cu cit pregătirea lor teorerc? 
și practică va fi mal temeini
că. De aceea — a subliniat 
vorbitorul — este util ca insti
tutele să stabilească încă tei 
cursul anului universitar con
tacte strinse cu întreprinde
rile. să nu reducă legătura cu 
producția la Dractica de

Arătînd că activitatea de 
cercetare va căpăta o largi 
dezvoltare în anii următori- 
vorbitorul a relevat ei în a- 
cest scop va trebui sporit nj- 
mărul convențiilor dintre ca
tedre și întreorinderi. formă 
deosebit de eficace a relații*or 
între cercetare ri prarriri

După ce a arătat neceritatea 
ca studenții si depun* o mun
că intensă pentru obținerea 
unei înalte calificări- 
ml a spus : Poporul r.otru are 
nevoie de intelectual! cu r*ste 
cunoștințe generale ri de spe
cialitate. dar totodată, -jn 
înalt spirit moral-cetățenesc. 
Toate acestea irr.min ?rr*.n#?a- 
tiilor de partid ir,?ti*u*e*e 
de învătă**'tnt superior ©rr*- 
nizatii’nr de tir.er** «? 
lui didactic ca pri^T-^ 
ta te persev.rrcfă ră c-satriVs- 
1e la creșterea răspKaî&wă 
dentilor fată d* -ea ioc
profesională =5 -j'tiv» Sr. 
durii* «cedară tote»

fată 4» aa-rC « MM

c-.;s# fa* • d* tet ewa ea ear> 
n«u Sa

■-•9 ^-3 s *•-
be^Usța MMI de cdtw r*>

totf ăa wațrta far a •-»-

rite* traMM tf>>-

t»
wat an

ta

si 
Ne rrr>~

•-.l a-*» 
erWari! >> care arorrfă
pertiM corn»tot peooeol ro- 
iMa.

Tova.r4.«ul Omalaafia Avram. 
rect>ru: Institutului politeh
nic ■ ruga! pa tovarășul 
Gheorghe Apoîtol rf transmi
tă coedueeri: dc partid fi de 
stat ra’dele mulțumiri ale ca
drelor didactice și studenților 
din certru' universitar Tim*- 
soars. Drms® și ar.galamen- 
•ele acestora de a-și consacra 
toate forțele înfăptuirii poli
ticii partidului.

Dupi intonarea Imnului 
Gaudmmus Igitur. minute în 
șir au răsunat aplauze, ovații 
Ia adresa partidului, a Comi
tetului său Central.

TUDOR OLARV

tradiții ale învățămîntului din 
această parte a tării, vorbi
torul a spus:

Universitatea Ieșeană a a- 
vut în rândurile ei oameni 
care au îmbinat prestigiul de 
mari cărturari cu calității” 
nobile de patrioți luminați, u- 
maniști. democrat!. în cel mai 
Înalt sena al cuvântului, lup
tători înflăcărați pentru în
făptuirea unității naționale a 
poporului român și pentru 
progres social, ca Mihăil Ko- 
ML~:iceanu. Grigore Cobălces- 
ru. Alexandru Philippide, Ion 
Bortea, Gara be t Ibrăileanu 
Radu Cernăteseu, Dragomir 
Hurmuaescu. C. I. Parhon «î 
»u?ti alții. Aici s-a format 
■'■■urnita scoală de chimic 
românească a lui Petru Pont 
Tot de aici. Xenopol a făcut cv- 
ooscută lumii știința istorică 
— rănească Lupta din acea 
vrwne a corpului didactic și 
a opiniei publice progreticte 
«entru un învățămînt inte- 
aaeiat pe o baza cu adevărat 
F*teșțifică și democratică era 
Wâ în condițiile vechiului 
regim, care se caracteriza 
nrintr-o atitudine de indife
rență șf chiar ostilitate fată 
dr nevoile studentinui in spe
cial a ace’ria de sftuatie mate
rnă modești

Comparird rituațto din tre- 
riJ! ru co.od:ti:-e de studiu ri de 
■/•At® -> sseden ti mi: de azi. 
Vîrbttoro] a spus : Putem 
afirma cu mîndrie că partidul 
F «totul noatru fac totul per.- 
Tru a ’ă=a studențîm*,* o sin- 
guiră cri: 5 fier, da mentală : în-

Ir. ncf:e condiții de invi
tă rr.mt -i de create, tn-
'firutele de îr.vătămîr.t sune- 
ricr d:n Tari îri afirmă tot 
sa: puternic rolul lor în Mu
rirea unei tntelectua.1 ițiți bine 
azs^rite. atoțată cu pasiune 
cere! de corsti-octie econo- 
” ± ri ridlturală socialistă
Emb» ne-ce^ar ca Invitam intui 
&c=«iru mi .-ursitor s-5 țir.ă ua- 

cu cerințele dezvoltării 
șwasr^țe ale stiir.tei. rituin- 
d’ -s*? ’.g r:ve’ul morxllal Ca- 
dreier dtdartice *.mjv-?rritare 
■c revirie înalta răs^OFidcrr de 
a asirur» o strinsă împletire 
» superior

mdx-’j și nsceritâ-
* sorite ale e-

ri vuitorii, prin for- 
Stasrrc. temeinic

trie orsfesiona! cu o 
r ge-rserală m o

r-«rsîă. r-’îr/C de 
ter? 7; de dr»^r<ta ne- 

â&Arișirriî de r-Jrtrie. de
demni 
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h'.e'me legate de F HLi-
to «a t sasufiplîcltotea

a a^rațiilor și 
a ri dervri’.îrî

lUf^.’rsd^-ae la nece«taîea 
în 

rvxu ar. '"arttiteraf a spu« : 
AnJJ petrecu*? to upî?«r?>tate 
sîr.t 5-x-*!rirrri pentru an
ti sd pa« de tranitemare a 
adorescentrluL în specialistul

La Cluj
Lunî dimineața străzile bă- 

trînueui Clui erau dto nou 
martorele acelei revărsări de 
tinerețe primăvăratecă pe care 
o aduce aici flecare toamnă. 
Tntr-o atmosferă de mare en
tuziasm. vechea cetate univer
sitară clujeană a sărbătorit 
inaugurarea noului an univer
sitar.

Acestui Important eveni
ment 1-a fost închinată o adu
nare festivă găzduită In fru
moasa sală a Teatrului Natio
nal. Sutele de studenți și ca
drele didactice care au umplut 
sala, au întîmpinat cu vii a- 
plauze și urale apariția la tri
bună a tovarășului Emil Bod- 
naraș. membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. a! P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri însoțit de tovară
șul Aurel Duca, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului regional Cluj a! 
P.C.R.. academician Constan
tin Daicoviciu. rectorul uni
versității „Babeș-Bolyai“, de 
reprezentanți ai corpului di
dactic și al studentîmii clu
jene. Minute în șir asisten
ța a ovaționat pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, pentru 
guvernul Republicii Socialiste 
România.

Adunarea a fost deschisă de 
academicianul Constantin Dii- 
coviciu. în cuvîntul lor. prof, 
univ. Liviu Mînduc, de Ia In
stitutul politehnic, Aurel La
zar, student în anul patru al 
Institutului de medicină și far
macie. Eva Torok, studentă în 
anul II al facultății de filologie 
a Universității ,,Babeș-Bolyai“. 
Eugen Ghindaru, student în a- 
nul întîi al Institutului agro
nomic. și-au luat, în numele 
cadrelor didactice și al studen
ților români, maghiari și de 
alte naționalități, angajamen
tul de a nu precupeți nici un 
efort pentru ridicarea, conti

de mîine, care va trebui să 
continue si să ducă mai depar
te știinta. cultura, producția. 
De aceea, prețuiti ca aurul 
timpul din această perioadă a 
universității și nu-1 risipiți 
gratuit. Trebuie să considerați 
viața, condițiile de învățătu
ră ce vă sînt rezervate prin 
grija partidului și statului 
nostru, ca un lucru plin de 
răspundere ; așa au privit 
viața toți cei ce au clădit 31 
au apărat România în care 
trăim și de care ne bucurăm 
astăzi.

In acești ani de studiu — 
a spus în continuare vorbi
torul — va trebui să vă de
prindeți să împletiți pasiunea 
cu disciplina, să îmbinați spe
cializarea profesională cu 
formarea culturii voastre ge
nerale să studiați dialectica 
marxistă, oricare ar fi profe
siunea ce v-ați ales-o, căci ea 
vă va ajuta să pricepeți viața 
nu trunchiat prin prisma 
profilării profesionale, ci în 
întregul său ansamblu.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Partidul și guvernul își 
exprimă Încrederea că voi, 
tinerii care pășiți pe calea a- 
nevoioasă dar atit de frumoș
ii. ri plină de satisfacții a 
studiului, veți ști să răspun
deți grijii și atenției ce vi se 
acordă, neprecupețindu-vă for
țele pentru a contribui la 
mersul înainte al științei și 
culturii românești. Colabora
re® armonioaiă între corpul 
profesoral și studenții ieșeni, 
bazată pe pasiunea științifică 
comună, pe devotamentul față 
de tară și partid va servi 
cauzei înfloririi României so
cialiste.

Cuvântarea a fost sublinia
tă în repetate rinduri de pu
ternice aplauze, cei prezenți 
— dascăli si studenți — ma- 
nifestindu-și recunoștința pen
tru grija cu care partidul și 
statul noatru îndrumă și 
sprijină învățămîntul supe
rior din țara noastră.

Tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu și ceilalți oaspeți au 
vizitat apoi Universitatea „Al. 
Ion Cuza“. care a dat pînă 
acum tării peste o sută de 
promoții de intelectuali, spe- 
cia’ifti în diferite domenii Tn 
sala de consiliu, prof, dr 
docent I. Creangă, rectorul 
universității, a făcut o scurtă 
prrzentore a acestui vechi 
centru de cultură al tării. Se 
vizitează aula festivă ,.M. Emî- 
nescu“ seminarul matematic 
eu renumita sa bibliotecă ce 
cunrinde peste 32 000 de cărți, 
extrase, reviste de «oecialltate.

La Institute! politehnic se 
vtriUBz? 'atartMTruj de eelu- 
•rzfl fcdrtie stototice.
SțfskeSrtiftd îr-ar; ite:
Seta îacxshîi •r’rr de “’.Idiri al 
xmnrersîlifât 9» o-

apiîîi la laboratoarele de 
fHatsrJi tr*Ătorie ale fa_ 
-.tJîâVJ de ÎPdî^rrto ușoară. 
Snx«.jfa.te cu utilaje modeme 
src**are nror^rului de »nvă- 
:5.®7rJnt Ultimul obiectiv vî- 
etat — noile cămine și can- 
$&a modernă de lingă uni- 
v*rritate

Studențimea ieșeană, mem
brii corpului profesoral și-au 
luat rămas bun de la oasueti 
eu angajamentul de a fi la 
înălțimea încrederii acordate 
de partid, de a lupta pentru 
continua dezvoltare a învăță
mântului nostru superior.

FLORICA DIN’tXESCU 

nui a nivelului Învățămîntului 
în centrul universitar Cluj.

A vorbit apoi tovarășul 
Aurel Duca, membru al G.C. 
al P C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Cluj, care a subliniat înalta 
îndatorire patriotică ce revine 
studenților de a învăța, de a 
stăpîni temeinic cuceririle ști
inței șî culturii.

Întîmpinat cu vii aplauze de 
cei prezent! a luat cuvîntul 
tovarășul EMn. BODNARAȘ.

Aducînd, cu prilejul deschi
derii festive a cursurilor în 
învățămîntul superior, salutul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului Republicii Socialiste 
România tuturor slujitorilor 
școlii și întregului tineret stu
dios din centru] universitar 
Cluj, vorbitorul a evidențiat 
că participarea la deschiderea 
anului de învățămînt în cen
trele universitare din țară a 
conducătorilor de partid și de 
stat subliniază atenția și im
portanța deosebită pe care 
partidul, conducerea sa. o a- 
cordă întăririi, rîndurilor inte
lectualității noastre socialiste, 
care îndeplinește un rol de 
seama în opera de edificare a 
noii societăți.

După ce s-a referit la rolul 
pe care îl are știința în onn- 
duirea socialistă, la perspec
tivele nelimitate deschise de 
societatea noastră gândirii șî 
activității umane, vorbitorul 
a spus : Revoluția tehnico- 
științifică. a cărei forță dina
mizatoare pulsează intens în 
toate compartimentele vieții 
contemporane. trebuie sâ-și 
găsească în intelectualitatea 
societății socialiste, exponen- 
ții cei mai activi și mai 
cutezători, realizatorii cei mai 
conștienți și perseverenți. în
vățământul superior este 
treapta cea mai ridicată și 
hotărîtoare în pregătirea a-

cestor realizatori, a specialis
tului de înaltă formație.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că in anii puterii popu
lare, datorită grijii și îndru
mării consecvente a partidu
lui nostru, învățămîntul su
perior a cunoscut o continuă 
dezvoltare. Numai în centrul 
universitar Cluj, în cele șapte 
Instituții de învățămînt su
perior, cu 25 facultăți, se pre 
gătesc aproape 18 000 stu- 
denți, cifră care reprezintă 
>/f din numărul total al stu
denților existenți în România 
anului 1938.

în pragul anului universitar 
— a spus vorbitorul — care 
începe sub semnul succeselor 
primului an al planului nos
tru cincinal, ne apare tuturor 
cu limpezime necesitatea spo
ririi eforturilor si a creșterii 
răspunderii fiecăruia, profe
sor și student, pentru, CQnti- 

, nua îmbunătățire a procesului < 
de învățămînt.

Zugrăvind tabloul însufleți- 
toarelor perspective deschise 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român în 
fața întregii țări, vorbitorul a 
arătat că oamenii chemați să . 
realizeze acefete îndatoriri de 
răspundere trebuie să fie pre
gătiți corespunzător celor mai 
exigente criterii.

învățămîntul nostru supe
rior, continuator al "tradițiilor 
progresiste ale școlii superio
are românești, care a dat de-a 
lungul deceniilor figuri Ilustre 
în numeroase ramuri ale cu
noașterii și creației științifice 
și artistiae. are menirea de 
mare cinste de a asigura vii
torilor specialiști o înaltă ca
lificare profesională și un larg 
orizont științific și cultural 
spre a le permite să participe 
mai activ șl cu mai mare efi
cientă șl îndrăzneală la solu
ționarea problemelor com
plexe pe care le ridica desă
vârșirea construcției socialiste 
în patria noastră.

Sîntem bucuroși să subli
niem — a relevat tovarășul 
Emil Bodnaras — că învăță
minte! superior din orașul 
Cluj dispune de un corp di
dactic deosebit de valoros, 
care contribuie cu entuziasm 
și competență la pregătirea și 
educarea tineretului nosțru 
universitar. Profesorii și stu
denții din acest centru univer
sitar, români, maghiari, ger
mani, muncesc laolaltă, strins 
urâți, pentru a contribui la 
propășirea patriei. Republica 
Socialistă România.

Tn acest moment festiv de 
deschidere a noului an uni
versitar socotim potrivit să 
3 dresăm corpului profesoral U 
studenților un stăruitor în- 

la r.ouâ creatoa
re. pătrunsă de înalta ținuți 
științifici în pregătirea vi pre
darea prelege—or. de neabă
tută exigență fațâ de continua

La Tg»
Cel de-al 21-lea an de viață 

universitară în Tg. Mureș și-a 
făcut debutul, ca pretutindeni, 
în atmosfera caracteristică a 
entuziasmului studențesc. Vi
itorii medici, profesori, actori, 
s-au reintîlnit cu dragoste cu 
dascălii lor pentru a porni din 
nou Ia drum împreună pe ma
gistrala științei și culturii. In 
frățească unitate, studenții ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități și-au mani
festat în aceasta zi din nou ho- 
târîrea de a-si consacra în
treaga putere de muncă pregă
tirii lor temeinice pentru a de
veni cadre de nădejde în ope
ra de desăvârșire a construcției 
• X ■ late.

La adunarea festivă, care a 
avut loc luni dimineața la Pa
latul culturii, sute de studenți, 
cadre didactice au salutat cu 
căldură în mijlocul lor pe to
varășul Alexandru Drăghlci, 
membru âl Comitetului Exe
cutiv $i al Prezidiului Perma
nent al C.C. al- P.C.R., secre
tar ai C.C. al P.C.R.

La adunare au luat șarte to- 
vp ’ășii Nicolae Vereș, 'rneftn- 
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional 
P.C.R. Mureș-Autonomi -Ma
ghiară, Braniș Ladislau, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular, re
gional, reprezentanți ai Minis
terului Tnvățămîntului, con
ducători ai institutelor de în
vățămînt superior, cadre di
dactice, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, sute de studenți din in
stitutele de învătămînt supe
rior din Tg. Mures.

Adunarea a fost deschisa de 
prof. dr. Csogor Ludovic, rec
torul I.M.F. Au luat apoi cu
vîntul studenții Grigore Bir- 
san din anul IV al Facultă
ții de medicină generală, Ist
van Raduly. student în anul 
IV al Facultății de medicina 
generală, Moldovan Maria, 
studentă în anul I la Institu
tul pedagogic, conf. univ. Ion 
Apostol Popescu, de la Institu
tul pedagogic care au subliniat 
condițiile optime de studii și 
de viață oferite studenților și 
cadrelor didactice și au asigu
rat conducerea de partid și 
de stat că vor confirma și în 
noul an școlar, prin munca 
lor plina de abnegație, în
crederea ce li se acordă.

în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Vereș a ilustrat bu
nele rezultate obținute și a a- 

îmbunătățire a procesului de 
Învățămînt, de sporită disci
plină studențească,. izvorită 
din sentimentul de răspundere 
al studenților față de viitoa
rele lor îndatoriri ca membri 
ai societății noastre socialiste. 

Tovarășul Emil Bodnaras 
s-a referit apoi la rolul deose
bit ce revine în formarea ti
neretului universitar organiza
țiilor Partidului Comunist Ro
mân, Uniunii Tineretului Co
munist, și Uniunii Asociațiilor 
Studenților

O temeinică pregătire pro
fesională, o bună culire poli
tică în spiritul marxism-leni- 
nismului,- al patriotismului so
cialist, continuator al celor mai 
bune tradiții ale poporului 
nostru, trebuie să facă din stu
dentul de azi — specialistul 
de mîine în știință și cultură, 
un înflăcărat luptător pentru 
înflorirea și prosperitatea pa
triei.- noastre.

Intelectualul societății noas
tre' nu poate fi străin de ma
rile prefaceri ale lumii con
temporane; ■ în care sistemul 
mondial socialist prezintă cea 
'mai înaintată țorță de progres. 
El trebuie să fie un luptător 
activ $i conștient că dezvol
tare» economiei, științei și 
culturii în Republica Socialistă 
România* ridicare# continuă a 
națiunii noastre socialiste 
contribuie Ia‘întărirea între
gului sistem mondial socialist, 
la creșterea prestigiului și in
fluenței aceștia în lume.

în încheiere, vorbitorul a 
adresat tuturor, “ profesori șl 
studenți, urări de rioi succese 
în noul an de învățământ

Mulțumind pentru salutul 
transmis din partea condu
cerii de partid și de stat, a- 
cademicianul Constantin Dai
coviciu a declarat deschis noul 
an universitar.

După încheierea adunării, 
tova‘rășuT 'Emfl Bodnaraș. în
soțit de rectof, cîare era înveș- 
mîntat în tradiționala togă vi
zitează Universitatea „Babeș- 
Bolyai".

Primul popas în ,.aula 
magna“, marea sală festivă. 
Aici tovarășul Emil Bodnaraș 
semnează tn cartea de onoare, 
a universității. Se vizitează' 
apoi unul din laboratoarele de 
fizică — înzestrat în ultimii 
ani cu instalații și aparate de 
înalt nivel științific — și Cas* 
de cultură a studenților, edi
ficiu ridicat în ultimii ani.

A urmat apoi vizitarea ..oră
șelului studențesc" construit 
în acești ani pe- terasele care 
urcă spre Feleac. Un grup de 
studenti și studente oferă flon.

La plecare, mii de studenți 
se înșiruîe pe alei și pe stră
zile înconjurătoare, exprimin- 
diț-fl pelq puternice aplauze 
și ura'.e dreraftea față de 
partid și patrie.

VICTOR BmtADEANU

Mureș ?
rătat sarcinile ce stau în fața 
studenților și cadrelor didac
tice în noul an universitar.

Primit cu puternice aplauze 
a luat apoi cuvîntul tovară
șul ALEXANDRU DRA- 
GHICI, care a transmis din 
partea conducerii de partid și 
de stat, cu prilejul deschiderii 
noului an universitar, urări • 
de multă sănătate, putere de 

•muncă jși sfcti^itete rodnică 
stedanților șl profesorilor.

începerea noului an univer
sitar, a subliniat vorbitorul, 
are loc în condițiile cînd în
tregul nostru popor desfășoa
ră o muncă plină de abnega
ție pentru. îndeplițiirea pro
gramului de dezvoltare mplti- 
laterală a țării stabilit de cel 
de-al LX-lea Congres âl par
tidului... Grija pentru pregăti
rea generațiilor viitoare, a fost 
mereu prezentă îrt conștiința 

‘ poportetit: român, a celor mai 
luminai reprezentanți ai său 
Din totdeauna aceștia au nă
zuit ca școalâ, știința și cul
tura Să fcorfttltuie o piatră un
ghiulară a ridicării mărețului 
edificiu al unei Românii pros
pere.. Niciodată însă această 
grijă "’față de viitorul fiilor 
țării nu a cunoscut amploarea 

-zilelor, noastre, iar năzuințele 
împlinirea aș- 

țepțațât
t După ce a subliniat puter
nica dezvoltare a învățămin- 
tdlui superior in întreaga țara 
vorbitorul a spus : Orașul Tg. 
Mureș, cu bogatele sale tra
diții culturale, tradiții care 
cunosc în anii construcției 
socialiste o puternică înflorire, 
este unul, din centrele univer
sitare. importante ale Româ
niei socialiste. Acest centru 
universitar este o creație a 
regimului nostru, rod al poli
ticii naționale juste a P.C.R., 
a grijii sale deosebite pentru 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală’ a tuturor re
giunilor țării. în prezent, lo
cuitorii Tg. Mureșului se pot 
rnîndri cu trei instltute .de In- 
vățămînt superior unde înva
ță cu pasiune, într-o depHnă 
înțelegere, aproape ' 3 000 de 
studenți români, maghiari, 
germani. Aici îșt desfășoară 
activitatea multi intelectuali 
aparținînd diferitelor genera
ții valoroase de cadre didacti
ce care au pregătit un nu
măr mare de medici, far
maciști, profesori, oameni de 
artă. In strînsă ănire. pătrunși 
de o caldă dragoste față de 
patria noșstră socialistă, e X
înmănunchează capacitate» 1
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creatoare. pasiunea și hărnicia 
pentru stăpînirea temeinică a 
marilor cuceriri ale inteligen
tei umane și participă cu efi
ciență mereu sporită la mun
ca avîntată a întregului popor.

Remarcăm cu satisfacție e- 
xistența în colectivele de stu- 
denți și cadre didactice a u- 
nui spirit de colaborare fră
țească, ceea ce dovedește că 
munca, învățătura în comun 
constituie calea cea mai bu
nă pentru ca toți să se sim
tă, cetățeni egali ai patriei 
noastre, să ia parte la întrea
ga activitate profesională și 
politică, fără nici o deosebire 
de naționalitate.

Rezolvarea marxist-leninis- 
tă a problemei naționale — 
a spus în continuare vorbito
rul — este o realitate defini
tiv statornicită în societatea 
noastră, constituie o dovadă a 
condițiilor noi din România 
socialistă, a egalității depline 
în drepturi între toți cetățe
nii țării. Este datoria întregu
lui tineret, a tineretului uni
versitar. a intelectualilor de 
azi șî de miine de a aplica 
în‘practică politica partidului 
nostru de întărire a unității 
și frăției între oamenii mun
cii, indiferent de naționalita
te, de a nu permite nimănui 
să știrbească această unitate ; 
pentru că numai înfrățiți, 
muncind cot la cot, sub con
ducerea partidului, vom reuși 
sa obținem succese și mai 
mari în construcția socialis
mului. în înflorirea patriei.

Arătînd că imensa majo
ritate a studenților din centrul 
universitar Tg. Mureș au ob
ținut an de an rezultate tot 
mai bune la învățătură, au de
monstrat prin comportarea Tor 
în facultate și societate o ati
tudine pătrunsă de răspunde
re pentru îndeplinirea îndato
ririlor ce le revin, vorbitorul a 
spus : Felicităm din toată ini
ma conducerile institutelor de 
învățămînt superior din Tg. 
Mureș, cadrele didactice pen
tru rezultatele obținute în pre
gătirea studenților, pentru 
străduința ce o depun de a 
transmite acestora un bogat 
volum de cunoștințe.

Tovarășul Alexandru Dră
ghici s-a ocupat în continuare 
de sarcinile ce stau în fata 
studenților și cadrelor didacti-

c® pentru ridicarea, pe o 
treaptă superioară a activi- 
tății de învătămint și cer
cetare științifică, de educa
re în spiritul dragostei fată de 
patria noastră socialistă, față 
de Partidul Comunist Român. 
Ne exprimăm deplina convin
gere că membrii corpului 
didactic din Centrul universi
tar Tg. Mureș vor depune toate 
eforturile pentru continua 
îmbunătățire și perfecționare 
a învățămintului nostru supe
rior, dovedindu-se la înălți
mea misiunii pe care o au. a 
încrederii ce le-o acorda parti
dul și poporul nostru. Tot
odată. sîntem încredințați că 
minunatul nostru tineret stu
dios nu va precupeți nimic 
pentru însușirea cunoștințelor, 
pentru pregătirea lui cit mai 
temeinică.

Cuvîntarea tovarășului A- 
lexandru Drăghici a fost sub
liniată în repetate rînduri de 
aplauze îndelungi. Adunarea a 
luat sfîrșit într-o atmosferă 
entuziastă.

Tovarășul Alexandru Dră
ghici, însoțit de conducătorii 
organelor locale de partid și 
de stat, a făcut apoi o vizită 
la institutele de învățămînt 
superior din Tg. Mureș. Se 
vizitează Institutul de teatru 
apoi Institutul pedagogic de 
3 ani. In fata institutului se 
încinge o horă a Unirii, o 
horă a frăției. Se vizitează săli 
de cursuri și laboratoarele de 
chimie și fizică. Tn continua
re. este vizitat orășelul stu
dențesc și moderna cantină a 
studenților, cu o capacitate de 
circa 1 300 locuri. Ultimul 
popas a fost făcut la I.M.F.

Vizitind institutele de învă- 
tămînt superior din Tg. Mureș, 
tovarășul Alexandru Drăghici 
s-a întreținut cu cadrele di
dactice asupra activității și 
preocupărilor lor actuale, asu
pra perspectivelor dezvoltării 
acestui centru universitar. Pre
tutindeni. profesorii și studen
ții au făcut oaspeților o pri
mire plină de căldură, expri- 
mJndu-și angajamentul de a 
munci neobosit pentru rezul
tate cit mai bune la fnvăUtu- 
ră. pentru ridicarea continuă 
■ învățăm intui ui superior din 
țara noastră.

MIRCEA IONESCU

tomatizării, proceselor tehno
logice, organizării științifice a 
producției și perfecționării 
conducerii ei.

Școala noastră superioară 
trebuie să țină pasul cu ce
rințele dezvoltării economiei 
socialiste, cu cuceririle științei 
și tehnicii, să se situeze la ni
velul țarilor celor mai avan
sate. In activitatea de cer
cetare științifică este necesar 
să se asigure îmbinarea stu
diilor teoretice cu cele aplica
tive, acordîndu-se prioritate 
acelor domenii care contribuie 
cel mai eficient la progresul 
economiei țării. Pregătirea 
profesională a viitorilor spe
cialiști trebuie să se îmbine în 
Școala noastră superioară cu 
procesul de formare a trăsă
turilor morale caracteristice 
noului intelectual, adevărat 
cetățean, legat puternic de po
por, militant activ pentru tra
ducerea în viață a politicii 
partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Studentul de azi — in
telectualul cu o înaltă califi
care de miine — trebuie să se 
simtă mereu prezent în acti
vitatea creatoare a întregului 
popor, animat de patriotism 
înflăcărat, de dorința de a par
ticipa la mersul victorios al 
socialismului. El nu poate fi 
străin de ceea ce se petrece 
în Iurne. de marile transfor
mări sociale, de progresul 
științei și tehnicii.

Relevind respectul acordat 
înaintașilor, generațiilor care 
au purtat cu demnitate făclia 
aprinsă a culturii, frumoa

sele și valoroasele tradiții de 
cultură păstrate de veacuri 
la Brașov. încă din secolul al 
XVI-lea cînd diaconul Coresi 
și ucenicii lui tipăreau cele 
dinții cărți în limba româneas
că, cînd înfloreau, sub influen
ta umanistă, școala româ
nească din Schei și școlile în 
limbile minorităților conlocui
toare, vorbitorul a spus : Este 
de datoria noastră să ducem 
mai departe, mereu mai sus, 
torța științei și culturii, să nu 
precupețim nimic pentru a 
face să înflorească patria 
noastră.

In încheiere, tov. Maxim 
Berghianu a urat studenților 
și profesorilor, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al guver
nului, spor la muncă și noi 
și mari succese in noul an 
universitar.

Studenții și cadrele didac
tice aflate în sală au subli
niat cuvîntarea cu vii aplauze, 
au ovaționat îndelung pentru 
partid și guvern.

Oaspeții au vizitat apoi In
stitutul politehnic, expoziția 
de materiale didactice realiza
te de studenții Institutului pe
dagogic. Facultatea de silvi
cultură. prima școală româ
nească din țară înființată la 
sfirșitul secolului al XV-lea pe 
lingă biserica Sf. Nicolae — 
astăzi muzeu — cămine și 
cantine studențești.

Pretutindeni studenții și ca
drele didactice din Brașov au 
făcut oaspeților lor o entuzias
tă și caldă primire.

PETRE LTLACAN

La Galați
Centrul universitar din ora-

La Brașov
Amfiteatrele, bibliotecile, să

lile de cursuri și laboratoa
rele, celor două unități de în- 
vățămînt superior brașovene 
— Institutul politehnic și In
stitutul pedagogic — au cu
noscut luni dimineața din nou 
animația miilor de studenți.

Deschiderea noului an uni
versitar a tost marcată prin- 
tr-o adunare festivă ținută la 
Teatrul de stat din localitate.

La inaugurarea anului uni
versitar au luat parte tovară
șul Maxim Berghianu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., tovarășii Ion 
Voina, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului regional Brașov al 
P.C.R., loan Mărcii?, membru 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Comitetului executiv al sfatu
lui popular regional. activiști 
ai organelor locale de partid și 
de Stat, directori ai marilor u- 
zihe brașovene, un mare nu
măr de atudenfi și cadre di
dactice.

Adunarea a fost deschisă 
de prof. dr. Victor Hoffmann, 
rectorul Institutului politehnic!

Au vorbit apoi prof. dr. Ale
xandru Romanovici, studen
tul Ion Șchiopa din anul V al 
Facultății de mecanică și Geor- 
geta Muscalu, din anul I al Fa
cultății de științe naturale.

Tov. Ton Voina a subliniat 
sarcinile care stau în fata ca
drelor didactice, studenților, 
organizațiilor de partid, de 
U.T.C. șl asociațiilor studen
țești în noul an universitar.

Primit cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tov. MAXIM 
BERGHIANU.

începerea unui an universi
tar — a spus vorbitorul — este 
un moment deopotrivă de e- 
moționant pentru studenți și 
cadrele didactice. Emoția aces
tor clipo solemne se împleteș
te string cu sentimentul unei 
înalte răspunderi izvorîte din 
înțelegerea rolului pe care-1 
are învățămîntul superior în 
viata socială a țării. După ce 
a subliniat marile realizări ob
ținute în ultimii ani în întrea

ga țară în domeniul învătamîn- 
tului superior, vorbitorul a a- 
rătat că o imagine concretă a 
ceea ce înseamnă dezvoltarea

învățămintului nostru superi
or o oferă chiar Brașovul. A- 
cest centru universitar în care 
a funcționat în trecut — și 
atunci cu caracter temporar 
— doar o singură instituție de 
învatămint superior — Acade
mia comercială, a căpătat în 
anii construcției socialiste o 
mare dezvoltare. Astăzi. în cere 
două institute cu 7 facultăți din 
orașul dv.. studiază și trăiesc 
împreună. în bună înțelegere, 
aproape 6 000 de studenți, fii 
al oamenilor muncii din re
giunea Brașov și de pe alte 
meleaguri ale patriei — ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități. Tnfătișînd 
acest tablou, vorbitorul a spus: 
Datorită politicii înțelepte a 
partidului, rezolvării marxîgt- 
leniniste a problemei naționale, 
asigurării egalității în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, indiferent de națio
nalitate. tineretul studios din 
Brașov, la fel ca întregul ti
neret al țarii, urmează cu în
credere partidul, muncește și 
învață înfrățit, umăr la umăr.

Arătînd că institutele de în- 
vătămînt superior din Brașov 
au pregătit. în ultimii zece ani. 
peste 4 000 de specialiști pen
tru industria constructoare de 
mașini, pentru silvicultură $i 
industrializarea lemnului, vor
bitorul a relevat că pentru 
dezvoltarea Centrului univer
sitar Brașov sînt alocate în 
anii cincinalului fonduri im
portante — pentru construcția 
unui local al Facultății de me
canică, extinderea spațiilor de 
învătămînt la Institutul peda
gogic, construirea de cămine 
cu o capacitate de 1 200 locuri.

Referindu-se la sarcini
le importante care revin în 
cincinal marilor întreprinderi 
din regiunea Brașov, vorbito
rul a arătat 5 „La înfăptuirea 
acestor sarcini sînteți chemați 
să vă dati contribuția și dv., 
viitorii ingineri și specialiști*1.

Ocupîndu-se de sarcinile 
puse de partid în fața învăță- 
mîntului nostru superior, vor
bitorul a spus : O atenție deo
sebită trebuie acordată apro
fundării cunoștințelor viitori
lor ingineri în domeniul mate
maticii, fizicii, electronicii, au-

ț-Jl Galati, cu Institutele po
litehnic și pedagogic, este un 
tinăr vlăstar al școlii superi
oare românești.

La deschiderea festivă a 
noului an universitar, care a 
avut loc luni, au luat parte 
peste 1 000 studenți și cadre 
didactice din acest tinăr cen
tru universitar.

La adunare au participat 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Dăscălescu. membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului regional Galați 
al P.C.R.. Constantin Dumitra- 
che. membru supleant al C.C 
al P.C.R.. președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
popular regional, prof. Miron 
Cons tan tin eseu, adjunct al mi
nistrului învățămintului. acti
viști ai organelor locale de par
tid și -de stat.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. Iosif Egri, rectorul In
stitutului politehnic- Au luat 
apoi cuvîntul profesor Lauren- 
ția Caton, șeful catedrei de 
chimie anorganică de la Insti
tutul politehnic, studenta Ele
na Blănaru. din anul I la In
stitutul pedagogic și Cornel 
Stîrcescu, student în anul V 
la Institutul politehnic.

In numele biroului Comite
tului regional de partid, tova
rășul Constantin Dăscălescu a 
urat studenților gălățeni noi 
succese în anul de învățămînt 
care începe.

Primit cu vii aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
LEONTE RĂUTU.

Reuniunea sărbătorească de 
astăzi, împreună cu cele care 
au loc în toate centrele uni
versitare — a spus vorbito
rul — inaugurează după tra
diție, un nou an de muncă 
rodnică în institutele de ln- 
vățămînt superior ale patriei 
noastre. Cu acest prilej am 
deosebita bucurie să transmit 
cadrelor didactice și studenți
lor Centrului universitar Ga
lați salutul călduros al C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
odată cu urarea de a obține 
în noul an de învățămînt noi 
succese !

Anul acesta, deschiderea 
anului universitar are loc in
tr-un cadru deosebit de so
lemn. Cuvîntarea rostită as
tăzi de secretarul general a! 
C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la festivi
tatea de la Centrul universi
tar București, constituie încă 
o manifestare a solicitudinii 
și atenției pe care o acordă 
partidul nostru, conducerea 
sa, dezvoltării și perfecționării 
învățămintului.

După ce a înfățișat tabloul

realizărilor obținute în dez
voltarea învățămintului su
perior din țara noastră și 
perspectivele ce i se deschid 
prin înfăptuirea Directivelor 
Congresului al IX-lea al parti
dului. vorbitorul a spus : Via
ta științifică și universitară 
pulsează astăzi puternic și în 
regiunea Galați. Bogatele tra
diții culturale ale regiunii au 
fost ridicate, în anii puterii 
populare, pe o treaptă supe
rioară, prin transformarea Ga- 
lațiului într-un centru univer
sitar și de cercetare științifică.

Arătînd că, în vremea noas
tră. omenirea trăiește o pro
fundă revoluție tehnico-știin
țifică, vorbitorul a subliniat 
că aceasta cere din partea ca
drelor didactice, a oamenilor 
de știință să urmărească cu 
maximum de receptivitate 
progresele științifice și teh
nice. incit cursurile universi
tare ca și procesele de învăță- 
mînt să le reflecte cit mai co
respunzător.

Preocuparea pentru un ni
vel înalt al predării, pentru 
eficiența ei practică este indi
solubil legată de dezvoltarea 
cercetării științifice in insti- 
tutele de învățămînt superior, 
la fiecare catedră a școlii 
noastre superioare- Vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că 
profesorii din Galați vor lărgi 
gama acestor preocupări atit în 
domeniul științelor pozitive cît 
și în cel al științelor umaniste.

In domeniul învățămintului 
pedagogic eforturile trebuie 
îndreptate în direcția perfec
ționării procesului de pregă
tire a viitoarelor cadre pe 
baza noilor realizări ale știin
ței pedagogice, ale psihologiei 
și sociologiei.

în continuare, vorbitorul ■ 
subliniat că școlii noastre su
perioare ii revine un rol deo

sebit în educarea social-poli- 
tică și etică a tineretului. Po
porul nostru are nevoie de in
telectuali care, posedind vaste 
cunoștințe generale și de spe
cialitate. să fie, in același 
timp, animați de un înalt spi
rit cetățenesc, de un patrio
tism înflăcărat, să participe 
activ la opera de desăvîrșire 
a construcției socialismului.

Referindu-se la mărturiile 
unor evenimente istorice de 
seama existente în regiunea 
Galati. vorbitorul a spus : Se 
spune pe drept cuvint despre 
istorie că ea este conștiința 
unui popor. Cinstirea tradiții
lor istorice, cultivarea mîndrieî 
patriotice fată de trecutul glo
rios ai poporului român, con
stituie o latură esențială a ac
tivității educative- în rîndurile 
tineretului studios.

Așa cum a subliniat tova
rășul Ceaușescu. vorbind des
pre sarcinile muncii educative 
în școală, ceea ce au înfăp
tuit înaintașii noștri, ceea ce 
făurim noL generația de as
tăzi. construind socialismul, 
întărind continuu națiunea 
noastră socialistă, indepen
denta și suveranitatea, tine
retul trebuie să ducă mai de
parte. El trebuie .tă ridice 
miine patria noastră pe cul
mile tot mai înalte ale civi
lizației și progresului, să ve
gheze permanent la asigura
rea unui loc demn al națiu
nii române in rindul națiuni- 
lo- socialiste, ale întregii lumi.

Vorbitorul s-a oprit aooi 
asuDra rolului ce le revine or
ganizațiilor de partid și de ti
nere! în întreaga viață stu
dențească. Pătrunse de soirii 
de principialitate si combativi
tate. strîns legate de masa stu
dențească. sprijinindu-se pe i 
forța de înriurire a colectivi- ! 
tații studențești, ele trebuie 
să desfășoare în forme varia- I 
te. adaptate specificului școlii I 
superioare, o activitate mul
tilaterală de formare a con
științei socialiste a studenți
lor

Frumoasele rezultate obți
nute pînă acum de cadrele di
dactice din Centrul universi
tar Galati îndreptățesc con
vingerea că ele se vor achita 
și pe viitor cu cinste de sar
cinile ce le revin.

tn continuare, vorbitorul a 
adresat studenților gălățeni 
chemarea de a munci cu sîr- 
guifță pentru a-și însuși bo
gate cunoștințe, pentru a că
păta o temeinică pregătire 
profesională. aceasta fiind 
principala lor îndatorire.

Adresîndu-se studenților din 
anul I. vorbitorul a sous : Pe 
drumul pe care-1 veți avea 
de parcurs în școala superi
oară veți întimpina greutăți 
inerente începutului, inerente 
studiului în genere, dar vă 
așteaptă și mari satisfacții, 
marea bucurie a descoperirii 
unor comori ale gîndirii. știin
ței și culturii.

După ce s-a referit la politi
ca țării noastre în unele pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale. vorbitorul a spus în 
încheiere : Munca pe care 
dumneavoastră, studenți și ca
dre didactice, o desfășurați 
aici. în institutele de învăță
mînt superior, se integrează 
giganticului șuvoi al muncii 
creatoare a întregului popor, 
pentru realizarea însuflețitoa- 
relor sarcini trasate de partid. 

După adunare, tovarășul 
Leonte Răutu a vizitat cîteva 
laboratoare ale celor două in
stitute, unul din noile cămine 
studențești.

NICOLAE ENUȚĂ

La Petroșeni
Al 19-lea an universitar în 

bătrînul oraș al minerilor din 
Valea Jiului — Petroșeni. a 
început printr-o adunare fes
tivă la care au luat parte sute 
de studenți și cadre didactice. 
Erau prezenți Bujor Almășan, 
m®nbru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, Gheorghe Că
lin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R., 
David Lazăr, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid, reprezentanți ai Mi
nisterului învățămintului, ai 
organelor locale de partid și 
de stat.

Au luat cuvîntul prof. univ. 
dr. ing. Aron Popa, rectorul 
institutului, conf. univ. dr. 
ing. Ion Marian, din partea 
cadrelor didactice, studenții

Ion Dulfu din anul V — Fa
cultatea de exploatări miniere, 
președintele asociației stu
dențești, și Ion Bălan anul I 
— Facultatea de electromeca
nică minieră.

întimpinați cu vii aplauze 
au luat apoi cuvîntul tovară
șii Bujor Almășan, ministrul 
minelor, și Gheorghe Călin, * 
prim-secretar al comitetului 
regional de partid, care după 
ce s-au referit la unele pro
bleme legate de perfecționarea 
procesului de învățămînt, de 
dezvoltarea cercetării științi
fice și legarea acesteia de 
practică, precum și la necesi
tatea respectării disciplinei u- 
niversitare, au urat întregului 
colectiv de studenți și cadre di
dactice ale institutului succes 
deplin în acest an universitar.

Din noul peisaj al orașului Piatra Neamț

Cuvîntul statisticii denunță 
un stil de muncă birocratic

(Urmare din pag. If

șantiere, răspunde unei nevoi 
acute. Inițiativa merită toată 

I lauda și noi am îmbrățișat-o 
I cu căldură. Sînt nevoit insă 
!să spun, cu părere de rău, că 

deși nc-am străduit să Ie 
creăm toate condițiile, foarte 
multi tineri au plecat de pe 
șantier.

I — Cîți tineri mai lucrea
ză pc șantier din cei reco
mandați de organizațiile 
U.T.C. ?

— Cifra exactă nu v-o pot 
da.

Intrerupem aici prima par
te a discuției cu tovarășul di
rector. Și iată de ce. întrebarea 
pe care am adresat-o dinsu- 
lui o pusesem, cu o zi mai îna
inte, tuturor șefilor de șantie
re unde au fost repartizați ti
nerii. Răspunsurile primite 
merită să fie consemnate în 
întregime din două motive : 1. 
pentru că absolut toate au 
fost inexacte : 2. pentru că
ele arată că pe șantiere nu 
există o evidență clară — sau 
dacă există, șefii de șantiere 
nu o cunosc — a fluctuației 
personalului.

Sîntem nevoiți, deci, să le 
consemnăm așa cum le-am 
primit.

Ing. Adrian Bărtoi de la 
șantierul nr. 1 : ,.Mai lucrează 
circa 30 de tineri". (A doua zi, 
câutindu-i pe tineri pe șantier, 
am descoperit că mai lucrea
ză doar 5).

Dorin Băltățeanu, secretarul 
organizației U.T.C. de la șan
tierul nr. 4 : „Inițial, pe șan
tierul nostru — construcții de 
locuințe — au fost repartizați 
cei mai mul ți tineri : vreo 
80—100. Se constituiseră în e- 
chipe omogene — așa cum 
veniseră pe șantier — pe co
mune. pe grupe de comune, 
pe raioane. începuseră să se 
obișnuiască cu programul, cu 
munca pe șantier. Am primit 
însă dispoziții de la conduce
re să-i transferăm pe celelal
te șantiere, întrucît noi vom 
primi alți muncitori. De la 
noi au plecat și nu mai știm 
nimic de ei“.

O situație exactă trebuie sa 
aflăm și am ?.flat-o. De pe 
șantier au plecat mai bine 
de 80 la sută din tinerii re
comandați de organizațiile

U. T. C. Acesta este cuvîntul 
statisticii. Și ci aduec în dis
cuție alte cîteva întrebări : 
de ce au plecat tinerii de pe 
șantier ? ; ce măsuri s-au luat 
pentru permanentizarea lor ? : 
ce acțiuni s-au întreprins pen
tru a-i face să îndrăgească 
meseria de constructor? Con
tinuăm ancheta cu aceiași in* 
terlocutori :

Ing. Anghel Enăsceanu : 
„Există, după părerea mea, o 
singură cauză. Tinerilor li s-a 
vorbit, cînd au fost recrutați, 
că pe șantier îi așteaptă din 
prima zi tot felul, de școli in 
care vor fi calificați. Unul 
dintre ei m-a întrebat, chiar, 
cînd încep cursurile școlii de 
laboranți".

George Mircea, șeful comi
siei „Tineretul . muncitor" a 
comitetului regional al U.T.C.: 
„într-o consfătuire, organizată 
la șantierul IV cu toți tinerii, 
au fost explicate condițiile în 
care se pot califica pe șantier. 
Cei care n-au acceptat condi
țiile de calificare existente au 
plecat chiar a doua zi. Dar 
pc șantier au rămas să lucre
ze peste 220 de tineri. Aceștia 
de ce au plecat

Dorin Băltățeanu : „Cred că 
și șefii de echipe și maiștrii 
noștri au o vină. Ce-au făcut 
să-și apropie tinerii. cum 
i-au ajutat sa se familiarizeze 
cu mediul de șantier, cu pro
gramul de lucru de 10 ore ? 
Dacă au procedat ca tovară
șul Gheorghe Nagy, maistru la 
șantierul nostru, nu trebuie să 
ne mai mirăm de ce au ple
cat tinerii. Acesta i-a plim
bat pe băieți din echipă in 
echipă, de la o lucrare la al
ta. piuă cînd aceștia — ne
mulțumiți — au plecat sin
guri. Mai mult, pe ultimul 
care mai rămăsese, l-a scos 
din formația de lucru, fără ști
rea conducerii șantierului, și-a 
angajat în locul lui un om pe 
care-1 cunoștea dinainte".

Prima concluzie care se im
pune. analizînd răspunsurile 
dc mai sus. este următoarea : 
grupul celor peste 200 de ti
neri ar fi putut rămîne în
treg. Dar pentru aceasta era 
necesar să se respecte anu
mite condiții. Inspectorii sec
țiilor raionale ale forțelor dc 
muncă și activiștii comitetelor 
raionale ale U.T.C., care s-au

Curiozități...
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ocupat cu recomandarea și re
crutarea tinerilor, să fi fost 
complet edificați asupra con
dițiilor de muncă și de cali
ficare pe care șantierul Ic o- 
feră tinerilor. Aceasta, pcntx’U 
a nu prezenta fals imaginea 
calificării : ..Cum ajungeți pe 
șantiere, veți fi încadrați in 
tot felul dc școli de calificare" 
sau „puteți învăța orice me- 
serie".

Șantierele au fost și rămîn 
cea mai cuprinzătoare școală 
de calificare pentru tineri. Nu 
mai e nevoie să spunem ca 
majoritatea constructorilor ță
rii au trecut prin această 
școală. Chiar și șantierul de 
la Tr. Măgurele arc un plan 
de calificare, pe acest an, de 
400 de muncitori. Calificarea 
pe șantier se face însă după 
anumite reguli. Dreptul dc ca
lificare și-1 cîșiigă, în primul 
rînd, acei tineri care dove
desc pasiune și disciplină în 
muncă, care au o vechime dc 
cel puțin un an pe șantier. 
Iată deci, că nu oricine vine 
pe șantier, a doua zi, fără mă
car a pune mina pe lopată sau 
tîrnacop, poate fi încadrat în
tr-o școală de calificare. Pot 
fi încadrați numai aceia care 
întrunesc condițiile amintite 
mai sus.

...Munca pe șantier, o știe 
bine oricine, nu este ușoară. 
Pentru adaptarea tinerilor — 
veniți în general din mediul 
sătesc — la programul de mun
că dc zece ore, la disciplina de 
șantier, la ritmul de lucru — 
era nevoie ca ei să fie ajutați, 
cu răbdare și tact, pentru a 
se acomoda cu activitatea de 
șantier.

Tovarășul V. Cojoacă, secre
tarul comitetului U.T.C. este 
dc acord, în fața realității, că 
munca comitetului U.T.C. cu 
tinerii nou veniți pe șantier a 
fost deficitară. Și a fost defi
citară. în primul rînd, pen
tru că n-a antrenat toți facto
rii — colectivele de uteciști, 
comitetele U.T.C. pe șantiere, 
șefii de echipe tineri, maiștri 
și ingineri tineri — pentru a 
cunoaște îndeaproape activi
tatea fiecăruia dintre tinerii 
nou veniți, problemele și do
rințele care-i frămîntă. Cu
noașterea acestora ar fi de
terminat, firește, și conținu
tul diferențiat al muncii edu
cative cu ei. Ar fi prevenit, 
fără îndoială, și o parte din 
cauzele pentru care cei mai 
mulți tineri au plecat de pe 
șantier. Surprinde însă fap
tul că tovarășul Gh. Dulgherii 
— primul secretar al Comite
tului raional U. T. C. Tr. Mă
gurele — nu este convins nici 
în fața situației existente, pe 
care n-a descoperit-o singur, 
ci i-am înfățișat-o noi, de la
cunele muncii desfășurate de 
organizațiile U.T.C., de corni 
tetul raional U.T.C., cu tinerii 
veniți pe șantier. Cu o ase
menea receptivitate Ia fapte, 
la realitate, nu avem prea 
mari garanții că se va produ
ce o prea mare cotitură în 
munca de ajutor și îndruma
re pe care este chemat s-o 
dea comitetul raional al 
U.T.C. organizațiilor de bază 
de pe șantier.

Organele și organizațiile 
U.T.C. și-au asumat, la Con
gresul al VIII-lea al U.T.C., o 
sarcină de nobilă și mare răs
pundere : să reefuteze și să 
recomande tineri pentru a 
participa la construcția mari
lor obiective industriale. Co
mitetul regional al U. T. C. 
București are meritul de a fl 
acționat, printre primele, pen
tru îndeplinirea acestei sar
cini. Acțiunea — bine conce
pută, bine desfășurată — a 
fost dusă, însă, numai pînă la 
un anumit punct : aducerea 
tinerilor pe șantier. Ea tre
buia să fie continuată — și 
va trebui să fie — pe șantier. 
Aici se verifică, în fond, în
treaga ei eficiență.
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PRIVIRE RETROSPECTIVĂ ' 
I

BAIA MARE — 
(de la coresponden
tul nostru).

O sumară privire 
retrospectivă în ac
tivitatea unei cen
trale de preparare 
a minereurilor din 
Baia Mare scoate în 
relief cîteva amă
nunte care demon
strează dezvoltarea 
pe care o cunoaște 
această întreprin
dere de la un an la 
altul.

Astfel, tn prezent 
uzina înregistrează 
cea mai înaltă cifră 
de productivitate a 
muncii ca urmare a 
sporirii, lună de 
lună, a indicilor de 
utilizare a mașini
lor și utilajelor și 
ca urmare a intro
ducerii celor 2 noi 
linii de antezdro- 
bire intrate nu de 
mult în producție.

Acum, în 24 de 
ore, se prelucrează 
o cantitate de mi
nereu cu peste 200 
de tone mat mare 
decît cea prevăzută 
în proiect, iar pro
ducția care se va 
obține la i/îrșitul a- 
ceatui an va fi de 2 
ori mai mare decit 
cea obținută tn 1963 
primul an de func
ționare.

Ui Una p<pianaid din Bucate fit

Cea dinții cale de pe aici este 
însăși firul apei, care in trecerea 
a zeci de mii de an! a fierăstruit 
lanțul Carpaților de miazăzi, dînd 
naștere minunatei văl care stră
bate transversal munții.

Acest fenomen natural — simi
lar cu văile Jiului. Buzăului șl 
Bislrlțel — împreună cu mărețul 
defileu al Dunării, nu se mal află 
nicăieri in Europa, și este de alt
fel foarte rar în întreaga lume.

Oamenii au căutat să meargă și 
e] pe calea deschisă de apă. Dacii 
aveau pe aici un drum, a cirul 
vechime este dovedită de denumi
rea Pons Vetus (adică Podnl 
Vechi) dată de romani unui pod 
dacic ce se afla pe lingi Tumu 
Roșu de azi. Dar în multe locuri 
drumul ocolea valea, pe care 
nu-și putuse găsi Ioc. Romanii an 
început să spargă stîncile și an 
făcut drum ocolit pe la răsări! de 
muntele Cozia. Mai tlrzlu au reu
șit sl facă drumul chiar pe Valea 
Oltului, pe unde a rămas stlaca 
numită — după această împreju
rare — „Masa lui Traian".

Drumul a rămas greu prin aces
te lacuri sălbatice pînă aproape 
de timpurile noastre. In anul 17M 
a trecut pe aici scriitoarea engle
ză Lady Craven, care a scris — 
între altele — următoarele despre 
cele văzute aici : „Nu vot încerca 
să descriu frumusețea maiestuoasă 
a acestor munți. Cfnd am intrai

LEGI NERESPECTATE
PE ITINERARIUL PRODUCȚIEI
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PE ADRESA

INSTITUTULUI

POLITEHNIC

PE VALEA

OLTULUI

A PATRA
CALE

tn trecătoare, am urmat cursul 
rlulul, care devine foarte repede, 
șl ale cărui coturi numeroase 
adaugă frumuseți minunate mun
ților din care iese-.

Epoca modernă a adăugat \ ăil 
Oltului calea ferată care te îm
pletește strîns cu apa și cu dru
mul, iăctndu-și în multe părți ioc 
numai cu ajutorul dinamitei, lie 
înlăturînd stînci, fie sfredelind 
munții de piatră cu tuneluri, pen
tru a trece apoi în mrilte locuri 
peste apă pe lungi poduri de fier.

în zilele noastre s-a adăugat în 
această vale o a patra cale. 
Această de a patra cale a Văii 
Oltului este linia electrică de 
înaltă tensiune ce unește lanțul 
hidrocentralelor de pe rîul Sadu 
cu hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de Ia Vldraru, din 
marginpa noului Iac ce-1 fac acolo 
apele Argeșului, conectlnd astfel 
puterea electrică dată de apele 
amhelor versante ale Carpaților 
de miazăzi, la sistemul energetic 
național,

POMPILIU VOICL'LEȚ

La baia activitfEx: ne 
o desfâșurâm — de 
rea protecția 4e ur
mărire a normelor r* e
respectate — stau hciArir*. |X 
decrete ore refîectă ± - • ~
grila pe care >«avu'_ ’.tan I 
acordă protecției si 
muncii. Concret, acesta taC 

1 reglementează acordzrea 
i te rial ului de protertse ii 
‘ ră. a sporurilor băneau Ir. ca
zul condițiilor ma: ere’.e O» 
muncă, evidenta «ecxțeste - 
de muncă *1 a b-> Qraf^-

Ar. ale.
Problemele protecției so

cii sin: privce ■■.or- 
ta tea înîreorinderJ-x ca «c - 
rit de ră=wr»dere. cu crul 
Dentru securitatea ^a«wn£tar 
In timpul producție!. Po-i*' 
evidențiată in aceâs'.ă r-r 
tă preocuparea care exLsia ta 
Fabrica de mașini-unei te 4 
agregate. Uzina de porno*. 
F.R.B.. Țesătoria de re’.o- • 
Panduri, unde Drocenvj’. acci
dentelor de muncă este foarte 
scăzut, uneori neexistind de
loc. Aceasta este o dovadă 
certă îc ceea ce Dnveste m:- 
De care conducerile întreprin
derilor amintite o au fală de 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, seriozitatea cu care 
veghează la respectarea nor
melor de proiecția muncit

Altfel se prezintă situația în 
cazul altor întreprinderi. 
Frecventa accidentelor De șan
tierele întreprinderii de con
strucții speciale, instalații si 
montai (I.C.S.I.M.) este neoer- 
mis de ridicată. în primul rind 
la Uzina metalurgică care se 
construiește in cartierul Ber- 
ceni. Aici n-au fost Luate 
te măsurile corespunzătoare 
pentru evitarea cazurilor de 
electrocutare, a căderilor de 
la înălțime etc. Accidente ase
mănătoare se petrec ii In ca
drul întreprinderilor de cons
trucții aparținînd Direcției ge
nerale de construcții-montaj 
a Sfatului popular al Capita
lei. Cei mai mulți dintre lu
crătorii de aici nu folosesc 
materialul de protecție (cer
turi de siguranță etc.) din 
două motive : ori nu-1 au ori.

I 
I 
I 
I 
I
I 
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I
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I
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I
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MICROFOILETOANE

Campioană la...

șeptic

Mai erau vreo 20 de minute 
pînă să plece trenul în direc
ția București—Ploiești, etnd o 
fată de vreo 25 de ani năvă
lește în compartimentul unde 
eram singur și-mi spune:

— îmi dai locul la fereas
tră?

— E liber și celălalt.
— Știi șeptică ?
— Nu!
— Atunci treci Ungă ușă !
Am trecut și am așteptat. 

Pînă să plece trenul, tovarășa 
de compartiment a mai făcut 
rost de doi amici pe care i-a 
invitat Ungă masă. Erau deci 
trei, dar după cîte am aflat, 
pentru șeptic trebuiau patru. 
Pe mine nu mai m-au invitat. 
Au găsit însă o femeie mult

Recoman
dări 

uitate

DIN BUCUREȘTI

Dr. Toma Niculetcu,
'-r-rr-rw* »r* s .’-»•••• -2 unitar de stat al orașului

a’^rmă in fata conducerii în- 
Treprinderfi. De multă vreme 
funcționează nerecomandabil 

miezuri a Fabricii de băi 
și radiatoare, care, deși unitate 
rcuă. nu a întreprins nimic 
pertru evitarea pulberilor 
ttitffce. Enumerarea poate con- 

_a cu Vâraătoria de oțel și 
! î a Urinelor -23 August**. I 
.eu?prur»cenle -Anticorosivul** 
Jt „EseclroâaruU. Fabrica de

Perry--.; iri§_rarea condițiilor 
de igwaă La fiecare loc de 
«xmx ta Star?re -urină, exi.ru 
• ei nu
erte m ber-evok ci o obli- 
g«îj» tar-tc c-re nu are drep
te! aâ treAcă nici o conducere 
da întreprindere- Productivi- 
ta tea muncii și igiena muncii 
rrx-rg meni in mini Iată de ț 
re este necesar ca problemele 
xgienii muncii să fie privite cu 
răspunderea pe care o impli
că ele asupra bunei desfășu
rări a producției-

BAIA MARE (de 
la corespondentul 
nostru).

Complexul social 
studențesc al Insti
tutului Politehnic 
din București, com
plex, care se con
struiește în prezent, 
va fi dotat, la în
cheierea lucrărilor, 
cu mobilier confec
ționat la Combina
tul „1 Mai- din Satu *
Mare.

Prototipurile pen
tru acest mobilier 
au fost deja execu
tate și, în urma 
iprecierii favorabile 
primite din partea 
Ministerului Invă- 
țămîntului, combi
natul are de reali
zat o comandă în 
valoare de un mi
lion de lei

Piesele respective 
vor intra in produc
ție de serie încă în 
cursul acestui tri
mestru

kr
Treoufe arătăm însă, că 

«tat—r. r s de*i mari
3a ea cwF.du» la o s;tua- 
pe pa saîîCărătoa-
nr Tu pectoralul r.ostru a 
fărwt — in ultimul tri- 
■ertrj — nuzL£ roase reco- 
KA^dări cu caracter obligato- 
rtu. pe baza legilor In rigoare. 
Dțatr* acestea, insă, s-au rea- 
Uza:. în procente, cam 37 la 
f*» ?_ Tot in ultimul

aî acestui an, inspec- 
a fast nevoit să întoc- 

de suspendări de 
_ prxrese xennologice și S3 de a- 
. aenzf O cauză obiectivă 
I a acestor deficiențe este greu 
■ -- găsit. Cauzele trebuie cău- 
Icâte in lipsa de înțelegere din 

partea unor întreprinderi, to- 
Ii-rarța și nepăsarea care se 

uiAr.ifestă in cadrul acestora 
. față de igiena muncii. Cîteva 
I exemple. La I P.R^. Băneasa 

nu s-a făcut nimic pentru evi- 
| tarea intoxicațiilor cu nichel 

earbonf. deși noi am tras în ne- 
| numărate rinduri semnalul de

ÎNTÎMPLĂRI DIN TREN

mai în vîrstd care de aseme
nea habar n-avea ce-i șeptic.

— Pe mine mă cheamă 
Vanda, s-a recomandat tinăra, 
și așa vă rog să-mi ziceți. 
Așa-mi zice toată lumea.

— Dar eu nu știu ce e șep
tic — a ripostat mătușica.

— Nu-i nimic, înveți foarte 
ușor. Ai șapte în mină ?

— N-am !
— Ia cărți, poate-țl cade.
— Ți-a căzut ?
— Mi-a căzut.

— Am dat valetul, taie-l f
— -Km fac ew maici orgii 

d-astea.
— Șapte, taie popa !
— lart-o doamne d nu știe 

ce face — șoptește mătușa, fă- 
■r.ndu-și semnul crucii-

— A dat damă, ori o taie 
dama sau o taie șapte ?

— Fugi maică de-aict, cd 
am ți eu șapte copii, dar pe 
nici unul nu l-am auzit vor
bind ca dumneata ț

— Ce știi matale mătușe. 
noi navetiștii numai șeptic 
jucăm.

Am ieșit pe hol să scap de... 
dame, de ași, de popi și valeți. 
Dar și în compartimentul ce
lălalt și alături ce credeți că 
se juca ? Exact : Septică. La 
Scroviștea „așii" cărților... de 
joc au coborît în frunte cu 
Vanda.

în urma lor, mătușica a zis 
printre dinți : „Duceți-vă tn- 
virtindu vă, cu șepticul vostru 
cu tot!**. Apoi mi-a cerut sd-i 
împrumut ziarul, pe care nu 
mi l-a mai restituit, pînă la 
MiziU

Nu sînt
Harap Alb!

De lapt Intre mine ți Harap 
Alh exbti unele asemănări. Și 
anul |i celălalt avem 1,75 m Înăl
țime (lucru ce poate fi verificat). 
Și el |i eu călătoream cu un cal 
care fflinca loc. Al lui era cal de-a 
devăratelea, al meu era locomoti
vă. Mănlncă foc, măulncă 1 Dar 
vă pot spune cu mîna pe inimă 
că nu slot Harap Alb. Poate aș 
aștepta ți această „funcție", dar 
dacă aș fi, atunci ar trebui să mă 
însor cu fala lui Verde împărat, 
si dacă află Negru Soacră-mea 
împărat, am Incurcat-o : nu mă
scapă din mina Iul nici Păsări- 
Lăți-Lungilă nici Gerllă, Flămînzi- 
lă, nici chiar mama. Și totuși l-am 
inttlnit pe Gerilă in automotorul 
Bacău—Comănești. Sta îmbrăcat 
cu paltonul șl tremura ca în ia
nuarie.

— Vă rog închideți fereastra — 
ne-a rugat al.

— Aveți friguri de baltă 1 —
l am întrebat eu, care nu vreau 
să fiu Harap Alb.

— Nu 1 Friguri de IGO. De cele 
de baltă scăpăm eu cu cîteva chi
nine, dar de friguri de IGO sufăr 
din ianuarie.

L-am rugat pe „Gerilă" (Narcis 
Secul din Borzești) să ne poves
tească cum a survenit „boala".

„Prin 23 februarie a.c. — începu 
el — am solicitat la IGO din Ora
șul Gheorghe Gheorghlu-DeJ să-mi

facă unele reparații la casă și 
să-ml construiască două sobe de 
teracotă.

După patru luni au făcut docu
mentarea yi după cinci, contrac
tul. Am achitat și suma de 850 
lei. Am așteptat iama, am așteptat 
primăvara, vara, toamna și acum 
iată-mă In prag de iarnă cu banii 
da|l și fără sobă.

Adeseori etnd încep să dîrdll de 
Irig o Întreb pe nevastă-mea ce 
să fac să mă Încălzesc. „Mal dă șl 
tu o fugă plnă la IGO" — Îmi răs
punde. Și fug mereu de acasă la 
IGO, de la IGO acasă.

Intlf ml s-a răspuns că n-au timp, 
apoi că n-au oameni, iar acum 
n-au materiale. Dar vă rog, Închi
deți fereastra, cel puțin în tren să 
mă Încălzesc.

Toți cel din vagon ne-am gîndit 
să trimitem o depeșe la IGO unde 
e Împărat (șef de sector) Boris 
Stoicev, cn propunerea să nu mai 
creeze dlnșil de-alde Gerilă că ne 
ajunge unul. Și-aș mai vrea să 
știu cit durează construcția a două 
sobe de teracotă : un an l, doi 1...

GH. NEAGU
(după scrisorile corespondenților 
voluntari : Narcis Secui și Vlad

Toma)

Vitrina magazinului e car
tea lui de vizită. Ne-am 
convins încă o dată, stră- 
bătînd Calea Victoriei, B-dul 
Bălcescu. Am intinit acea
stă invitație, inspirat mul
tiplicată, în multe locuri. 
„Romarta" nu-și desminte nu
mele. Finețe, eleganță, nou
tate, calitate, exclusivitate — 
iată nuanțe din bogata paletă 
a toamnei, sub care sint ex
puse cu gust, dar și cu grijă 
de a-ți fi sfătuitor în comple
tarea garderobei — vesmintele 
?î accesoriile proprii sezonului. 
Elementele de decor ale vitri
nelor „Romartei“ n-au nwmai 
funcție estetică, ci și utilitară; 
simbolurile toamnei atrag a- 
tenția asupra armonizării cu
lorilor, liniei, țesăturilor la 
modă timp de 90 de 
zile. Caracteristice 
pentru întregul 
complex, — esteti
cul și utilul le-am 
întilnit și Ia „Rom- 
arta copiilor" (ne
apărat. opriți-vă în 
fața vitrinei toale
telor pentru cei 
mici, inspirate din 
frumosul port popu
lar românesc; a 
celor cu jucării — 
basmul „peștișorul 
de aur“ sau la 
..culesul fructelor", 
în tovărășia veve
riței, iepurașului, 
maimuței; a aceleia 
care vă recomandă 
ținuta pentru școa
lă) ; ca și la vitrina 
de încălțăiminte 
„Lux" — bogată în 
sortimente dar și în 
bun gust, garantate 
de mărci ca „Gu- 
ban", „Mondial" 
etc. Invitații pen
tru, și în numele 
Toamnei, pline de 
solicitudine față de 
cumpărător, oferă 
si vitrinele magazi
nului „Victoria". 
Prezența discretă a 
anotimpului (vezi 
medaliile „Cotnaru- 
lui" la vitrina cu 
articole bărbătești, 
sau zborul zmeilor 
scăldat — tn aurul 
verii, care lașa loc 
de desfășurare tre- 
nei lungi a Zînei 
melopeelor în vi
trina destinată 
cumpărătoarelor pretențioase) 
pune în valoare ținuta de se
zon, atrăgînd luarea aminte 
asupra celor care ne lipsesc 
sau le vrem mereu noi Șt fru
moase.

Priuim vitrinele magazinului 
Fabricii de Confecții și trico
taje-București. Intangibilitatea 
cecului pentru mașină e în se
rios pencdH : un Te(l
aruncă săgeata în mărul de 
pe... o imaculat# cămașă aTbâ ; J 
frumoasa Elena arat& cum poți 
fi mai frumoasă în ’66 ; iar 
Paris „n-a mai stat pe gînduri 
și oferi mărul „discordiei" celei 
mai frumoase"... bluze. într-a- 
devăr, greu de rezistat în fața 
reclamei inteligent făcute, dar 
și a unor produse care-ntorc în 
frumusețe cromatismul Toam
nei. Vis-d-vis, două termome
tre cu mercurul deocamdată la 
zero, din vitrina magazinului 
„Blănuri" ne avertizează să... 
gîndim în perspectivă.

Totuși, multe vitrine suferă 
de o maladie pe care n-avem 
cum s-o numim altfel decît 
frunzo-fructomania, maladie a 
cărei cauză vitrinierii o pun 
pe seama toamnei. Se poate, 
deși nu credem. E prea gene
roasă această Toamnă, și do
vezile sînt prea numeroase 
chiar și pentru enumerare. 
Mai degrabă e vorba de lipsă 
de fantezie, de gust. Alaiul 
de frunze moarte, de gipsuri 
difonme ce-ar fi vrut să su
gereze prune, mere, pere, stru
guri, e prezent și-n vitrinele 
cu ștrasuri sau prosoape de 
baie, poșete sau sandale de 
vară. Ici, colo, e întrerupt de 
arcul de soc, de sulițe și să
geți care trag în cartoane — 
țintă de tir, ca să-ți atragă 
atenția, probabil, că alături 
sînt... pantofi (vezi vitrinele 
Magazinului de încălțăminte 
„Dîmbovița"). Și pentru că 
veni vorba de magazine de 
încălțăminte, mai toate de pe 
aceste mult circulate artere 
ale Capitalei excelează prin... 
lipsa de bun gust în prezenta
rea sortimentelor necesare în 
toate anotimpurile. (Cel din 
Piața Romană, din apropierea 
„Cinematecii", „concurează" cu 
cel din Victoriei, vis-â-vis de 
„Podgoria"...).

Tovarăși vitrinieri, dacă 
Toamna n-a găsit încă cu dv. 
un limbaj comun, vă reco
mandăm să apelați la Topîr- 
ceanu și ale lui „Rapsodii de 
toamnă". Veți face cunoștință 
cu verva umoristică, fantezia, 
finețea observației, plasticita
tea exprimării — într-un cu- 
vînt cu ceva care vă va în
văța să spuneți ceva. Faceți 
să zboare „vești contradictorii" 
și să „se-ntretaie știrile", să 
ne întrebăm și noi „Ce e ?... 
Ce e... ?“, să ne-ntorcem spre 
voi privirile și să ne spuneți 
într-un grai mai acătării de
cit pînă acum, că x e nouta
tea zilei, săptămînii, că Y are 
calități și căutare de sezon, nu

prin dihania de gips de lingă 
ea, ci prin ea însăși. Și, apro
pos, de dihănii: nu-i păcat de 
frumusețea pardesiului pentru 
fetițe de 3 ani, tovarăși de la 
„Confecția" (Calea Victoriei 
21) ? Manechinul care-l pre
zintă cu peruca tapată, rujat 
și cu gene mai mult decît ri- 
melate te sperie și te îndepăr
tează repede, ca să nu visezi 
urît.

...Ne-am oprit și la maga
zinele de confecții „Adolescen
tul". O singură întrebare : pe 
cind depășirea stadiului in
tenție ? Sau altfel formulată : 
de ce indicațiile prețioase de 
pe panoul expus în vitrina 
„Adolescentului"), de pe Calea 
Victoriei — sugestivă invitație 
la Operă, Ateneu, Sala Palatu
lui — nu-s însoțite și de pre
zentarea toaletelor adecvate 
(existente în magazin) ? Or. 
ce-i pe firmă zugrăvit... ? Mai 
inspirați (deși cu minime posi
bilități de spațiu) CONFRAȚII 
de pe Bălcescu jac un serviciu 
mai bun tinerilor adolescenți 
— băieți și fete — tndicîn- 
du-le pe Ungă uniformă șco 
Iară, și cea de excursii, de 
plimbare etc.

...Toamna a poposit șt în 
vitrinele magazinelor alimev 
tare. Din cornul abundenței a 
lăsat la Autoservirea „Unic" 
nu numai variata gamă a pro
duselor ce se cer în cămara 
fiecăruia, dar și bunul gust în 
prezentare. Delta își arată de
plin frumusețile in decor, dar 
și bogățiile gata de servit la 
masă ; cramele și-au deschis 
porțile revărsînd in vitrine 
mondialele noastre vinuri. 
lingă care stau să fie ump'.ute 
bardacele de Săcele și plosca 
oltenească ; pami simbolic: 
și-au revărsat, de astăda:ă 
real, roadele în borcane de 
dulcețuri, compoturi, siropuri . 
chiar și rodul Bărăgan u:i.: 
trece, stilizat, din mîinile co
lectivistului intr-ale moraru
lui, muncitorului, ca 3ă-I ve
dem materializat în beljug-^ 
pastelor făinoase. Intr-o bL’-.c 
concurență îi răspund „Unicu
lui" — „Comalimentul" dir.

VITRINELE
BUCUREȘTIULUI

Piața Romană cu bine cunos
cuta haină ninsă. Vitrinele a- 
cestor magazine constituie in
tr-adevăr, invitații atrăgătoa
re, și ceea ce e important, con
vingătoare.

*
O raită pe LApscani, ar

tera icomercială tradițională a 
Bxcqreștiulul se irtdează cu 
Conatatări Bepritr^nte : vitri- 
nele’Sînt inundate'cu aceleași 
frunze ruginii din etamină sau 
pînză vopsită, cusute de cren
guțe moarte. Invazia de frun
ze ne amintește de versurile 
autumnale ale poeților înce
pători, monotone, în singulare 
descrieri arboreene.

Incepînd cu magazinul de 
încălțăminte situat în apro
piere de cel dedicat sportivi
lor (ale cărui vitrine mai păs
trau o doză estivală prin tre
nul desenat ce ne invită pe 
litoralul însorit!) ne-am rătă
cit în frunzișul tern al unei 
păduri fără de sfîrșit. Frunze 
moarte la „Galanteria" (unita
tea 72), la „Curcubeul", „Con- 
fecțiuni bărbați", „Cadouri" 
(unitatea 44), „Macul roșu", 
„Tricotaje de comandă" (uni
tatea nr. 5). Ne-am fi așteptat 
ca la Galeriile de Artă ale 
Fondului plastic de pe Lipscani 
să găsim, în fine, vitrina de 
toamnă aranjată cu gust, pe
neluri inspirate. Dar vitrina a 
rămas neschimbată de cîteva... 
anotimpuri.

Mergem pe bulevardul 1848. 
Cîteva farmacii, cu eternele 
plante acoperite cu ghhnpi și 
interminabilele „aloes“. Vitrine 
exasperant de anonime eta
lează cooperativele „Igiena" și 
cele de coafură. Cîteva foto
grafii decupate din paginile 
îngălbenite de soare ale cine 
știe cărei reviste, cărora li se 
adaugă nelipsitele flacoane și 
flaconașe cu dresuri, pentru 
față sau păr. Unitățile din re
țeaua cooperației ridică în ge
neral cele mai acute probleme 
în privința decorării vitrine
lor. Asistăm adeseori, la o eta
lare lipsită de decență, la 
aranjamente inestetice, îngră
mădiri de obiecte, afișe, anun
țuri, cum se zice in limbaj 
popular, „parcă aruncate cu 
furca".

Comerțul dispune de ate
liere de creație, de o între
prindere specializată în teh
nica reclamei comerciale, apa
re și o revistă destinată aces
tui scop, pe această temă. Șt 
totuși, rezultatele sînt cu mult 
sub așteptări. Credem că în 
aceasta privință, cei care răs
pund de vitrine ar trebui să 
fie mal exigenți, mai puțin 
sgîrciți cu fantezia și să re
nunțe la sistemul șapilografie- 
rii (primăvara șt vara a flori
lor, toamna a frunzelor. îamz 
a fulgilor de zăpadă etc.).

FLORICA POPA
AT. TOMA

exi.ru


• Știri interviuri repo 
rtajo • Știri interviuri
repo
• Știri ZILNIC rtaje 

inter
viuri reportaje • Știri 
interviuri reportaje • Știri
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1882 — 1916
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ACTUALITATEA
man. condusă de 
tovarășul Lothar 
Hilbert, membru 
supleant al C.C. al
T. L.G., care, la in
vitația C. C. al
U. T.C.. a întreprins 
o vizita în țara 
noastră.

La plecare pe ae
roportul Băneasa. 
delegația a fost 
condusă de tovară
șul Gheorghe Stoi
ca. secretar al CC. 
al U.T.C.. de mem
bri ai Biroului ți 
activiști ai C.C. al 
U.T.C

și Artei din R.P. 
Polonă, o delegație 
a Comitetului de 
Stat pentru Cultură 
ți Artă, formată din 
prof. univ. dr. do
cent Alexandru Bă
lăci. vicepreședinte 
al Comitetului de 
Stat pentru Cultură 
ți Artă. prof. Mir
cea Popescu, direc
tor adjunct al Insti
tutului de istoria 
artei de pe liniă 
Academie, ți regizo
rul Radu Penei u- 
leacu. directorul 
Teatrului Mic. a 
plecat spre Polo
nia, pentru a lua 
parte la Con
gresul culturii po-

lone. care va avea 
loc la Varșovia In 
zilele de 7—9 
tombrie.

oc-

u- 
și

In laboratorul 
zinei de lacuri 
vopsele ..Transilva
nia" din Oradea 
s-a obținut prima 
șarjă a unui nou 
pigment a ntico ro
și v : c roma tul de 
bariu ți potasiu. 
Experiențele arată 
că noul pigment 
are o acțiune com
plexă si asigură o 
protecție de durata 
a metalului

Se insdmlnteazd griul pe tarlalele cooperativei agricole de 
producție din comuna Movila Banului, regiunea București

Foto : ION CUCU

In EDITURA POLITICA

a apărut:

Liilih'i

Autorul trece în revistă 
concepțiile despre structura 
universului fizic ale oame
nilor de știință deschizători 
de orizonturi noi, începind 
cu Galilei, Descartes, New
ton pînă în zilele noastre. 
Istoria științei este pre
zentată ca o „dramă da 
idei", ca un proces continuu 
de aproximare din ce în 
ce mai exactă, din treaptă 
în treaptă, a tabloului real 
al lumii, ca o dezbatere din 
ce în ce mai profundă a 
noțiunilor științifice fun
damentale. Cartea este in
teresantă atit pentru cei 
care se preocupă de pro
blemele filozofiei, științei, 
cit fi pentru ciî-‘nr*t dor
nic să onzonte’

rtințelor sale.

Miercuri diminea
ța. delegația grupu
lui parlamentar pen
tru relațiile 
prietenie 
România 
dunarea 
Francezi.

de
Franța— 
din A-

Națională 
condusă 

de prngodxnte'.e Pier
re Comte Offen
bach. a făcut o vi
zită U Ministerul 
Afacerilor Exteme. 
unde a font prumtă

La invitația Mi
nisterului Culturii (Agerpres)

* sirlai!

DddiJ7M 
de Opere

i*i interpretarea colectivii- 
tel din CapilaM

Tv

EUROPENELE DE BASCHET

ÂCEl OAMENI 
MAȘINILE LOR 

film pentru 
rulează la
12,45; 15,45; :

ZORBA GRECUL
rulează la Festival orele 9;
15; 18; 21,
12; 15; 18; 21, 
9; 12; 15; 18; 21.

STEAUA FAKÂ NUME
rulează Ia Republica orele 9j 
11.30: 14, 16.15, IA.45; 21,15. 
în completare CAZUL ,,D‘ 

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE
rulează te Luceafărul orele 
9,30; lt.45, 14; 16,15; 18,30) 
20,45.

BOCCACCIO '70 completare CO
PIII... IAR COPII!

rulează la Capitol orele 9.30| 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 

DÎL1GENȚA
rulează la București orele 9| 
11,15; 13,30) 16; 18,30; 21 pînă 
la 5 octombrie ; Feroviar orele 
8; 10,15; 12,30: 14.45; 17; 19,15)
21.30. Excelsior orele 9,30; 12| 
14,15; 16,30; 18,45-, 21. Aurora 
orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18;
20.30.

MORANBON completare PAȘII 
POETULUI

rulează la
11,15; 13,30;

PARTIZANII 1N
rulează la Victoria orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.

SERBĂRILE GALANTE completare 
CHEIA SUCCESULUI

rulează la Central orele 9; 
11,15; 14; 16,15; 10,30; 20,45.

ClINELE DIN BASKERVILLE com
pletare UN
LENII

rulează
20,45.

UCIGAȘUL 
rulează 
15,30; 18; 20,30. Program pen
tru copii dimineața.

YOYO completare UN SECOL ȘI 
MULTE MILENII

rulează la Giulești orele 15,30; 
18; 20,30. Rahova 15,30; 18.

CASA NOASTRĂ completare 
IMAGINI DIN MUZEUL POM
PIERILOR

rulează Ia înfrățirea orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

COLIBA UNCHIULUI TOM —» 
cinemascop — 

rulează la “ 
continuare,

CLEOPATRA 
(ambele serii)

Tulează la
HAMLET

rulează Ia ■
19,15.

tARA FERICIRII
rulează la Grivița orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Flo- 
reasca orele 9i 11,15| 13,30; 
16; 18,30; 21.

LUMINA DUPĂ JALUZELE — 1n 
completare i

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT 1N 
REGIUNEA MUREȘ-AUTONO- 

' MĂ MAGHIARĂ rulează
Bucegi orele 9,30; 12,15; 
17,45; 20,30. Arta orele 9; 
15; 18; 20,45.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează Ia Gloria orele 9;
14i 16,15; 18,30; 20.45. Flamura 
orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20.45.

Acuzatul nu s-a prezentat 
rulează la Unirea orele 15,30;

. 18.

MINUNAȚI 
ZBURĂTOARE 
ecran panoramic 

Patria orele 
18,30; 21,15.

10;

12;
Melodia arela 9; 

Modern orele

Lumina orele 9i 
16; 18,30; 20,45.
CÎMPIE

SECOL SI

la Union

DE FEMEI 
la Doina

MULTE Mi

orele 11,30;

Dacia orele 8—14
17,15; 20,30.-
— cinemascop —

Buzejti 15,30; 19,30.

Crîngași orele 15,30;

la 
15; 
12;

11;

JOI 6 OCTOMBRIE 1MC
18,00 : Baletul „Don Quijot- 

teM de Minkus. Interpretează 
colectivul Teatrului de Operă 
și Balet din Kiev. Transmisiu
ne directă. In pauze, la orele : 
18.50 : Emisiune pentru cei 
mici : în loc de cinema : „Ur
suleții patinează44 ; 19.40 : Te
lejurnalul de seară ; 20.20 : 
Gong — emisiune de informa
re teatrală ; 21.10 : Filmul :
„Revista de la miezul nopții" 
— producție a studiourilor din 
Republica Democrată Germa
nă ; 22,50 : Imagini hunedore- 
ne; 23,15: Telejurnalul de 
noapte ; 23,25 : Buletinul me
teorologic ; 23,30 : închiderea
emisiunii.

CLUJ fda Ia rnnnsnl
•pecii ?».

S-a consuma? ți cea de a 
treia etapă a calificărilor. La 
Cluj ți Sibiu, lupte sporitră « 
dat loc la partide pasionante. 
Mai ales aici — in oraful de 
de pe Someș — ie vorbește 
despre meciul Romănte—
Ungaria, ea despre unul d:n 
cete mai ’•cuțite rpecteco’e 
sportive oferite de teUo«cte 
noastră fenun«nă de baschet 
in uUimAt Oscă m me
ciul cu Polonia :nce*ri»e*d»vea 
rezultatului fiual pînă în ai ri
mele secunde de joc ne-a făcut 
pe toți — jucători și spectatori 
— să trecem prin riipe de 
maximă încordare, in pante 
cu Ungaria, luată in serios cte 
feteie noastre de'oc încreză
toare în vieforit dinainte cu
cerite, am trăit din nou astfel 
de momente, însă nomei ale 
începutului partidei, după care 
mecanismul
Gheorghe — Vogel—Răcoriră 
a înscris coș după coș. Corne
lia Gheorghe a făcut o partidă 
excelentă. Pe Ungă faptul că

de ceasornic

• CONTINUĂRI

Despre ținută
litate sau, în orice caz aparțin 
complicatelor releuri care 
compun o personalitate.

în anecdote de largă circu
lație se povestește despre ne
glijența vestimentară sau „ză
păceala" cutărui mare savant 
sau mare artist. In cazurile 
respective, aceste scăpări de
monstrează existența unei ob
sesii superioare, acaparatoare, 
care nu mai lasă loc preocu
părilor, atențiilor mărunte. Aici, 
o dezordine de mică impor
tanță semnalează existența u- 

a 
operei sau a capodoperei (și 
nu există operă mare care să 
nu propuie o ordine înaltă și 
riguroasă).

Mă întreb însă ce obsesii su
perioare îi bîntuie pe unii ti
neri a căror înfățișare exte
rioara aliată cu „maniere" co
respunzătoare este totodată șo
cantă și dezolantă ? în cazul 
lor, „neglijența" nu numai că 
nu provine dintr-o lipsă de 
atenție — atenția lor fiind so
licitată . sau chiar blocată de 
preocupări adinei intelectuale 
sau profesionale — dar dove
dește o atenție mărită, dilata
tă nefiresc, acordată alcătuirii 
cu minuțiozitate a unui „tip" 
de tînăr, considerat „modern", 
după niște norme lipsite de 
orice caracter valoric. „Ținu
ta" aceasta cere mult timp și 
energie ca să fie pusă la punct 
în amănunt, iar timpul și e- 
nergia respectivă sînt furate 
implicit altor ocupații și preo
cupări, de pildă, munca sau

nei ordini sublime, aceea

SPRE

f-a mai gr*fi? 
In erihspa noastră e a bîisă 
i-.țriegtre ți colaborare ți, cm 
r pe terenul de sport, in afara 

alcătuim aceeași „echipă". 
Oricum, calificarea în semi- 

(indiferent de rezultatul 
partidelor eu Uniunea Sovie
tică f îtelte. pe care te mai 
avem de jucat i «e dă puteri 
•recite peutnt lupte unui loc 

nadaumMÎ primelor T".
Iui Nicutescu. 

Ssrtmas îmbinată 
ri n fantezia Iui Vogel

au de» în fi- 
«Mmu Ungaria sco-

îs T)—45 —21), arig^-
"»• ee-Kr uft Ioc intre primele 
r.-::-- fnr^ații ale continentu- 

Tot te eehina U R S.S
2 -«i-wt rfe Otesria 176—45) ri 

.•« 4e Jte!^ f73—H 
nana» a acwri c* aspect de 
pcritdă de

Tn B de la Sibiu, rir-
r:«i;9«£te «făt By’garis 

fi Cehoslovacia (una dis: ele 
ca juca c=î România pentru 
locui III—TV) alături de 
U.R-S S. și echipa noastră in 
grupa A de la Cluj.

• CONTINUĂRI

• Tntîlnirra de notație din
tre selecționatele orașelor 
Varșovia ți București, des
fășurate in capitala Polo
niei, a revenit sportivilor 
români cu scorul de 119-77. 
Reprezentanții României au 
cîștigat 13 din cele 17 probe 
disputate.

• Miine încep 
țoo întrecerile 
3-a ediții ~ 
tenis de 
participa 
tire din 
Iugoslavia, 
mânia.

Lotul țării noastre pen
tru această întrecere cu
prinde pe Maria Alexan
dru, Eleonora Mihalca, 
Carmen Crișan. Radu -Ve- 
giktescu. Dorin Giurgiucă. 
Adalbert Rethi, Gheorghe 
CobirzaiL, ți Marius Bodea.

1

la Bra
celet de-a 

a Balcaniadei de 
mâți la care vor 
sportivi ți ipor- 
Bulgaria, Grecia. 

Turcia ți Ro-

• La întrecerile de nota
ție, programate între 13 și 
II octombrie la bazinul 
Centrului sportiv din Ciu
dad de Mexico, vor parti
cipa reprezentanți a 15 țări 
printre care Franța, Romă- 
“te, R D. Germană, R. F 
Germană, Ungaria, S.U.A., 
U.RS.S.

S-a născut în anul 18&2 în 
București, într-o 'familie de 
mici funcționari a cărei filia
ție descindea direct de la ma
rele Tudor din Vladimir.

Cu absolvirea școlii prima
re este nevoit să-și întrerupă 
cursul studiilor pentru a lu
cra ca ucenic la tipografia 
„Speranța" unde în 1900 este 
angajat ca lucrător tipograf.

Atras de timpuriu în mișca
rea muncitorească, D. Mari
nescu, deși foarte tînăr, se a- 
firmă repede printre munci
torii tipografi, și în foarte 
scurt timp este ales în comi
tetul „Societății Gutenberg“. 
în cadrul acesteia, el devine un 
exponent al luptei hotărîte 
împotriva patronilor, societa
tea depășind, astfel, limitele 
unei asociații de ajutor reci
proc.

Preocupat continuu pentru 
a învăța, a-și lărgi aria cu
noștințelor în meseria de ti
pograf. dar și în alte domenii, 
el întreprinde, împreună cu 
alți tovarăși, o călătorie prin 
Europa oprindu-se prin centre 
importante din Ungaria, Ger
mania. Belgia si Franța- Aci el 
vine în contact direct cu miș
carea muncitorească din apus, 
iiug. de 1. mai 1902 găsindu-1 
ca participant la marea de
monstrație a muncitorilor vie- 
nezi.

Revenit în tară, 
el s-a consacrat cu 
totul mișcării mun
citorești. situîn- 
du-se In primele 
rinduri ale luptei 
clasei muncitoare 
împotriva corpo
rațiilor, pentru or
ganizarea în sin
dicate, ca organi
zații profesionale 
bazate exclusiv pe 
principiul luptei 
de clasă, capabile 
a organiza și con
duce acțiuni și 
lupte energice îm
potriva exploatării 
capitaliste.

Alături de alți militanți, el a 
luat parte activă la lupta pen
tru centralizarea organizato
rică a mișcării sindicale și so
cialiste, fiind ales, în urma 
conferinței din 1908, membru 
al conducerii Uniunii Socia
liste din România.

în anii următori, datorită 
muncii și devotamentului său 
fată de clasa muncitoare și de 
poporul român, D. Marinescu 
a primit, rînd pe rind, diferite 
munci de răspundere atît în 
mișcarea sindicală cît și în 
conducerea partidului. La Con
gresul de refacere a P.S.D.R., 
(1910) el a fost ales membru 
al Comitetului Executiv. Din 
însărcinarea partidului a or
ganizat și condus editura 
partidului, dovedindu-se a fi 
un remarcabil publicist.

A luat parte la Congre
sul sindical din 1914. mi- 
litînd pentru consolidarea 
organizatorică a sindicatelor, 
pentru transformarea mișcării 
sindicale intr-o forță capabilă 
să cucerească și să-și apere 
drepturile. El atribuia, de alt
fel. un rol deosebit mișcării 
sindicale conduse de partid. 
..Sindicatele — scria el — 
și puternicele organizațiuni 
economice, conștiente de
rolul și menirea lor, pot 

• întreține și susține cu
folos acțiunea politică dusă de 
partid. Niciodată nu se va du- 
tea impune un partid social

democrat, dacă nu va avea te 
bază tăria șl vitalitatea orga
nizațiilor economice, pe care 
trebuie să se rezeme nu în
chipuit ci în mod real44.

La Congresul P.S.D.R. din 
aprilie 1914 Dumitru Marines
cu se remarcă mai ales prin 
intervențiile sale cu privire la 
principiile organizatorice ale 
partidului, militînd pentru in
stituirea unui centralism ri
guros.

Reales membru al C.E. i s-a 
încredințat funcția de secretar 
al partidului, care a deținut-o 
pînă la sfîrșitul vieții.

Izbucnirea primului război 
mondial îl găsește pe D. Ma
rinescu la Berlin, unde asistă 
la capitularea fruntașilor so- 
clal-democrați germani, care 
au aprobat războiul de jaf și 
cucerire al imperialismului 
german.

Rechemat în țară, el se si
tuează în primele rînduri ale 
luptei împotriva războiului 
mondial imperialist. „împo
triva grozăviei războaielor, 
împotriva acestui abator ome
nesc, trebuie să se ridice toți 
cei care iubesc civilizația și 
sînt dornici să vadă înfrățirea 
popoarelor, ca să poată astfel 
deschide larg drumul progre
sului".

In fruntea partidului el a 
mobilizat clasa muncitoare la 

luptă împotriva 
războiului mon
dial imperialist șl 
pentru revendicări 
economice și po
litice imediate, îm
potriva exploată
rii capitaliste. El 
a militat pentru 
consodidarea con
tinuă a partidu
lui, care trebuia 
să constituie o 
forță politică „bine 
organizată și pre
gătită”, în care 
„flecare membru 
al partidului să 
devie un propa
gandist, un luptă

tor devotat al transformării 
societății de azi”.

In calitate de reprezentant 
al sindicatelor sau al partidu
lui Dumitru Marinescu a par
ticipat la diferite congrese sau 
conferințe internaționale. în 
1913 el reprezintă mișcarea 
sindicală din România la Con
gresul Sindicatelor belgiene ; 
în iulie 1915 fa~e parte din 
delegația română Ia cea de a 
doua Conferință ocialistă in- 
terbalcanică. împreună cu C. 
Racovski și Dumitru Popp, 
Dumitru Marinescu face parte 
din Biroul socialist jnterbal- 
canic ce-și avea sediul ' la 
București. în această calitate, 
după unele documente, Dumi
tru Marinescu a reprezentat, 
împreună cu Racovski. mișca
rea muncitorească din Româ
nia la Conferința de la Zim- 
merwald din septembrie 1913.

Cu intrarea României în 
război, activitatea partidului a 
fost interzisă, iar Dumitru 
Marinescu a fost mobilizat și 
trimis pe front. în Transilva
nia el cade pe cîmpul de luptă 
în ziua de 6 octombrie 1916.

Evocînd figura lui Dumitru 
Marinescu, aducem omagiul 
nostru militantului socialist, a 
cărui viață și activitate au 
fost puse în slujba unor nobile 
aspirații, pe care, a2Î, poporul 
nostru le înfăptuiește sub con
ducerea înțeleaptă a P.C.R.

M.BADEA

Prezența in cotidian

• CONTINUĂRI
studiul sau gîndirea sau — de
sigur — dragostea, in accep
ția ei cea mai profundă ți mai 
înălțătoare. Anumite date ex
terioare se asociază, în aceste 
cazuri, cu relaxarea condam
nabilă a comportării, dispre
țuitoare față de „uzanțe" (cele 
îndelung șlefuite ți acreditate 
de conviețuirea în societate), 
ți, nu rareori, explodează în 
vulgaritate ți huliganism.

Astfel de observații nu au 
nimic de a face cu impre 
(iile domnișoarei Cucu din 
piesa lui Mihail Sebastian. 
Domnișoara Cucu e deformată 
de propriile ei limite ți nepu
tințe. Apelul la ținută pe care 
îl facem aci este semnat deo
potrivă de virstnici ți tineri 
pentru că, la toate vîrstele, 
trebuie refuzat atacul la adre
sa armoniei: dezordinea, de
ruta, brutalitatea, lipsa de
respect ți de seriozitate. Cu 
toată grija, cu toate nuanțele, 
în afara oricărei rigidități co
ercitive, visăm la ținuta 
museții ți a tinereții.

frti-

să înflorească,

și mindru să

odrăslească"
Tea" casei este de neconceput 
în tradiția populară romă-

nească. „Măritatu-i lucru 
mare l Nime nu-l poate stri
care — Dreptul și puterea 
„desfacerii" stă numai în cum
păna morțti. Așadar, pentru a 
face pasul „legării" prin 
pentru a area cinstea de a sta 
în capul mesii cu peana de 
mire alături de mireasă se 
cere, trebuie, să chibzuiești 
îndelung „să-ți cunoști rița și 
sămînța- ți apoi să te hotă
răști. In acest act de autocu- 
noaștere. de maturizare, ti
nerii sînt ajutați de colectivi
tatea înconjurătoare, de înde
plinirea unor obligații tradi
ționale. Credința. „încredința
rea" sau logodna, „vestirea" 
nunții în sat pentru a lua cu 
toții cunoștință de ea și a-fi 
exprima părerea nu sînt nu
mai simple etape obligatorii 
în nunta tradițională româ
nească ci reprezintă, in primul 
rind, coparticiparea colectivi
tății la răspunderea reușitei 
familiei ce se va întemeia. 
Deci ceea ce pentru un privi
tor neavizat constituie numai 
un mare spectacol, nunta in 
toată grandioasa ei desfășu
rare, pentru un ochi ceva mai 
atent înseamnă descoperirea 
marii răspunderi colective ce 
înconjoară familia nou consti
tuită. De aicț izvorăște cre
dința în tăria de piatră a in
stituției căsătoriei în folclorul 
românesc.

De la 
pînă la 
velirea" 
carea ei 
al fefneilor măritate, grija tu
turor nuntașilor este îndrep
tată spre tineri. Inițierea în 
tainele căsătoriei se face gra
dat, pe măsură ee atențiile ți

„bărbieritul mirelui" 
„dezgolirea" sau „în- 
miresii, adică îmbră- 
în felul de a se purta

darurile nuntașilor se înmul
țesc dovedindu-se îndestulă
toare in încropirea celor nece
sare unei noi gospodării. „Dă
ruirea" la nuntă nu s-a făcut 
niciodată cu gîndul de a plăti 
cele consumate la masă ci 
pentru a completa inventarul 
casnic al noii familii. Nunta 
este făcută așadar în tradi
țiile populare pentru a răs
punde unor cerințe firești și 
obligatorii : constituirea fami
liei fi a gospodăriei. De a- 
ceea umblă peste coclauri 
alaiul împărătesc al mirelui 
descoperind : „O floare-nflo- 
rintf f Și neodrăslind, / In 
mintea luj a socotit / Pe-aici 
să mai vie ' Și de aici s-o iee / 
Si s-o mute / Să strămute 
Peste • • • 1 -
Peste 
Peste 
L-ale 
Acolo 
dina împărătească / Acolo să 
înflorească / Și mîndru să 
odrăslească". Căsătoria, nunta, 
se face deci nu numai pentru 
a avea tovărășia cuiva la bine 
ți la rău, ci are drept scop 
„odrăslirea", asigurarea de 
urmați „ca sîngele ți sămînța 
neamului să nu se piardă", 
pentru a nu înstrăina averea 
strămoșească „ci pentru a o 
înmulți".

Poporul nostru nu concepe 
burlăcia. „Flăcăii tomnatici", 
„bătuți de brumă", „fete stă
tute", „fete-n păr, cosiță albă" 
cu un cuvînt cei necăsătoriți, 
sînt considerați în afara „lu-

I 
/
/ 
/

dealuri / Peste maluri 
lunci, ! Si văi adinei, 
codri, peste munți 
Dumniei — sale cerești / 
s-o răsădească / în gră-

mii". „Nu-s gospodari în locul 
părinților", „degeaba au trăit 
pe lumea asta". Satul ti des
consideră ți uneori chiar cei 
în cauză îți deplîng starea de 
necăsătoriți. „Frunză verde 
rușmăcrin / Rău îți stă june 
bătrîn ! Maioran crescut în 
iarbă ! Rău îți stă june cu 
barbă" / sau : „vai, de «n-ați 
vedea scăpată / De fetia bles
temată, că-i rușine să mor 
fată 1 Bătrînă, nemăritată". 
Această atitudine colectivă, 
de condamnare a dezertării de 
la căsătorie, a dus, în chiar 
ritualul nunții, la ivirea unor 
practici vrăjitorești. Fetele 
mai ales, fac „farmece", „vrăji" 
ca să-și aducă „ursitul*4 : „Să-l 
pornești și mi-l add : / Peste 
ape fără pod / Peste pădure 
lupește, / Peste cimpuri epu- 
rește, / Prin pădure fără sine, / 
Prin sat fără rușine... / Cu 
mîinile mi-l împinge, / Și cu 
limbile mi-l linge ; Cu ochiu-l 
orbește, / Cu coada-l plesneș
te, ! Spre mine-l pornește...".

Din acestea se vede că tra
diția populară românească cu
noaște un adevărat cult al 
familiei.în furtunile veacurilor 
familia a rămas neclintită, 
păstrînd și dezvoltând limba 
strămoșilor, obiceiurile, portul 
național, conservînd nealte- 
rate marile calități morale ale 
poporului român: hărnicia ți 
omenia, vitejia șt dirzenia, 
statornicia în sentimente, so
brietatea de înaltă gravitate 
a răspunderii față de urmași.

itului de fildeș, el 
n-a putut fi un me
diocru și un pasiv 
— a face chiar o 
metaforă înseamnă 
să cutezi — ci tot 
un mare creator 
care a infeles-o ca 
pe o ipostază de 
care să se ferească 
în cazul prelungirii 
ei peste limitele fi
rești, ca pe un tă- 
rim care dezleagă 
arta de viață care 
trebuie deci evitat.

Dacă privim tn 
urmă activitatea 
marilor' artiști ro
mâni ti găsim pe 
fiecare, intr-un fel 
sau altul, prezenți 
în faptul cotidian, 
militanți înflăcărați, 
nu numai pentru 
crearea un-or opere 
cit mai valoroase în 
care poporul să se 
recunoască, ci și 
pentru împlinirea 
idealurilor străvechi 
de dreptate socială, 
de independență și 
propășire națională. 
Cuvînul lor ajuns 
la masele de citi
tori prin mijlocirea 
presei, a fost cînd 
îndemn la luptă 
pentru scuturarea 
tuturor relelor șl 
urgiilor cînd spe
ranță ori mingîiere, 
— rază de lumină 
spre viitor. Nu-i 
nici o întâmplare — 
fenomenul e prea 
general șl firesc, — 
că cei mai de sea
mă scriitori ai noș
tri au fost și stră
luciți publiciști, a- 
plecați cu înțelege
re, cu revoltă alte 
ori, asupra frămîn- 
tărilor la zi pe care 
le-a cunoscut isto
ria. Multe din pagi
nile de aur ale pre
sei noastre au ieșit

de sub condeiul ma
rilor scriitori: Emi- 
nescu, Caragiale, 
larga, N. D. Cocea, 
Rebreanu, Sadovea- 
nu, Camil Petrescu. 
Sahia, Tudor Ar- 
ghezi. Lista aceasta 
ar putea, bineînțe
les, să fie sporită cu 
alte nume de pres
tigiu care s-au ma
nifestat nemijlocit 
asupra evenimente
lor și o istorie a 
presei românești și 
a scriitorilor care 
s-au manifestat 
prin articolul de ziar 
a dezvăluit un te
zaur de preț, exem
plar, de un profund 
patriotism.

Mergînd pe linia 
de tradiție a mari
lor clasici ai litera
turii noastre, scrii
torii de astăzi înțe
leg să răspundă 
prin scrisul lor la 
cele mai variate as
pecte ale realității 
socialiste. Scriitorul 
cutreieră falnicele 
ctitorii ale prezen
tului, uzinele și în
treprinderile, ora
șele și satele, dezvă
luind frumusețea 
marilor acte crea
toare care caracte
rizează țara și oa
menii de la noi. Re
lațiile socialiste sta
tornicite între oa
meni sînt, de ase
menea, prilej pen
tru ample dezbateri 
la care scriitorii 
participă, Hmpezin- 
du-și implicit ideile 
propriilor lor opere. 
Acolo unde mai tu
telează sentimentul 
mărunt, nepăsarea, 
acolo unde mai 
există aplecarea 
spre o modă dubi
oasă și pretențioa
să, scriitorul dez
văluie critic, aduce

faptele în lumina 
opiniei publice să
nătoase. Un scriitor 
nu poate trece ne
păsător nici pe lin
gă faptul aparent 
cel mai neînsemnat 
de viață. In opera 
lui, el tinde să. 
creeze eroi lumi
noși, și ca ei să tră
iască în operă tre
buie să trăiască, în
tâi, în viață, în rea
litate. Cu armoni
zarea realității în
cepe procesul de 
elaborare a operei. 
A fi publicist în
seamnă a milita ne
mijlocit pentru în
făptuirea marilor 
programe ale socie
tății noastre. A fi, 
ca scriitor, în focul 
evenimentelor pe 
care le trăiește țara, 
a-i cinta împlinirile 
din zi în zi mai 
spornice $t mai fru
moase estf o dato
rie și o onoare. 
Scriitorii noștri de 
astăzi sînt alături 
de partid și de po
por. li citim zitnic 
în b paginile presei, 
îi citim pe cei deja 
împliniți ca operă, 
cum ar fi Zaharia 
St an cu, Eugen Bar
bu, îi citim pe cei 
din generațiile mai 
tinere, ca Gheorghe 
Tomozei. Ion Bă- 
ieșu, Fănuș Neagu, 
Paul Anghel, Ilie 
Purcaru, Ștefan 
Iureș, Dorel Do
rian, Octav Pancu- 
lași, Florența Al- 
bu — ca să des
prindem cîteva nu
me din multele. 
Scriitorii sînt lingă 
noi, prezenți în tul
burătorul fapt coti» 
dian care ne lumi» 
ncază și prin carg 
ne împlinim.
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Atacuri
ale patrioților
sud vietnamezi

Blocarea salariilor

in Anglia
Guvernul britanic a adoptat marți un decret în vir

tutea căruia blocarea salariilor și prețurilor devine o- 
bligatorie începînd din 6 octombrie.

NEW YORK 5. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite ; Ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a oferit marți 
seara, la sediul misiunii per
manente al țării noastre la 
Organizația Națiunilor Unite, 
un dineu în cinstea reprezen
tanților 
autoare 
„acțiuni 
vederea 
lor de bună vecinătate 
statele europene aprținînd 
nor sisteme social-politice di
ferite" adoptată la sesiunea 
trecută a Adunării Generale.

La dineu au participat : din 
partea R.S.F. Iugoslavia, Mar
ko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe, Da
nilo Lekic, reprezentantul 
permanent al Iugoslaviei la 
O.N.U. ; din partea Suediei —

țărilor europene co
aie rezoluției privind 
pe plan regional în 
îmbunătățirii relații- 

între 
u-

Torsten Nilsson, ministrul afa
cerilor externe, Sverker As- 
trom, reprezentantul perma
nent al Suediei la O.N.U. ; din 
partea R. P. Ungare — Janos 
Peter, ministrul afacerilor ex
terne, Karoly Csatorduț', re
prezentantul permanfnt al 
Ungariei la O.N.U. : din par
tea Danemarcei — Hans Ta
bor, reprezentant permanent, 
șeful delegației daneze la cea 
de-a 21-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. ; din partea 
R. P. Bulgaria — Milko Tara- 
banov, reprezentant perma
nent, adjunct al șefului dele
gației bulgare : din partea 
Finlandei — Max Jakobson. 
reprezentant, permanent, ad
junct al șefului delegației fin
landeze, Bjom Olov Alholm, 
ambasadorul Finlandei la

București, adjunct al șefului 
delegației ; din partea Aus
triei — dr. Otto Scrinzi și dr. 
Kurt Fiedler, deputați in Par
lamentul austriac, membri ai 
delegației Austriei : din partea 
Belgiei — E. Macbtens. sena
tor. președintele comitetului 
de conducere a’ grupului par
lamentar de prietenie belgia- 
no-rx>mână. M R. GiUeu de
putat in Parlamentul belgian.

Din partea română au luat 
parte Mircea Mali ța. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne. Gbeorghe Diaconeacu. 
reprezentantul perm*r»ent al 
României la O-N.U-, Mia Groza_ 
Costin Murg eseu. Constantin 
Flitan.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordiala și priete
nească.

<•

Corespondenții de pre
să de Ia Saigon semna
lează noi acțiuni ofensi
ve inițiate de unități ale 
Frontului Național de 
Eliberare împotriva tru
pelor americane și sai- 
goneze.

I

Dezbaterile din Adunarea

după 
agenția 

grup de 
post gu- 
la 80 de 

care

„Perfec

țiunea "
Sala de ședințe din acel 

„zgîrie-norî4* new-yorkez oare 
adăpostește O.N.U. fusese ar
hiplină. Dar cînd i s-a dat 
cuvîntul domnului de Villiers 
s-a petrecut un spectacol pu
țin obișnuit. Imensa sală, pe 
care o cunoaștem din fotogra
fii și pe care am văzut-o de
seori pe ecrane în jurnalele de 
actualități, s-a golit cu o re
peziciune ce putea stîrni chiar 
invidia pompierilor. Numai că 
golirea sălii n-a avut drept 
pricină vreun alarmant înce
put de incendiu sau altă pa
coste din aceeași categorie. 
Exodul delegațiilor s-a pro
dus din cauza domnului de Vi
lliers. Dumnealui reprezintă la 
O.N.U. guvernul rasist de la 
Pretoria și marea majoritate 
a participanților la sesiune au 
considerat că nu pot să ono
reze cu prezența lor manifes
tarea oratorică a exponentului 
inumanei politici de apartheid. 
Au rămas în sală doar puțini 
delegați, cei care nu își as
cund simpatia față de orienta
rea Pretoriei. Oricum, sala era 
„aproape goală" — nota co
respondentul agenției FRAN
CE PRESSE.

Oratorul a început modest 
afirmînd că guvernul său „nu 
pretinde că a atins perfecțiu
nea" în administrarea Africii 
de sud-vest. într-adevăr 1 In 
Africa de sud-est n-au fost 
încă aplicate toate prevederi
le legislației elaborate de 
Pretoria. Dar potrivit ziarului 
RAND DALY MAIL, care 
apare la Johannesburg, sînt în 
curs de adaptare, măsuri care 
vor extinde asupra Africii de 
sud-vest întreaga legislație a 
țării apartheidului. Potrivit 
unor surse calificate ca fiind 
„autorizate", un paragraf va 
fi adăugat la actuala lege ge
nerală a Africii de sud-vest 
astfel îneît și în acest teritoriu 
să se aplice procedeul deține
rii preventive fără judecată, 
de 180 zile, interzicerea activi
tății „subversive" etc. Deci, 
puțină așteptare și „perfec
țiunea" va fi atinsă...

După începutul plin de mo
destie, oratorul a trecut la o- 
fensivă împotriva acelora care 
acuză Pretoria de a practica o 
politică opresivă, pretinzînd 
că aceștia „ignorează faptele" 
sau dovedesc „rea credință". 
Să-1 ascultăm pe un băștinaș. 
Sam Nugoma, președintele 
Organizației popoarelor din 
sud-vestul african, declara : 
„Populația africană este pri
vată de dreptul de vot, con- 
strînsă la muncă forțată, lip
sită de dreptul de a se orga
niza". Băștinașii sînt trimiși să 
robească în minele de aur din 
Africa de sud. (recrutarea 
fiind organizată după regulile 
muncii forțate). Cei rămași 
acasă trăiesc în „rezervații". 
Vn ziarist englez Brian La
pping relata că fermierii albi 
care eonstitue mai puțin de 13 
la sută din populație dețin 48 
la suta din pămînt (africani
lor le revin doar... 26 la sută). 
O culme a cinismului o repre
zintă legea care nu permite a- 
fricanilor să dețină funcții 
care ar putea „prezenta inte
res pentru europeni". Dar, no
tați, „perfecțiunea" în materie 
de administrare rasistă n-a 
fost încă atinsă...

Domnul de Villiers a cules 
aplauzele anemice ale puțini
lor săi prieteni. Sala „aproape 
goală" simboliza însă izolarea 
promotorilor unei politici pe 
care conștiința umanității o 
condamnă.

M. RAMURĂ

Generala
Adunarea generală a

O.N.U. a 
ședința sa 
pă-amiază 
problemei 
sud-vest.

continuat în 
de marți du- 

examinarea 
Africii de

conducăto-Primul a vorbit
rul delegației nigeriene, Ade- 
bo, care a subliniat că, prin 
declarațiile și activitatea lor, 
conducătorii Republicii Sud- 
Africane au demonstrat că nu 
intenționează să acorde inde
pendență populației acestui te
ritoriu. A venit timpul, a sub
liniat el în continuare, ca 
R.S.A. să fie lipsită de manda
tul asupra Africii de sud- 
vest și populația acestui teri
toriu să fie eliberată de sub 
oprimarea rasistă.

Reprezentantul Republicii 
Populare Mongole. J. Banzar, 
a sprijinit cererea ca R.S.A. 
să-i fie retras mandatul asu
pra Africii de sud-vest Re
prezentantul Mongoliei a de
clarat că populația acestui te-

ritoriu trebuie să obpnă inde
pendența imediat după anu
larea mandatului deținut de 
R.S.A.

Ministrul afacerilor extr - 
al Algeriei. Bouteflika. a cri
ticat pe rasiștii sud-africani și 
protectorii lor din unele țâri 
occidentale. Poporul Africii de 
sud-vest, a subliniat el. trebuie 
aA-șj obțină independența.

1

4

Declarația

premierului danez

Cu prilejul deschiderii lu
crărilor Folketingului (Parla
mentul danez), primul mi
nistru Otto Krag a cerut în
cetarea bombardamentelor Sta
telor Unite asupra Republicii 
Democrate Vietnam. Referin- 
du-se ' la politica externă a 
guvernului danez, el a decla
rat că guvernul său se pro
nunță pentru „colaborarea cu 
toate popoarele". „Există po
sibilități — a adăugat Krag — 
pentru o destindere între Est 
și Vest și de aceea guvernul 
danez a propus să se studieze 
aceste posibilități".

El a subliniat că „guvernul 
danez va refuza în continuare 
staționarea de arme nucleare 
pe teritoriul danez'

*

O subunitate americani da pa 
lupți cu patrioții iud-viet

namezi în apropiere de Ah Dinh
o

0-

I B- D. GERMANA — Vedere de pe bulevardul Unter den 
L ia den dia Berlin
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Consecin tele... fum ului
industriale
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R. A. YEMEN. — Tineri, care cu citva timp în urmă nu 
știau să citească, răsfoiesc cărți la un stand de pe o stradă 

din Sanaa

1

dat Europa. Asia si 
Statele Unite atmos
fera contaminată de 
fumul degajat de fa
bric: reprezintă pen
tru om o primejdie a 
. ărei amploare de
pășește proporțiile 
«tabilite pină 
în Statele 
cheltuielile 
reducerea
nării aerului se

acum.
Unite, 
pentru

contami- 
rl-

dică la cîteva miliar
de dolan pe an. S-a 
înregistrat, de ase
menea, o gravă con 
Laminare a aerului în 
Japonia. Problema 
cea mat gravă prin 
consecințele el. o 
constituie însă com
binația de fum și 
ceată (SMOG.) dir. 
Anqlia. unde. din 
cauza bronșitei, mor 
anual aproximativ 
32 000 de persoane.

Cu vreo doi ani în urmă, pe lista afacerilor deosebit 
de rentabile se înscria o nouă descoperire: posturile 
de radio T.piratu. E vorba de acele posturi de radio 
clandestine, adică a căror activitate nu este autorizată 
de guvern, și care s-au plasat în jurul coastelor engleze, 
la o depărtare „respectuoasă dar suficient de mică 
pentru ca programele difuzate să poată cuprinde întreg 
teritoriul britanic.

Stațiile „pirat" și-au acor
dat. bincințelea. emisiunile pe 
lingura strună care putea des
chide inimile, și mai ales pun
gile businessmanilor : publici
tatea muzicală. Neplătind im
pozite, teate încasările pentru 
reclame se transformă, după 
recuperarea cheltuielilor. în 
venituri. Și aceste venituri nu 
sint chiar de lepădat. In 1965, 
de pildă, ..pirații" au obținut 
beneficii de peste 2 milioane 
de lire sterline. Cele mai cu
noscute dintre posturile clan
destine, cum sînt „Radio Ca
rolina' și „Radio Scotland" 
realizează cam 80 000 
sterline 
care se 
pective 
ietatea, 
flamura neagră 
mort. în vară, presa a relatat

duelul „Carolina- — ..Radio 
City* încheiat cu uciderea lui 
Reg Calvert, directorul aces
teia din urmă.

„Radio
cam 80 000 lire 

lunar. Ca orice pirați 
respectă, stațiile res- 

își dispută aprig înti- 
uneori chiar și sub 

cu capul de

Miercuri dimineața, 
cum informează 
France Presses un 
patrioți a atacat un 
vernamental situat
kilometri de Saigon, 
după un scurt angajament cu 
unitatea saigoneză, a fost cu
cerit.

De asemenea, o mină pusă 
de patrioți pe afluentul rîului 
Nha Be, calea de acces spre 
portul Saigon, a aruncat în 
aer o vedetă militară sud-viet- 
nameză care participa la o 
operație împotriva unor uni
tăți ale F.N.E. Trei soldați gu
vernamentali au fost uciși.

în provincia sud-vietna- 
meză Binh Dinh trupele ame
ricane și sud-coreene, mobili
zate în cadrul operației „Ir
ving", una din cele mai im
portante acțiuni organizate în 
ultimul timp de comandamen
tul american de la Saigon, au 
fost din nou atacate de gru
puri de patrioți. După cum in
formează agențiile de presă, 
unitățile patriotice, acționînd 
prin surprindere, au reușit să 
provoace pierderi însemnate 
trupelor americano-sud-co- 
reene. De asemenea, patrioții 
au doborît un elicopter, cel 
de-al patrulea distrus în o- 
ceastă regiune, de cînd a fost 
declanșată operația Irving.

Decretul conferă guvernu
lui puteri excepționale, pe de 
o parte pentru 
prin forța legii a 
forări de salarii 
pe de altă parte 
larea retroactivă 
jorări de salarii sau prețuri 
care au fost efectuate înce
pînd din 20 iulie, dată la care 
a fost anunțat programul de 
austeritate. Legea cu privire 
la blocarea salariilor și prețu
rilor, votată în parlament la 
10 august, insistă asupra ca
racterului „voluntar" al aces
tei „înghețări", dar o clauză 
specială acorda guvernului 
dreptul de a impune obliga
tivitatea ei, dacă va considera 
necesar acest lucru.

Se știe că legea din 10 au
gust a provocat profunde ne
mulțumiri în rîndurile sala- 
riaților britanici, cu atît mai 
mult cu cit anterior, în unele 
sectoare li se promiseseră unele 
majorări de salarii. Princi
piul „liberului consimțământ", 
spun cercurile congresului 
partidului laburist de la 
Brighton, s-a dovedit inefi
cient. Decretarea obligativi
tății a fost precipitată, proba
bil, de faptul că recent a fost 
aplicată în industria poligra
fică o majorare de salarii, în 
ciuda avizului contrar al gu
vernului și, tot recent, un tri
bunal din Londra a obligat o 
companie (Thorn Electrical 
Industries) să plătească retro
activ o majorare de salarii, 
stabilită anterior programului 
de austeritate.

Miercuri au început dezba
terile economice ale Congresu-

împiedicarea 
oricăror ma
sau prețuri, 
pentru anu- 
a unor ma-

Precum o binecunoscut, cele „zece porunci" n-au fost lormulale 
în atenția lui Adam șl a Evei. Nu era deloc necesar să se prescrie 
primilor locuitori ai Edenului : „Să nu ucizi I", „Să nu furi" ctc. Nu 
le-ar fi venit în minte Iul Adam și Evei nici să ucidă, nici să prade.

Cele „Zece porunci" au apărut atunci cînd genul uman comisese 
nenumărate păcate și au fost un rezultat al practicii. E natura] : nu 
spui „nu ucide 1" unui copil în leagăn.

Aceste reflecții ne-au fost inspirate de o informație provenind din 
Liuboaa. publicai! la revista vest-germană DER STERN. E vorba de 
cele ..zece porunci" prescrise recent de autoritățile militare portugheze 
— printr-un „ordin instrucțiune' special —- pușcașilor corpului expe- 
dițlonar represiv din „teritoriile de peste mări", adică din coloniile 
Portugaliei. Nici nouă, nici unsprezece, exact zece porunci : aidoma 
decalogului biblic.

Desigur, nu ne am pntea ima- 
glaa cl cerința „să nu ucizi I" ar 
putea fi prescrisă ad-llteram deta
șamentelor specializate în tortura
rea patrioților angolezi sau în 
incendierea satelor „rebele" din 
Mozamblc. Ca să vorbim cinstit, i 
parcurgînd „decalogul" Lisabonei 1 
am nutrit totuși speranța firavă că, I 
o asemenea cerință va fi fost for- ! 
mulată, fie și cu oarecari rezerve. ’ 
De pildă : „Să nu ucizi femeile și 
copiii I". Am căutat însă, în zadar. 
Pușcașii coloniali portughezi sint 
liberi să masacreze cum doresc.

Aceasta nu înseamnă însă, că 
decalogul Lisabonei nu oferă simi
litudini vizibile cu cel din hiblie. De 
reluată mai pe larg și divizată în două variante (pentru a compensa, 
probabil, absența lui „Să nu ucizi I"). Cităm :

—- „Nu comiteți abuzuri, nu încurajați piața neagră, și respectați 
regulile locale de comerț".

— „Plătiți ceea ce cumpărați șl folosiți, evitați să vă însușiți pes
te măsură (1) obiecte locale pentru nevoile voastre personale".

Toate celelalte ..porunci" adresate corpului expedlțlonar sînt la 
fel de pătrunse de un spirit de caritate biblică. Ele recomandă puș
cașilor să facă exact ceea ce nu fac în Angola, Mozamblc sau Guineea 
zisă portugheză. Iată clleva din acesle recomandări :

— „Tratați femeile cu curtoazie și respect".
— „Faceți semne prietenești tuturor băștinașilor".
— „Schimbați strîngeri de mină cu locuitorii".

•—■ „Respectați riturile locale, edificiile religioase și mormintele 
localnicilor".

Probabil, în intenția autorilor lui, „decalogul" — instrucțiune că
ruia, deși document intern militar, 1 s-a făcut o largă publicitate în 
presa portugheză, trebuie să îndeplinească funcția de perdea pentru 
camullarea binecunoscutelor fărădelegi colonialiste. Oricum, parcur- 
gînd „poruncile" acestui decalog nu putem să nu remarcăm că în 
dorința de a sugera tabloul unei comportări civilizate, autoritățile de 
la Lisabona ii supun pe vandalii coloniali in uniformă unor exigențe 
excesive. Orice s-ar spune, „civilizații" pușcași nu vor putea strînge 
mina băștinașilor angolezi sau mozambicani. Pentru motivul foarte 
simplu că au mîinlle ocupate : pistolul mitralieră în dreapta și grena
da în stingă...

depse (inclusiv închisoare) 
pentru contravenienți. Se pre
conizează, de asemenea, ca 
postul de radio oficial B.B.C. 
(cel mai lezat de existența 
stațiilor de radio pirat) să in
troducă un program muzical- 
publicitar propriu, care să „ia 
apa de la moară" posturilor 
clandestine. După cum se afir
mă la Londra, guvernul bri
tanic a declarat „piraților" un 
adevărat război.

După cit se pare însă, bri-

/■Mt

pildă, porunca „Să nu luri" e

EM. RUCĂR

lor unor posturi de radio ofi
ciale din Italia. în anumite 
regiuni ale Italiei, din cauza 
interferenței stațiilor „pirat", 
emisiunile de la Roma nu mai 
pot fi audiate în condiții nor
male. Se afirmă că Italia ar 
fi sugerat Marii Britanii folo
sirea navelor de război, brita
nice sau italiene, pentru lichi
darea posturilor pirat. Demer
suri asemănătoare au fost pri
mite la Londra și din partea 
guvernului suedez.

„PIRAȚII ETERULUI
Cam de la acest omor da

tează și primele măsuri luate 
de guvernul britanic împotri
va celor ce „infectează atmo
sfera" difuzînd programe ili
cite, a căror audiere „consti
tuie ea însăși un delict". In 
prezent se definitivează un 
proiect de decret care inter
zice. cel puțin în limita apelor 
teritoriale engleze, activitatea 
stațiilor pirat și stabilește pc-

tanicii nu vor fi singuri în 
acest război, intrucit, de o bu
cată de vreme, plîngerile îm
potriva „piraților eterului" se 
înmulțesc, problema, 
samblu, dobîndind un 
ter internațional. La 
s-a anunțat, zilele trecute, că 
guvernul italian a atras aten
ția guvernului britanic asupra 
prejudiciilor pe care posturile 
clandestine le aduc emisiuni-

în an- 
carac- 
Roma

ii

Și acum, după măsurile lua
te de britanici, după înmulți
rea plîngerilor și „internațio
nalizarea" problemei, ce șan
se există pentru desființarea 
stațiilor pirat ? Se pare că, 
cel puțin pină în prezent, a- 
ceste șanse nu sînt prea mari. 
In primul rînd disputa din 
Camera Comunelor asupra le
gislației plănuite se anunță 
aprigă, întrucît numeroși de-
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lui de la Brighton, și este sem
nificativ că premierul Wilson 
a ales ajunul acestor impor
tante dezbateri pentru a anun
ța noul decret, care impune 
măsuri atît de nepopulare. Po
trivit cercurilor congresului, 
el a ținut să demonstreze ast
fel că nu înțelege să cedeze 
presiunilor adversarilor sui. 
După părerea acestor cercuri, 
este neîndoielnic că sindicatele 
(mai ales cel al muncitorilor 
din transporturi și necalifi
cați, condus de fostul ministru 
Frank Cousins), își vor înăs
pri atitudinea. Pe de altă 
parte, noul decret provoacă 
neliniște și în rindul unei a- 
numite părți a pa canatului, 
care se vede amenințată de o 
intervenție masivă pentru blo
carea prețurilor. După părerea 
generală a cercurilor brite- 
nice, în bătălia economică a 
Angliei noul decret marchează 
o fază de cea. mai mare im
portanță.

PE
SCURT

ÎN PREZENȚA unui numeros 
public, la Plzen, Teatrul de Co
medie din București a prezentat 
piesa „Troylus șl Cressida". Acea
sta a fost prima reprezentație a 
teatrului bucureșlcan din cadrul 
turneului pp care îl întreprinde in 
R. S. Cehoslovacă. Spectacolul i-« 
bucurat de un frumos succes.

LA FRAGA a început conferin
ța primilor arbitri de stat din ța
ri socialiste și a1 cercetătorilor 
din domeniul dreptului economic. 
Participanții vor face un schimh 
de experiență in ce privește rezol
varea problemelor juridice în eco
nomie. Din Republica " 
România participă o 
condusă de Mărcii 
prim-arbitru de stat.

SocialistS 
delegație 

Vitzmann,

DUPĂ cum anunță ziarul „L- 
Humanite", intre 4 și 8 ianuarie 
196? va avea Joc cel de-al XVIII- 
lea congres al Partidului Comunist 
Francez.

AGENȚIA France Presae infor
mează că o propunere vizînd folo
sirea în viitor a limbii esperanto 
în relațiile internaționale va fi 
transmisă la 6 octombrie Secreta
riatului Națiunilor Unite de pre
ședintele Asociației universale 
pentru limba esperanto.

Această propunere, scrie agen
ția, a primit aprobarea din partea 
a aproximativ 1 milion de persoa
ne, precum și a 4 000 de organiza
ții esperantiste naționale și inter
naționale. Printre semnatarii pro
punerii figurează șefi de state 
și guvern, 6 926 de savanți, 1 359 
parlamentari, scriitori și sportivi 
de renume mondial.

APROXIMATIV 60 000 de 1n- 
vățâlorl șl profesori din Peru au 
declarat grevă în semn de protest 
împotriva pasivității autorităților 
neruviene față de revendicările 
îor. Deși guvernul peruvlan pro
misese că va majora salariile ca
drelor didactice din învățămîntul 
primar și secundar, pînă în pre
zent nu au fost luate nici un fel 
de măsuri în acest sens.

POTRIVIT unui comunicat ofi
cial publicat la Paris, miercuri 
seara a avut loc în Oceanul Paci
fic deasupra atolului Muruioa, cca 
de-a șasea experiență nucleară 
■franceză, ultima, din seria de ex
periențe nucleare ale Franței pre
văzute penlru acest an in Oceanul 
Pacific.

putațî, mai ales din opoziție, 
au o atitudine favorabilă „pi
raților". Nu e sigur deci, că le
gislația va fi aplicată în for
ma ei actuală. în al doilea 
rînd. numeroși businessmani 
englezi susțin că aplicarea de 
măsuri împotriva posturilor 
de radio clandestine va dău
na... economiei britanice, de
oarece aceste posturi își vor 
muta corturile sub zidurile 
New York-ului și ale Parisu
lui. care vor beneficia apoi de 
cea mai puternică mașină de 
reclamă pentru produsele lor. 
Deci, Anglia n-ar avea decît 
de pierdut...

Dar pirații ? Luîndu-și mă
surile de precauție, ei se arată 
destul de optimiști și privesc 
ofensiva împotriva lor cu mult 
calm. Așa, de pildă, chiar în 
momentul cînd plîngerile des
pre care am vorbit atinseseră 
punctul culminant, pirații își 
măreau familia : cel de-al 11- 
lea post de emisiune clandestin 
începea să transmită.

ION D. GOIA
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