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Astăzi se sărbătorește

în întreaga fără

• Codul bunelor maniere într-o nouă ediție
• Interviu cu interpretul „Faraonului41, aflat la București

E ziua recoltei. Una din zilele anului cu cei mai mulți sărbătoriți 
— milioanele de țărani cooperatori și mecanizatori, de specialiști 
și muncitori ai fermelor de stat. E ziua în care sărbătorim pîinea 
și vinul rodit de pămîntul românesc.

Am primit la redacție multe, multe invitații. Am fi dorit să 
fim peste tot. La Mangalia și Băltăgești, unde cursa doborîrii recor
durilor la producția de grîu continuă an de an, la cei mai vestiți 
grădinari ai țării — la cooperatorii din Tomnatic, Macea și Curtici. 
Am fi dorit să fim în Insula mare a Brăilei, unde îngemănarea 
tehnicii agricole moderne cu iscusința lucrătorilor ogoarelor a 
smuls bălții o uriașă comoară — adevărați munți de porumb : am fi 
dorit să fim la Coțușca, în Suceava, la sărbătoarea crescătorilor de 
animale, în viile Cotnarului și în livezile Argeșului, la hanul 
haiducilor din Trivale. Despre desfășurarea multora din ele, vom 
relata în ziarul nostru de marți. Acum însă, la ora cînd ies 
de sub tipar aceste rînduri, către București s-au pornit mii de coo
peratori, de mecanizatori și muncitori ai fermelor de stat. Dintre 
ei — peste 10 000 — s-au îndreptat spre Tîrgul Obor. Pătrunzînd 
pe sub uriașa poartă românească și în fața atîtor ispite — expoziția 
cu vînzare a păsărilor de curte, ornamentale și cîntătoare, globul 
curajului, pavilionul magic, bărci și tiribombe — vor intra în 
uriașa expoziție de legume și fructe din incinta halelor unde expun 
cooperative agricole și I.A.S. din regiunile București, Argeș și 

Ploiești. în fața exponatelor ce au și început să umple coșurile 
gospodinelor, vor purta discuții, se vor sfătui. Vor afla cu acest 
prilej că la Vărăști contul venituri din valorificarea celor 4 100 tone 
de roșii, gogoșari, ardei și alte zarzavaturi, reprezintă de pe acum 
4 700 000 lei. Inginerul Cristea Constantin le va da amănunte 
despre modul cum au obținut anul acesta cooperatorii din Herești 
24 000 kg roșii la hectar, iar Stelian Chiran, președintele de la 
Valea Dragului, va împărtăși experiența lor în realizarea a 22 000 
kg ardei grași la hectar și 24 000 kg vinete. Și, cu siguranță, la ora 
asta nu este vizitator al expoziției din Halele Obor, care să nu se 
oprească pentru a admira și cumpăra din roadele livezilor coopera
torilor din Capul Piscului și Vălenii-Dîmbovița, struguri din viile 
cooperatorilor din Drăgășani și Străjeștii de Sus. Pe uriașul platou 
de lîngă hală, Ia expoziția de mașini, vizitatorul va înțelege cum a 
fost posibilă obținerea în toate sectoarele agriculturii a unor produc
ții sporite, va avea o imagine clară asupra eforturilor pe care le fac 
partidul și statul pentru continua mecanizare și modernizare a 
agriculturii. Discuțiile vor continua în fața unei ulcele cu must 
și a unei fripturi de batal la hanul cooperatorilor din Sudițî.

Mii de oameni sînt acum în expoziția zootehnică din Floreasca. 
Sînt urmărite aici cu atenție explicațiile specialiștilor privind meto
dele noi, moderne, introduse în producția zootehnică, sînt admirate 
exemplare record de taurine, cabaline, porci și păsări.

Succesele agriculturii regiunii București sînt prezentate și 
în expoziția organizată în Pădurea Pustnicul, spre care s-au în
dreptat în această dimineață mii de țărani. Aici, pe scena din 
poala pădurii, vor urca 2 000 de artiști amatori într-un grandios 
spectacol al portului, cîntecului și jocului din Bărăgan, Teleorman 
și Vlașca.

ION ȘERHU

Terra își schimbă polii ?
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JEAN LIVESCU 
membru corespondent al Academiei, adjunct al

ministrului învăfimîntului
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MATURITĂȚII
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vă invităm

să citiți:

Rezultatele unei an
chete despre spiritul 
gospodăresc al unor 
tineri din orașul Motru 
(„Cine îmbătrîneștc 

blocul D 1“)...

B
...Și ale unui reportaj 
despre organizarea 
distracției tineretului, 
pe marginea căruia își 
spune părerea artistul 
poporului GRIGORE 

VASILIU-BIRLIC.

B
Totodată, cinci dintre 
tinerii care au scris 
ziarului primesc răs
puns la rubrica „CU
RIER CETĂȚENESC".
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Urcată în cvadriga 
ei de aur, toamna a 
venit cu înțelepciune 
matură, cu soare calm 
și cer înalt, întîmpi- 
nată de oamenii pa
triei noastre cu răsco
litoare ospitalitate 
strămoșească. Aici, 
între Marele Fluviu 
și Țara Vrancei, arc 
de triumf peste Bără
ganul fecund, i-am 
așternut în cale co
vor policrom de flori, 
bucuriile și năzuin
țele fără număr.

Anii noștri, deose
bit de fertili, obligă 
de peste două de
cenii la o robustețe 
fără egal acest al

treilea anotimp aflat 
ca o cumpănă între 
crivățul aspru și 
cîmpia răpusă de 
zăduf. O robustețe 
premeditată, gîndită 
și calculată milime
tric de om, socotită 
în folosul lui și al 
țării.

Anotimpul maturi
tății a venit și de data 
aceasta cu harabdlelc 
pline, cu cîmpiile fre
mătătoare ale portim- 
burilor, cu brazda 
neagră, în așteptarea 
seminței care să ger
mineze noile ipostaze 
ale hărniciei. La poa
lele Vrancei, în pod
goriile Poneiului și

ale Odobeștilor, viti
cultorii se luptă a- 
cum cu poloboacele, 
pornite într-un joc 
fantastic în nerăbda
rea lor după nunți și 
botezuri. Iar mai sus 
un pic, la Năruja, a- 
colo unde se stinge 
ecoul frivol al crame
lor, acest septembrie 
de aramă o dat pri
lej dansatorilor să-și 
serbeze două decenii 
de joc voinicesc pe 
scenă. Nu știu dacă 
la această bucurie 
s-a cerut din plin și

ILIE TĂNASACHE 
(Continuare în 

pag. a ll-a)

Drumețind

De curînd, 400 de tineri 
din întreprinderile, școlile 
și instituțiile orașului Ba
cău au plecat într-o ■ 
excursie, organizată de Co- î 
mitetul orășenesc U.T.C., la ; 
Tg. Neamț.

Primul popas: Piatra 
Neamț. Aici au fost vizitate 
biserica lui Ștefan cel Ma
re, turnul cu ceas și noile , 
construcții. De aici, cele 10 
mașini au Juat drumul Vă- 
ratecului, unde se află mor- 

' mîntul lui Veronica Micle. 
i Un alt popas, și de aici la 

miriâstirea Agapia, prilej 
cu care a fost vizitat și mu
zeul pictorului Nicolae Gri- 
gorescu. Humuleștiul, eu 
bojdeuca lui Ion Creangă, 

j Cetatea Neamțului s-au 
i bucurat de un deosebit iri- 
[ teres din partea excursio

niștilor. La Cetatea Neam
țului, tinerii au asistat la 
deschiderea „Festivalului 
de cîritec și joc’1, inițiat de 
Comitetul regional Bacău 
al U.T.C., după care și-au 
continuat călătoria vizitînd 
Mirceștii lui Vasile Alec- 
sandri, orașul Homan. O zi 
plăcută, care îndeamnă la 
noi drumeții.

GHEORGHE ENACHE 
secretar cu problemele de 
propagandă al Comitetului 
orășenesc Bacău al U.T.C.

ȘCOALA

SUPERIOARĂ

ÎN CIFRE

• Marea familie 
universitară numără 
peste 130 000 de stu
denți.

• In România, ar» 
la 10 000 de. locuitori, 
70 sînt studenți.

• Alături de cele 15 
centre universitare, 
1967 consacră Ploîeș- 
tiul ca al 16-lea centru 
universitar.

• Circa 33 000 de ti
neri trăiesc acum de
butul studenției.

In aceste zile, cind porțile școlilor noastre su
perioare se redeschid pentru a că reprimi la în
ceput de nou an universitar, spre coi se îndreaptă 
ginduiile întregii națiuni, cu dragoste și încredere. 
Vă regăsiți, mai maturi, locurile în amfiteatre și 
săli de-curs, în laboratoare și biblioteci, la cămine 
și cantine. în multe centre universitare institutele 
s-au îmbogățit cu localuri noi de învățămînt, cu 
echipament de laborator, cu noi cămine și canti
ne, fondurile de cărți românești și străine din bi
blioteci au sporit. Pe alte șantiere se lucrează de 
zor la imobilele planificate pentru anii următori. 
Un nou oraș, cu veche tradiție de cultură și de 
luptă muncitorească, cu intensă activitate econo
mică, intră în rîndurile centrelor universitare 
Ploieștii, unde-și începe activitatea noul institut 
de petrol. Învâțămîntul economic a fost mai bine 
profilat, pentru a răspunde comandamentului eco
nomiei naționale. La Institutul politehnic din 
București a luat ființă o secție de centrale electio- 
nucleare, care va asigura pregătirea unor promoții

CĂTRE

STUDENȚI
de tineri specialiști într-o profesie nouă si de lar
gă perspectivă. S-au format și se foc în continuare 
eforturi în cadrul amplei discuții publice asupra 
„Studiului privind dezvoltarea învățămîntului su
perior -- cu participarea largă a profesorilor și 
specialiștilor — pentru a perfecționa din punct de 
vedere științific și didactic — procesul de învăță
mînt. Întreagă această activitate care stă la te
melia unui învățămînt la nivelul cerințelor econo
miei, științei și culturii, vă este destinată vouă 
pentru a că înlesni și mai larg accesul la comorile 
științei și culturii și a vă ciea condiții mereu mai 
bune de viață și activitate studențească. Gindul 
nostru, al tuturora, profesori și studenți, se în
dreaptă, de aceea, cu dragoște și recunoștință 
spre conducerea de partid și de stat, care veghează 
ca școala noastră superioară să se dezvolte ascen
dent, să țină pasul cu cerințele societății în plin 
avînt, cu tot ceea ce știința și tehnica contempo
rană realizează pe plan mondial.

(Continuare în pag. a ll-a)
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SPORTUL - școală a voinței
INTERVIUL NOSTRU CU DL. 
FELIX LEVITAN, PREȘEDIN

TELE A.I.P.S.

De mai multe zile, se află în 
țara noastră, ca invitat al Asocia
ției presei sportive de pe lingă 
Uniunea Ziariștilor, dl. Felix Le
vitan, președintele Asociației In
iei naționale a Presei Sportive 
(A.I.P.S.). în calitate de redactor 
șef al ziarului „Le Parisien Li
bere" și al revistei „Mirroir des 
Sports”, codirector al Turului

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a ll-a)
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Cil ANTET
Sîntem martorii unui fe

nomen publicistic deosebit 
de interesant pe care-1 sem
nalăm aici cu satisfacție. E 
vorba de eforturile pe care 
le fac publicațiile culturale, 
inclusiv cele regionale, de 
a investiga calificat zone 
de un mare interes spiri
tual. în cadrul acestor preo
cupări (articol de idei, 
opinii, anchete, „mese re-

t.unde“) revine cu o insis
tență demnă de subliniat 
preocupările acestor re
dacții de a aduce în prim- 
planul interesului edilitar 
valorificarea cu maximă 
competență a monumente^ 
lor arheologice, această 
memorialistică inestimabilă 
a oricărei națiuni civilizate. 
Pe această linie, ca să cităm 
pe cea mai recentă, se în
scrise și dezbaterea declan
șată de revista constăn- 
țeană Tomis care apare în
tr-o zonă, printre altele, de 
un invidiat interes arheo
logic. Cu „O soluție defini
tivă în restaurarea monu
mentului Tropaeum tra- 
iani ?“ semnat de Radu 
Florescu, redacția invită la 
„un judicios schimb de 
opinii, pe această temă, 
între oameni de știință și 
artă, publiciști, discuție 
care va elucida, pe lingă o 
serie de aspecte particulare

TELEGRAMĂ
Tovarășului CIU EN-LAI 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

PEKIN

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, vă adresez dumneavoastră, Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Chineze și întregului popor 
chinez calde felicitări.

Poporul român, care nutrește sentimente de profundă stimă 
și prietenie față de poporul frate chinez, se bucură din toată 
inima de realizările remarcabile ale oamenilor muncii conduși 
de Partidul Comunist Chinez și le urează noi succese în construi
rea societății socialiste.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-chineze, bazate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta și 
pe mai departe în interesul arabelor noastre țări, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

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

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România.



✓

ARTICOLE • REPORTAJE • ÎNSEMNĂRI

CINE ÎMBĂTRlNEȘTE
Motru e un oraș tînăr, încă in plină construcție, oraș

modern, fără periferii și discordanțe, alcătuit dintr-un pilc

unitar de blocuri noi, gindit armonizate, aspectuos realizate.

Motru e un oraș tinăr și prin populația sa: din cei circa

8 000 locuitori, jumătate sint tineri, poposiți din toată țara

pentru a scoate la lumină bogăția de cărbune aflată aici,
in măruntaiele pământului de la poalele dealurilor oltene.

Cei mai tineri motreni sînt, 
desigur, burlaci și locuiesc in
tr-un bloc de garsoniere — 
D. 1. — care-și inalță eleganta 
siluetă albastră din beton și 
sticlă în plin centrul orașului 
Cind te apropii însă, senzația 
de nou e izbită în plin de gea
mul spart al ușii de la intrare ; 
cînd pătrunzi înăuntru desco
peri, străbătînd culoarele, so
nerii smulse, din care atîrnă 
jalnic un fir, întrerupătoare 
inexistente, instalația electrică 
defectă.

Batem la prima ușă și in
trăm. Un tînăr, doarme în ae
rul închis, pe un pat de fier 
cu cearșafuri aproape negre. 
Pe jos pare că nu s-a măturat 
de luni de zile ; parchetul, de
venit invizibil, e acoperit de 
resturi de țigări, pîine uscată, 
haine aruncate, hîrtii mototo
lite. în balcon, o colecție în
treagă de pantofi rupți. ba bu
cătărie, învălmășeală de bor
cane, sticle, resturi de mîn- 
care, vase nespălate. Baia, 
care nu pare a avea vre-o fo
losință, e practic blocată de 
trei coșuri înalte, încărcate cu 
gunoi.

însoțitorul nostru, I. Bărbu- 
lescu, secretarul comitetului 
orășenesc U.T.C., îl trezește pe 
locatarul somnoros, Mihai Mo- 
raru, care imparte garsoniera 
cu H Stroe, electrician la ex
ploatarea Cireșul (unde este 
și... secretar al U.T.C. 1). Dau 
vina unul pe celălalt și în fapt 
nu fac nimic nici unul, ci pre
feră să înoate amîndoi în de
zordine și necurățenie, pe dea
supra distrugînd cu bună ști
ință avutul obștesc. Fiindcă 
această garsonieră — dată in 
folosință astă primăvară! — e 
pe jumătate distrusă.

Intrăm la înl. triplare într-o 
locuință de burlaci de la eta
jul superior. Aici, vrafurile de 
încălțări rupte și murdare sînt 
colecționate în vestiar; ală
turi, baia spartă, neagră, are 
instalații lipsă. S-au furat. 
Le „completează" unul de la 
altul, cînd au nevoie. Adminis
trația afirmă senină că 90 la 
sută dintre garsonierele burla
cilor nu mai au, din această 
pricină, nici o instalație com
pletă.

Alte cîteva praguri trecute, 
aceeași tristețe : degradări, de 
la ferestrele blocului, sparte, 
pînă la clanțele de la intrare 
distruse. Plus dezordinea și 

■ neîngrijirea cumplită, mobi
lierul rudimentar sau inexis
tent, lenjeria neschimbată de 
luni de zile. Fostele garsoniere 
elegante, confortabile, de astă 
primăvară, arată astăzi pe di
năuntru, ca un sordid azil de 
noapte — desfigurarea reușind 
s-o realizeze înșiși locatarii 
Bubulete Ion, Ciocnitu Gheor- 
ghe, Bucurică Ion și mulți, 

• foarte mulți alții. Am vizitat, 
e drept, și locuințe bine îngri
jite de Marinescu Marian și 
Petre Tilvea, am respirat aer 
proaspăt, civilizație și cultură 
la Marin Petrea, într-o garso
nieră curată, cu mobilă nouă, 
radio, televizor, ne-am bucu
rat ochii la etajul fetelor care- 
și țin casa orînduită și îngri
jită ca un pahar. Dar din ne
fericire astfel de oaze sint rare 
la D. 1., considerat de toți mo- 
trenii „oaia neagră" a orașu
lui, blocul tinerilor, îmbătrînit 
de tineri.

Interiorul unei case e oglin
da vieții ordonate sau dezor
donate a locatarului, a echili
brului și orizontului său. Bal
zac, Proust, Gorki determinau 
adesea caracterul personajelor 
prin mediul în care locuiau. 
Cine sint, deci, acești tineri ? 
Mulți dintre ei muncitori har
nici, fruntași — răspund cu 
iot respectul. în această pri
vință, toate forurile din Mo
tru. Dar — ridică toți din 
umeri — „sînt băieți", deci ne- 
pricepuți în treburi casnice, 
veniți de pretutindeni, încă 
neobișnuiți cu toate bunele 
deprinderi civilizate. Ei abia 
trebuie să deslușească obliga
țiile'citadine, și în consecință 
educația civică s-ar impune 
negreșit... Nimic mai adevărat, 
dar n-o face nimeni. în august, 
un activist de la Comitetul re
gional Oltenia al U.T.C. a dis
cutat cu burlacii de la blocul 
D. 1. despre îndatorirea res
pectării avutului obștesc și a 
obligativității bunei întrețineri 
a locuinței. întrunirea, unică 
de acest fel, a avut loc afară, 
în cîmp, Motru ne-avind nici 
măcar un singur club, o sin
gură încăpere unde să se in- 
tilnească tineretul în acest i 
yraș există un unic cinema
tograf, deschis de două ori pe 
săptămână și 4 cârciumi des
chise in fiecare zi. Rezultatul 
a previzibil. Unde să se facă 
educație civică ?

în unanim încriminatul D. 1. 
iu s-a ținut niciodată o șe- 
iință de bloc, și nimeni nu 
pare a se fi gîndit la utilitatea 
îi : nici comitetul orășenesc 
U.T.C., nici Sfatul popular, 
nici I.G.D., întreprinderea mi- 
îieră Motru unde lucrează ma
joritatea locatarilor. Așa că a 

, fost exclus orice prilej de a fi 
popularizați atît cei ordonați

cît și „boemii". Și unii și alții 
sînt știuți numai din zvon pu
blic și nimeni n-are nimic nici 
cu unii nici cu alții. îndefi- 
nitiv, educația civică se face 
și cu mijloace restrictive : 
dacă întreprinderea de gos
podărie orășenească Motru și 
Sfatul popular sînt încunoști- 
ințate de starea garsonierelor 
de la D. 1., de ce nu iau măsuri 
penalizatoare, care să meargă 
pentru cei recalcitranți pînă 
la evacuare ? I.G.O., ca și Sfa
tul popular se mulțumesc însă 
cu relatări constatative și cu 
încasarea chiriilor.

Inițial I.G.O. plătea 15 femei 
de serviciu, în două schim
buri, care asigurau curățenia 
și în interiorul garsonierelor 
Sfatul popular regional Cra
iova a dispus desființarea a- 
cestor posturi, deși e practic

dovedit că această măsură 
duce pur și simplu la dsgra- 
dareâ locuințelor. Toți tinerii 
cu care am discutat cer cu in
sistență reangajarea de către 
I.G.O a femeilor de serviciu 
pentru curățenia din interior, 
plătibile dintr-un surplus de 
taxă de întreținere, pe care ei 
s-ar obliga s-o achite. I.G.O., 
sceptic, afirmă că burlacii de 
la D. 1. nu plătesc la timp nici 
chiriile, dar asemenea taxe 
suplimentare 1 Chiar dacă în 
parte — dar numai în parte 
— e adevărat, soluția se im
pune însă a fi încercată din 
nou, mai ales că burlacii au 
făcut acum către Sfatul popu
lar regional o petiție colectivă 
în acest sens, care, să sperăm 
că înseamnă nu numai o ce
rere, ci și un angajament.

CUL
BLO

VIORICA TĂNASESCU Oază exotică în Carpați. 
Băile Felix reprezintă o atracție 

permanentă.

Deși, firește, răspunderea 
pentru buna și civilizata în
treținere a locuințelor revine 
în primul rînd locatarilor '— 
alături d mujica educativă 
susținută și eficientă ce revine 
organizațiilor U.T.C. respecti
ve — devin neapărat necesare 
măsurile de ordin administra- 
tiv-gospodâresc al forurilor 
competente din Motru : nu nu
mai pentru apărarea avutului 
obștesc, dar și pentru cel spi
ritual al tinerilor lui locatari. 
Fiindcă dacă locul în care 
trăim ne exprimă, el totodată 
ne determină, ambianța locu
inței punîndu-și amprenta pu
ternică asupra conduitei gene
rale, mai ales cînd e vorba 
de tineret.

Se poate cunoaște omul 
după preocupări, după 
modul cum muncește, 
cum se comportă în socie
tate și familie, după prie
tenii pe care și-i alege.dar 
se mai poate cunoaște 
după felul cum înțelege 
el să se bucure de timpul 
lui liber, să se destindă, 
să rida, — și aceasta de
notă în bună măsură gra
dul lui de evoluție, carac
terul, sensibilitatea. Nu 
întîmplător unii preferă 
invariabil un anumit soi 
de distracție...

...Dostoievski dorind să 
analizezr mai complex un

îndemînă : chitare, table, 
cărți de joc etc. Se întîm- 
plă cam așa : doi inși în
cep rostogolirea zarurilor 
pe lemnul cutiei de salcîm 

. care face acel zgomot plă
cut tablagiilor de pretu
tindeni și la ^uzul căruia 
se adună în cerc și alți 
inși. După ce am asistat 
vreme de o jumătate de 
oră la cîteva partide m-am 
dus la un tovarăș de la 
Comitetul pentru cultură și 
artă din Constanța. Toc
mai pleca. L-am oprit în 
fața statuii lui Ovidiu, din 
fața sfatului popular, care 
mi se părea că șoptește

Distracție

Punte aeriană

SPORTUL
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școală
(Urmare din pag. I)

Franței, fondator și președinte de 
onoare al Uniunii sindicale a zi
ariștilor sportivi din Franța, dl. 
Levitan desfășoară o fructuoasă 
activitate pe tărîmul presei spor
tive.

Ieri dimineață, în holul hote
lului Athenee Palace, domnia sa 
a avut amabilitatea să acorde 
un interviu ziarului nostru.

— Care sînt principalele e- 
hiective și preocupări ale 
A.I.P.S. P

— Dorim ca prin activitatea a- 
sociației noastre, să contribuim la 
o mai bună înțelegere între po
poare. Sportul este, prin excelen
ță, cel mai bun vehicul care 
permite tineretului să se întîlneas- 
că și să lege prietenii trainice. 
Pentru acest ideal, am constituit 
acum 40 de ani și mai bipe 
A.I.P.S. (astăzi cuprinde 42 de a- 
sociații naționale), și care, încă 
de la origine prevedea în statutul 
său ca toti membrii să lupte pen
tru interzicerea oricăror discrimi
nări politice, confesionale și rasi
ale. Printre alte preocupări, men
ționăm și pe aceea privind asi
gurarea celor mai bune condiții 
materiale pentru ca membrii ei să 
se exprime și să-și îndeplinească 
mai bine misiunea pe care 0 au 
cu ocazia organizării marilor 
competiții internaționale.

— După opinia dv., 
conside-ați că 
Iul sportului 
neretului ?

— în primul rînd, esențial, 
cred că sportul este o școală a 
voinței ; cred, de asemenea, că 
sportul poate fi o școală a loiali
tății, a spiritului de dreptate. 
Apoi, cred că trebuie să-i învețe 
pe tineri să trăiască sănătos și să 
se depărteze de toate tentațiile 
care sînt vizibile, apar la tot pa
sul și-s dăunătoare echilibrului 
fizic și moral al oricărui popor. 
Cred că trebuie să umplem sta
dioanele și să golim cafenelele.

— Ați avut ocazia să vă 
întîlniți cu reprezentanți ai 
presei sportive și ai Uniunii 
Ziariștilor, să vizitați cîte
va localități și baze sportive 
și turistice și, probabil, să 

vizionați unele manifestații 
sportive ; ce impresii v-au 
lăsat?

— M-am întîlnit cu mulți con
frați români, care mi s-au părut 
oameni de mare cultură și la cu
rent cu toate problemele sportu
lui și ale presei. Fiind buni cu
noscători ai limbii franceze — 
am avut cu ei discuții deschise, 
sincere, de o mare franchețe, a- 
jungînd uneori chiar la contro
verse aprinse.

Vă mărturisesc că aveam o 
imensă sete de a cunoaște țara 
dv. și sub aspect turistic. Reali
zările de la Mamaia, cele de la 
Brașov, din oraș și de la Poiana, 
de pretutindeni sînt extraordina
re, impresionante.

LA MASĂ SAU LA 
BAR?

Adeseori, în restau
rante, intîlnești urmă
torul anunț: „Nu ser
vim la bar". Sînt și 
restaurante unde ești 
servit numai la bar 
și altele unde, și la 
masă și la bar, tot de
geaba aștepți. E ca
zul restaurantului din 
gara Tecuci-Sud. Mai 
întîi ospătarul a spus 
că servește la bar, a- 
poi că face acest lu
cru la masă. După o 
oră clienții au servit 
berea în tren. Și cum 
corespondentul volun
tar nu a găsit cutia 
pentru sugestii și re- 
clamații să pună în
trebarea 
mintă o 
Civilizat, clienții sînt 
serviți la 
puțin civilizat — sau 
chiar de loc, sînt ser
viți la bar. Intrucît 
dv. nu ați folosit nici- 
una din aceste două 
variante comunicați- 
ne pe care o alegeți.

SALUTĂRI DIN 
VITEZĂ

Conducătorii auto 
Ștefan Drăghici și 
Costică Nistor de la 
I.C.I.L. Rrăila erau 
buni prieteni. Chiar 
dacă se întilneau de 
10 ori pe zi se salu
tau. Și iată-i pe cei 
doi prieteni întîlnin- 
du-se cu mașinile pe 
șoseaua ce duce la 
Măxineni. A început o 
întrecere de toată fru-

musețea. Cînd ajun
geau unul lingă altul 
își trimiteau inva
riabil același salut : 
„Hai noroc !“. O dată 
de două ori, de zece 
ori, pînă cînd în loc de 
noroc, au avut ghi
nion : au lovit mașinile 
aducînd întreprinderii 
serioase pagube mate
riale. Și acum se în- 
tilnesc de 10 ori pe 
zi, dar nu se mai sa
lută. Și chiar dacă

tîta timp nu primește 
răspuns. Se pune fi
reasca întrebare : to
varăși de la spitalul 
din Oravița, ce vechi
me trebuie să aibă o 
cerere pentru o sim
plă adeverință ?

E O CONFUZIE...

Redacția ziarului 
nostru a trimis Ofi
ciului I’TTR raion 
Rm. Vîlcea o scrisoa-

care 
e menirea, ro- 
în educația ti-

mese,

care-1 fră- 
facem noi...

mai

CURIER
CETĂȚENESC

T

s-ar mai adresa salu
tul „Hai noroc" tot 
nu-1 au, că trebuie să 
plătească.

AȘTEPTĂM 
RĂSPUNS

Tovarășa Sîrbu Ma
ria a lucrat o anumi
tă perioadă de timp 
la spitalul din Oravi
ța. Acum e salariată 
a unui spital din Tr. 
Severin. De două luni 
solicită spitalului din 
Oravița o adeverință 
de vechime fiindu-i 
necesară pentru cartea 
de muncă și tot de a-

re a unui corespon
dent voluntar din co
muna Muereasca în 
care se reclama fap
tul că ziarele sînt dis
tribuite cu întîrziere 
abonaților.

Am primit răspun
sul oficiului cu prici
na din care aflăm că 
într-adevăr ziarele 
sînt difuzate cu întîr
ziere de către factorul 
poștal. Atît și nimic 
mai mult. Bine, dar 
asta știam și noi. Ce 
nu știam — și vroiam 
să aflăm de la 
conducerea sus-nu- 
mitului oficiu —

era, ce măs.uri 
luat cu factorul poștal 
respectiv, ce intenții 
există pentru îmbu
nătățirea generală 
a difuzării presei 
în raionul respectiv. 
Dacă dv. ați făcut o 
confuzie (considerînd 
că noi dorim pur și 
simplu un schimb de 
scrisori), vă dăm po
sibilitatea s-o corec
tați și așteptăm un alt 
răspuns.

NU FIȚI 
INDISCRET !

Un 
din 
nils 
țită de o fotografie. 
Mai
Corespondentul e re
voltat de faptul că 
doi tineri (fata a reu
șit să fie identificată 
în persoana unei țe
sătoare) se sărutau... 
în parc, ceea ce con
stituie — după el — 
un act foarte grav.

Fotografia repre
zintă pe cei doi tineri 
intenționînd să se să
rute. Ne pare foarte 
rău, dar sărutatul nu 
poate fi interzis, iar 
în ceea ce-I privește 
pe corespondent nu 
i-ar strica dacă ar fi 
mai indiscret.

corespondent 
Craiova ne-a tri- 
o scrisoare înso-

întîi scrisoarea.

GH. NEAGU 
(după scrisorile co
respondenților volun
tari : Valentin Miha- 
lache, Ion Marin, S. 
Maria, Niculae Ne

gul eseu).

personaj, întrerupe nara
țiunea pentru a dezvolta 
într-un eseu observațiile . 
sale asupra cunoașterii in
dividului, a caracterului 
său după felul cum rîde. 
El spune că rîsul nu se 
învață, e un dar înnăscut 
și, tot ce poți face în a- 
ceastă privință este să te 
reeduci, să-ți desăvîrșești 
caracterul, să-ți învingi 
pornirile ufîte pentru ca 
rîsul tău să devină mai 
fi umos.

Gluma, voioșia e un a- 
tribuit al sociabilității. Nu 
poate rîde nimeni de unul 
singur, fără să-și îngrijo
reze familia încă nu s-a 
inventat un joc distractiv 
care să-ți permită 
de unu) singur, 
dacă nu are, își 
prilejuri de a se 
de a se destinde — jocu
rile apropie și împriete
nesc oamenii, le solicită 
imaginația, istețimea, îi 
face să se simtă în lumină, 
înconjurați de prieteni.

Numeroasele 
săltărețe trecute în 
și jocuri trecute în 
re, pe smalțuri și pe 
țe șotiile, snoavele, 
torile arată că știm 
bucurăm, să glumim, știm 
să facem sărbătoare din 
timpul nostru liber. A rîde 
înseamnă să fii mereu 
aproape de viață și, 
ceasta, pentru tineret, 
firesc și spontan ca 
joana mînjilor lovind 
copita în cer. O distracție 
bine aleasă înseamnă în 
același timp informare, 
gimnastică spirituală, in
struire. Intîlnim însă case 
de cultură și cămine cul
turale unde dansurile și 
jocurile distractive sînt o 
sarcină ca oricare alta, de 
aceea sînt făcute fără 
chef, în pripă, bătrînește 
și formal, uitînd să se im
pună o ținută și o com
portare civilizată, nu se 
inițiază jocuri în stare să 
antreneze pe participanți, 
să-i apropie, să le înles
nească dialoguri elevate.

Cite odată, pur și sim
plu, sînt interzise aseme
nea acțiuni pe motiv că 
unii tineri n-au venit la 
muncă voluntară, sau că 
o asemenea acțiune ar 
deteriora mobilierul.

Am văzut în Constanța 
tineri care în timpul lor 
liber se deconectează pe 
unde apucă : în parc, pe 
scări mai puțin aglomera
te ori unde și cu ce au la

să rîzi
OmuL, 

creează
distra,

melodii 
jocuri 
culoa- 
scoar- 
șeză- 
să tie

mai
a- 

este 
hîr-

cu

FRONT DE IARNĂ-600
APARTAMENTE PROPRIETATE 

PERSONALĂ
în orașele Tîrgu Mureș, 

Miercurea Ciuc și Odorhei au 
început lucrările de construc
ție la un mare număr de 
blocuri de locuit proprietate 
personală, cu un total de peste 
600 de apartamente. Noile o- 
biective. prevăzute a avea un 
grad înalt de confort, consti
tuie front de iarnă pentru 
constructori, ele urmînd să fie 
date în folosință în prima ju
mătate a anului viitor. în pre
zent, arhitecții tîrgmureșeni 
execută proiectele unor astfel 
de blocuri și pentru restul de 
așezări urbane și stațiuni bal
neoclimaterice din regiune.

IOAN VULCAN

din „Tristele" (scrise 
aceste meleaguri).

„Ce-mi puteți spune

Scrisoare către studenți
(Urmare din pag. I)

Beneficiați de largi drepturi și 
avantaje, așa cum numai o socie
tate socialistă le poate acorda 
tineretului ei; și răspunderile pe 
care le preluați sint pe măsura 
tinereții voastre, entuziastă, ge
neroasă, plină de avînt, de visuri 
îndrăznețe de viitor. Folosiți-le 
din plin pentru a vă îmbogăți 
știința și cultura, acestea nu vin 
de-a gata de nicăieri, ci se înfiri
pă în dialogul pasionat cu profe
sorii voștri, cu cartea, zi de zi, oră 
de oră, în sălile de curs sau de 
seminar, în laboratoare și biblio
teci. „Vechiul Heidelberg", ro
mantic și neangajat, putea exista 
pe scenă sau, uneori, chiar în re
alitate, el n-a dat și nici n-ar fi 
putut da vreun om care să fi în
semnat ceva in viața sau în isto
ria științei. Studenția înseamnă

muncă perseverentă, sistematică, 
cu capul propriu, care trebuie, 
fără îndoială, să acumuleze cu
noștințe, date, formule, dar care 
trebuie — și aceasta e esențialul 
— să gîndească să ordoneze, să 
stabilească relații, să selecteze — 
cu un cuvînt să-și formeze meto
de de investigație, de analiză și 
generalizare pe care tînărul să le 
folosească atît în timpul studiului 
cit și mai tîrziu cînd va fi în si
tuația să rezolve singur proble
mele și să-și aducă contribuția la 
mersul înainte al științei și teh
nicii. Formați-vă de aceea din 
vreme deprinderile de muncă in
dependentă, informați-vă cit mai 
cuprinzător, în cit mai multe 
limbi străine, asupra celor ce se 
petrec în lumea științifică, dez- 
voltați-vă în spiritul de filtrare 
critică, pentru a alege griul a- 
depărului de tot ce e ne-

ghină. Consultați-vă continuu 
cu părinții voștri sufletești, pro
fesorii, folosiți experiența bună a 
„bătrînilor" din anii superiori, 
cultivați în spirit de prietenie și 
colegialitate promovarea schim
bului sănătos de opinii în colec
tivul din care faceți parte, nu vă 
rupeți niciodată de viață, de 
munca harnică a poporului, de 
înaltele lui aspirații Și nu uitați 
nici o clipă că cinstea de a fi 
student al unei școli superioare 
socialiste înseamnă, în instituție 
și în afara ei, obligații de ținută 
și comportament care să vă asi
gure demnitatea.

Nu uitați nici o clipă că v-ațt 
asumat față de colectivitate răs
punderea de a vă pregăti la ni
velul cerințelor actuale și de vii
tor ale specialității voastre, să vă 
fie călăuză indicutia dată de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar 
Central 
Român.
„Astăzi 
permis 
societății < __ ~___ ___
diocră, să se „strecoare" p.L. 
viață cu un bagaj de cunoștin
țe minim. Tumultoasa noastră 
realitate socială, epoca con
temporană — epoca energiei 
atomice, a ciberneticii, a as- 
tronauticii — impun tinerilor 
să fie bine înarmați din punct 
de vedere științific, să stăpî- 
nească — în domeniu] pe care 
și l-au ales — tot ceea ce a 
creat mai de preț omenirea pe 
tărîmul cunoașterii".

Vă adresez din inimă aceste 
îndemnuri, o dată cu cele mai 
bune urări de succese în anul 
universitar pe care-l inaugurăm.

general dl Comitetului 
al Partidului Comunist

nu mai este nimănui 
să se prezinte în fața 
:i cu o pregătire tne- 

prin

„Și ce jocuri distractive a- 
veți ?“ ?,în seara asta n-a
vem". „Nu faeeți în fie
care săptămînă ?“ „Ei, 
chiar în fiecare săptămi- 
nă... îi obosim. Am făcut 
unu cu paharu cu apă dar 
se udă parchetul și l-am 
interzis. Mai facem pes
cuitul sticlelor de bere... 
mîncâcioșii... le știe meto
distul pe toate". „Con
cursuri de dansuri ați fă
cut ?“ „Nu, că-i înghesu
ială și se bagă toți". „De 
ce nu dați drumul 
capacitatea sălii ?“ 
are 300 de locuri", 
e sală de spectacol, 
cind e dans ? îi 
sardele 1“

Trebuie create condi
țiile necesare desfășurării 
programului de distracție, 
o orchestră bună, garde
robă, bufet, surprize, as
pectul sălii, al oamenilor, 
fiitreâga atmosferă să cre- 
eze un cadru plăcut și ar- 
tnonios particîpanților. Or- 

. gatilZatoril distracției tre
buie să fie oameni price- 
puți, talentați, culți, cu 
fantezie. Kî.&sura ,și bunul 
gust- îp alegerea”' ,'țnelo- 
dador--» danșprilor, a jocu
rilor, a glumelor — tre
buie să fie imprimată de 
psbgram. Din petrecere 
trebuie excluși indivizii 
recalcitranți pentru că 

apucate?

cit e 
„Sala 

„Cijid 
Dar 

faceți

t

pe

ta 18 
legătură cu casa de cultu
ră ?“ „Care ?“ „A orașului 
Constanța" „N-avem“ „De 
ce ?Z- „întrebați - C.S.P.-ul. 
S-a propus concret în re- — 
petate rinduri și s-a res
pins. Și C.S.C.A.-ul sus
ține că în orașele mari nu 
ar fi nevoie..." „Cine de la 
C.S.C.A." „E de ajuns a-

pe
tît, se știu ei între ei" 
„Cam ciți tineri aveți în 
oraș ?“ „28—30 000“ „Și 
ce fac, cum se distrează 
oamenii aceștia ?“ „După 
cum mă întrebați, văd că 
știți : cum pot și ei ; dacă 
n-au cum să intre în sfera 
de influență a unei 
tracții organizate ? 
facem cu ocazia unor 
tivități dansuri, in

dis- 
Mai 
fes- 

----------------- , _ fata 
Sălii Sporturilor. în planul 
de investiții, pînă în 1970 
nu este prevăzut decît un 
singur cinematograf in 
cartierul Tomis I. Părerea 
mea este că s-ar putea face 
o casă de cultură și prin- 
tr-o largă acțiune patrio
tică : din 30 000 de tineri 
o să vină destui să ne a- 
jute. Și am acoperi, astfel, 
o parte din cheltuieli. în 
Mamaia nu se găsește nici 
măcar un club; iar o bună 
parte din cele de pe lito
ral sint improvizate. Au 
dispărut ți acele puncte 
culturale de la Eforie 
Nord.
aveți 7“ 
rectorul unei case de cul
tură. „O orchestră care se 
mulțumește cu bani mai 
puțini". „Cîntă bine ?“ 
„Cîntă tare. Le-am spus 
să cînte mai încet dar se 
antrenează unul pe altul. 
Fiecare vrea să se audă 
instrumentul lui. Cel cu 
toba îi dovedește pe toți". 
„De ce dați drumul la 
unii amețiți în sală ?“ 
„Amețiți ?... de băutură ? 
Nu-i cunosc". „Se țin 
drept pînă trec pe ușă", 
„Că doar nu-s psiholog !“.

„Ce orchestră 
întreb pe di-

„gluma e numai cu gura 
iai nu și cu îmbrîncitura" 
zice Anton Pahn. Intre - - 
oameni grosolani nu te 
poți distra, grosolănia a- 
lungă distracția. întrebu
ințarea cu folos a timpului 
liber, a acelor ore strict 
ale tale, ore în care te 
poți dedica nestînjeniț 
preocupărilor tale intime, 
pasionante, care te chea
mă constant, ore în <.:re 
dorința de instruire prin 
artă, știință, sport, te fac 
să întrevezi tainic un strop 
de desăvîrșire spre care 
tinzi și care contagiază în
treaga activitate.

întrebat, artistul po
porului GRIGORE VASI- 
LIU-BIRLIC — despre ce 
înțelege dînsul prin dis
tracție — ne răspunde :

„Este simpîu : arta, fie 
ea literară, teatru, muzică 
sau plastică, fie veselă sau 
„serioasă" trebuie întîi și 
întîi să desfete amuzînd 
și emoționînd. în ceea ce 
privește teatrul — la care 
cred că mă pricep mai 
mult decît la alte arte — 
consider că acela care-1 
face, fie că e dramaturg, 
regizor sau interpret, spre 
a reuși să „distreze" pe 
spectatori, repet, amuzîn- 
du-i sau emoționîndu-i, 
trebuie să-și îndeplinească 
meseria cu seriozitate. O- 
mul de teatru care vrea în 
mod cinstit să-și distreze 
superior spectatorii, tre
buie să îndeplinească o 
condiție esențială : să nu-și 
considere îndeletnicirea 
lui o simplă distracție".

Ceea ce se potrivește, 
după părerea noastră, și 
organizatorilor despre care 
am vorbit mai sus.

COMAN ȘOVA

Anotimp al maturității
(Urmqre din pag. I) lipsitul mujdei de us-

.turoi, după Care oțți 
......................... ' • Șlajutorul podgoreni- ulcelele înflorate 

lor vecini, dar 
sigur că cele trei ge
nerații de nărujeni 
conduși prin atîtea 
concursuri de megie- 
șul lor, Chirii Băr- 
bulescu, i-au zis din 
nou o „corăghiască", 
o „Horă a lui Cheor- 
ghe" și tin „Brîu" de 
pe aici, din Vrancea, 
că au răsunai văile 
tăcute, de piatră, și 
a răzbătut pînă la 
Dunăre ecoul stri- 
găturii pe ritm :

Fetele de la Năruja 
au obrazul cum e 

ruja 1
Ecourile au poposit 

aici mai tîrziu, pen
tru că, în drumul lor, 
prin părțile Tecu
ciului au zăbovit cu 
motiv la hanul „O- 
caua lui Cuza" unde 
fete cu catrințe și 
marame îi fericesc pe 
drumeți cu pui la fri
gare, alăturați la ne-

■

este pîntecoase.
Dar, dincolo de a- 

ceastă revărsare dio
nisiacă, se află traiec
toria unor noi destine 
agreste, în care ima
ginea bucolică e de
valorizată, ea . fiind 
definitiv reintegrată 
în ' vigoarea satului 
românesc contempo
ran, racordat trainic 
la circuitul major al 
vitalității socialite.

Toamnele citadine 
se disting și peste 
aceste meleaguri ale 
țării prin rotunjirea 
fructelor de aur, prin 
tot ceea ce mintea, 
capacitatea de creație, 
inventivitatea și pa
siunea fiecăruia a- 
daugă spectaculos sau 
anonim la tot ce am 
zidit pînă în prezent. 
Iar toate acestea la 
un loc dau măsura e- 
chilibrului de pe 
rampa căruia sînt 
lansate rioi îndrăzneli

I

f

ma
tur- 
m.c.

în circuitul mira'- ’ ■' 
al împlinirilor. De ■ 
platoul-' vombinic ii 

■ siderurgic^ gălățean.
zilele tuf septemh’ e 
au primit în dar co
ta finală — Ti,7 
tri — atinsă la 
rialul de 1700 -
Suspendați între cer 
și pămînt, cuprmz'nid 
cu privirea Ră ăgo- 
nul și Hercinicii a'- 
haștru -uidnrii lui A- 
lexaoiifu' ''Velici. oa
meni carg au lăsat in 
uțjnâ,.aicț fitîtea ' 'e 
ftnale", vpr. fi flutu
rat în semn de bun 
venit acestui anotimp, 
pentru ca apoi, fă ă

. nostalgii, să zorea:; ă 
spre alte locuri unde 
să oficieze în conti
nuare logodna profi- 
lelor de metal la ma
rile temperaturi ale 
profesiei și timpului.

Bun venit, anotimp 
al bilanțurilor, care 
ne dai măsuri ale 
bucuriilor contempo
rane 1

ILIE TANASACHE

SUGERAM!
(Urmare din pag. 1)

și cîteva principii generale 
implicate în procesul com
plex al restaurării." Schim
bul de opinii fructuos pen
tru descifrarea exactă a 
adevărului, ar rămîne însă 
o ste,arpă conversație pu
blicistică pe o temă dată 
dacă adevărurile puse în 
lumină și soluțiile propuse 
în numele unei exemplare 
competențe ar rămîne fără 
urmări practice. Căci nu o 
dată o asemenea dezbatere 
— și ziarul nostru a publi
cat, la timpul cuvenit, nu-

meroase intervenții în a- 
ceastă direcție — a primit 
din partea forurilor res
ponsabile simple scrisori 
de curtoazie îri care se re
cunoșteau neajunsurile se
mnalate de presă fără însă 
a-și găsi cuvenita cores
pondență în remedierea 
sau valorificarea corespun
zătoare a monumentelor 
împricinate în discuție. Să 
sperăm că nu prin primirea 
unor convenționale scri
sori cu antet se va termina 
și această dezbatere inițiată 
de revista Tomis și pe care 
o apreciem cum se cuvine.



S-a încheiat turneul

internațional de volei 
de la Cluj

turneului inter- 
de la Cluj, 

se hotărască 
2 și 7, primul 

nemaiputind fi pierdut de

A CTUALITA TEA 
PENTRU TINERET

în ultima zi a 
national de volei 
practic urma să 
soarta locurilor 
loc 
echipa U.R.S.S. In primul meci, 
echipa noastră de tineret a pier
dut cu 3—0 în fața R.D.G. In 
partida dintre U.R.S.S. și Japo
nia, se aștepta o înfruntare dra
matică între două stiluri de joc 
total deosebite. Dar ultima echi
pă, deși posesoarea unui joc va
riat și spectaculos, a dovedit că 
nu are rezistența necesară pen
tru un turneu obositor cum a 
fost acela care s-a încheiat. E- 
chipa Japoniei este totuși un 
adversar greu de învins intr-un 
meci sau două. Aflată în urma 
unei partide obositoare, ea a 
cedat cu 1—3 în fața rușilor. 
Astfel, voleibaliștii sovietici au' 
terminat nelnfrînti acest tur
neu. In ultimul meci echipa 
României a dispus de selecțio
nata Poloniei cu 3—1. (15—9,
13—15, 15—3 și 15—12) șub am
prenta oboselii manifestată de 
ambele echipe. Evoluția, echipei 
noastre ridică focă numeroase 
semne de întrebare atît în ce 
privește pregătirea fizică cît și 
acea tehnico-tactică. în urma ul
timelor meciuri, clasamentul 
este următorul : 1. U.R.S.S., 2.
România, 3. Polțmia. 4. Japonia. 
5. R. D. Germană, 6. Bulgaria. 
7. România tineret.IOAN BUSU

Nino Benvenuti învinși
Pe „Shea stadium" din Neu> 

York, in fața a 20000 de spectar ' 
tori, s-a disputat meciul pentru 
titlul mondial de box la catego
ria mijlocie între negrul american 
Emile Griffith fi italianul Nino 
Benvenuti. După cum se știe, în 
luna aprilie, Benvenuti a reușit 
să-l deposedeze de titlu (la Ma
dison Square Garden) pe Griffith. 
Dar, de data aceasta, pugilistul 
italian nu s-a prezentat la fel de 
bine pregătit. Handicapat fi de 
o contuzie la abdomen, nu a mai 
repetat numărul său de virtuozi
tate, pierzînd la puncte un meci 
de Ui reprize, in care Griffith a 
fost superior.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 39 

ETAPA DIN 
1 OCTOMBRIE 1967

Pentru această etapă pronos
ticurile au fost acordate de ma
estrul emerit al sportului ION 
VOINESCU

Cehoslovacia — Spa
nia 1 2
Steaua — „U“ Cra
iova 1
Dinamo București —
U. T. A. 1
„U.“ Cluj — Jiul 1
Dinamo Bacău —
'rogresul 1
'teagul Roșu — Pe
trolul 1 x
A. S. A. Tg. Mureș —
Rapid x
F. C. Argeș — Fa
rul 1
Minerul B. M. — Ind.
Sirmei x
Atalanta — Juventus x
Mantoya — Inter . x 2 
Milan — Fiorentina 1 x 
Roma — Napoli 1

INTERPRETUL „FARAONULUI“ 
U BUCUREȘTI

Cu prilejul pre
mierei filmului polo
nez „Faraonul", ne 
vizitează actorul Jer
zy Zelnîk care a in
terpretat rolul prin
cipal în pelicula sem
nată de Kawalero- 
wicz.

Pe vremea cînd își 
căuta interpreții. ma
rele regizor spunea 
despre personajul 
central al filmului 
sau : „Vreau ca lup
tă dintre Ramses al 
XIII-lea și Marele 
Preot Herhor, Fara
onul. să reprezinte 
tinerețea, ardoarea, 
forța". Acestea par a 
fi fost argumentele 
care au influențat a-

legerea lui Jerzy 
Zelnik. astăzi în ulti
mul an al Institutu
lui de artă teatrală 
și cinematografică 
din Lodz. iar acum 
doi ani. Ia vremea 
începerii turnării fii-' 
mului. abia student 
în anul II. Tînărul 
actor explică însă a- 
legerea cu mare mo
destie :

— Kawalerowicz 
n-a ales în primul 
rînd pentru că a- 
veam datele fizice 
ale personajului cre
at de Prus și ima
ginat de el. Restul a 
venit treptat. Acest 
debut, care pentru 
mine este o perfor

manță. a fost și ma
rea mea șansă. în 
cele 15 luni de fil
mare am crescut ca 
voinicul din poveste.

— Satisfacție de
plină sau revelație ?

— Nu. nu sînt sa
tisfăcut de ceea ce 
am realizat eu. ci de 
faptul că am avut 
prilejul să lucrez cu 
un asemenea regizor 
și să învăț o sume
denie de lucruri in
tr-un timp record. 
Aceasta e revelația 
Sper că în cel de-al 
doilea film pe care 
l-am terminat de cu- 
rind în regia lui Jan 
Rybkowski — si care 
poartă deocamdată 
titlul „Cînd dragos
tea era o crimă" — 
nemulțumirea față 
de mine însumi să fi 
dat roade.

— Care conside
rați că este împreju
rarea cea mai feri
cită pentru un actor?

— Să lucreze, cum 
spunem, cu un regi
zor valoros.

— Și ce este mai 
dăunător pentru un 
actor ?

— Să fie mulțumit 
de sine.

I. R.

La Tg. Mureș 

„Premiere" 
din clasici

Succintă convorbire telefonică 
cu Zeno Fodor. secretarul lite
rar :

— Cînd și cu ce veți deschide 
stagiunea anului acesta ?

— începem stagiunea la 1 
octombrie cu piesa. „Mitică Po
pescu" de Cărnii Petrescu în 
interpretarea actorilor secției 
române. A doua zi, pe 2 octom
brie, colectivul maghiar de ac
tori va prezenta piesa contem
porană „Urechile", o comedie, 
de Csavossy Gyorgy și Kom- 
zsik Istvăn.

—- Acestea sînt reluări ; nu 
aveți nici o premieră 7

— Imediat, in zilele urmă
toare au loc primele premiere 
ale stagiunii : „MĂTRĂGUNA" 
de Machiavelli (secția română) 
și „BALOANE DE SĂPUN" 
de scriitorul clasic Csiky Ger- 
gely. Urmează după aceea, „AC
CIDENTUL" de Maria Foldes 
și „PETRU RAREȘ" de Horia 
Lovinescu interpretat de actorii 
secției maghiare.

CE ? \
UNDE* /

BREVIAR COTIDIAN
STUDENȚI AGRONOMI 

PE OGOARE
Ieri dimineață, Gara de Nord 

a fremătat de voioșie și entuziasm 
studențesc. Peste 600 de stu- 
denți din anul I ai Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din București s-au îmbarcat că
tre Brateș, Siliștea, Dudești și 
alte cinci localități din regiunea 
Galați. Aici, în cadrul întreprin
derilor agricole socialiste, își vor

aduce prinosul energiei și dra
gostei lor de muncă, participînd 
la recoltatul porumbului. In 
același timp în regiunile Iași, 
în Banat și Oltenia, pe ogoarele 
clujene, aproape 2000 de studen- 
ți agronomi încep întrecerea 
hărniciei și entuziasmului, ală- 
turîndu-se culegătorilor recolte
lor toamnei.

Incepînd de azi la cinematograful 

>>C A P I T O L“

O zi nu tocmai norocoasă'1

azi vă recomandăm:.,.
REDACTORI

de M. PelinȘl PIANIȘTI
• „REDACTORI ȘI PIA

NIȘTI" se numește volumul de 
debut al tînărului prozator 
Mihai Pelin, volum care se va 
afla zilele acestea în librării. 
Cunoscut din aparițiile sale în 
presa literară — „Ramuri". „Ga
zeta literară". „Luceafărul". 
„Amfiteatru" — autorul este 
student la Facultatea de filozo
fie din București.

— Cartea mea — ne-a spus 
Mihai Pelin cu prilejul unei 
vizite la redacție — nu se do
rește un „debut cu orice preț”, 
care să adune lucrări etero
gene. Am și exclus din ea una 
din nuvelele la care tin. tocmai 
pentru a nu atenta la unitatea

întregului. Programul estetic al 
cărții 7 Mi-e greu să vorbesc 
despre el... Oricum, sînt poves
tiri despre oamenii tineri și 
despre problemele lor grave, 
întrebările intime ale acestor 
oameni, adevărurile lor lăun
trice m-au preocupat in primul 
rînd. în aceeași ordine de idei, 
„tehnica" literară nu m-a inte
resat decît in raport cu ceea 
ce exprimă.

Despre tonul general al carțn : 
am fost întrebat de cineva 
pentru ce am intitulat-o „Re
dactori și pianiști". I-am răs
puns : „Pentru că așa se în- 
timplă întotdeauna — unii re
dactează și alții interpretează...

Centenarul
Marie Curie

Un oraș

O expunere ca un reportaj 
urmată de un film documen
tar : facem cunoștință cu 
Kiiln. Primarul, dl. Theo Bu- 
rauen înfățișează dimensiu
nile acestui oraș care găzdu
iește anual 12 tîrguri. 
Centru industrial, renumit nu 
numai în R. F. a Germaniei, 
Koln se află la întretăierea 
principalelor drumuri ale 
Europei. în gara centrală 
sosesc zilnic 940 trenuri din
tre care 106 internaționale. 
Pe Rhin, pe lingă oraș, trec 
peste 800 de nave care, în 
parte, ancorează la cheiurile 
sale. Domnul primar 
vorbit 
orașul 
multe 
la cele privind traficul au
tomobilistic și pînă la amă
nunte referitoare la viața 
economică, iar imaginile in 
culori ale filmului, ne-au în
tregit tabloul orașului. Pri
marul a relatat și despre 
problemele pe care le ridică 
dezvoltarea orașului mai 
ales sub aspectul îmbinării 
arhitecturii vechi cu cele 

Menținem ceea ce este

ne-a 
cu căldură despre 
său făcînd apel la 
date statistice : de

al tîrgurilor

M. R.

VARIE TA TI
PE GLOB

din punct de vedere 
pentru generațiile

Putem

TERRA IȘI SCHIMBA MARGARET

POLII ? NU MAI

ARE

RĂBDARE!

ESCORIALUL

ei dispăruse 
fost pe punc- 
de a leșina. 

Margaret și 
fuseseră

cumpără

O suită de 54 panouri, mo
dern prezentate, evocă viața 
fi mai ales activitatea uneia 
dintre cele mai mari savante 
ale omenirii, Marie Sklodows- 
ka Curie, de 
a premiului 
împlinirii a 
nașterea ei. 
te de holul 
Bălcescu"-, alcătuiesc 
expoziție itinerantă de repro
duceri, realizată de Comisia 
națională UNESCO a RP. Po
lone.

Neobosita muncă științifică, 
depusă cu o dăruire legendară 
de către geniala fiziciană fi 
chimistă, e înfățișată vizitato
rilor (fără a se păstra însă or
dinea cronologică) sub multi
ple aspecte, așa cum multiple 
au fost și preocupările ei. De
votamentul cu care și-a închi
nat întreaga viață, pînă la sa
crificiu de sine, științei pusă 
în slujba binelui, va constitui 
mereu un nobil exemplu. De 
aceea, tineretul, dornic tot
deauna de pilde mari, trebuie 
să viziteze această expoziție, 
care îi va oferi încă o dată 
prilejul să constate rodul îm
binării dintre geniu și cea mai 
grea trudă.

valoros 
istoric 
viitoare. Procedăm cu grijă 
pentru a ordona ceea ce este 
vechi în ceea ce este nou".

In centrul Kolnului, în a- 
propierea impunătoarei ca
tedrale și a gării centrale, 
se află zona destinată târgu
rilor. Cele 14 hale de expo
ziție însumează o suprafață 
de 145 000 m.p. La manifes, 
țările de specialitate au ex
pus, în 1966, 4 608 firme din 
R. F. a Germaniei și 2129 
firme din 36 de țări.

Dl. Theo Burauen, ne măr
turisește că a privit Bucu- 
reștiul „cu ochii unui pri
mar". Capitala României l-a 
impresionat : „Este un oraș 
în plină dezvoltare, care se 
transformă pe măsura exi
gențelor prezentului și ale 
viitorului. Cartierele noi sînt 
foarte impunătoare ca arhi
tectură. Intenționăm și noi, 
așa cum ați realizat dv. cu 
succes la București, să plan
tăm multe spații verzi in 
noile cartiere".

„Mă întorc cu cele mai 
bune impresii în orașul meu. 
M-aș bucura să revin la 
București..."

două ori laureată 
Nobel, cu prilejul 
100 de ani de la 

Panourile, găzdui- 
liceului „Nicolae 

recenta

Toamna, părinții nu cum
pără numai rechizite pentru 
școiari, cursuri și cărți pentru 
studenți 1 Fiii sau fiicele, a- 
dolescenți, părăsind îmbrăcă
mintea de vară, doresc o îm
brăcăminte comodă, frumoasă 
și modernă. Și... părinții tre
buie să se conformeze. Am 
căutat pentni ei aceste trei a- 
tribute armonios întrunite și 
le-am întîlnit la „Magazinul 
tineretului" din Bd. Magheru. 
Aci, ca de altminteri și la alte 
magazine dotate cu îmbrăcă
minte pentru adolescenți, e- 
xistă spte vînzare un amplu 
sortiment — tineresc ca mo
dele, țesături și colorit — de 
rochii, taioare, pardesie și im
permeabile pentru fete și bă
ieți.

Spre confirmare, vă prezen
tăm cîteva asemenea model? 
de vestimentație tinerească e- 
xistente în magazinele de 
specialitate.

CODUL BUNELOR MANIERE 

ÎNTR-0 NOUĂ EDIȚIE
Recent, in Editura didactică 

fi pedagogică a apărut „Codul 
bunelor maniere" de Petru 
Vintilă. Este o lucrare pentru 
toate vîrstele expusă in oratio 
recta — dialog intre „profesor" 
fi „învățăcel". Făcînd apel la 
așa-zisele „legi nescrise ale 
societății" cum ar fi: buna 
cuviință, respectul, modestia, 
Ofitorul ne poartă prin cele 
mai variate locuri in care tră
iesc oamenii. Modul cum tre
buie să ne comportăm la. spec
tacole, pe stradă, in tramvai, 
la masă, in vizită, relațiile in
tre părinți fi copii, intre ve
cini, sau vinzător fi cumpără
tor — constituie tematica u- 
nora dintre capitolele lucrării 
apărute.

Lucrarea, apărută intr-un ti
raj de 100 000 de exemplare, 
s-a bucurat de succes, ceea ce 
a dus la epuizarea ei rapidă. 
In momentul de față se pregă
tește o a doua ediție, de încă 
100 000 de exemplare.

S. C.

studiourilor „M. Gorld“film sovietic, 
Regia : Iurie Egorov. 
Scenariul: I. Semionov.

I. Egorov.

Cu : Nichita Mihalcov. Zvetlana Svetlicinaia, Vladimir 
Zamanski.

producție a

CINEMA TOGRAFE
FANTOM'AS CONTRA 
SCOTLAND YARD — cinema
scop

rulează la Patria (orele 11.30; 
14; 16.45; 19; 21.15). București 
(orele 9.30; 11.45: 14; 16,30; 
18 45, 21), Feioviar (orele 8.30; 
10,45; 13; 15.15; 17.45; 20.15).
Excelsior' (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15) Modern (orele 
8 30: 10.15- 13; 15 30; 17,45; 20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Victoria (Orele 9;
11,15, 13.30; 16: 18.30; 20,45).
Circul de stat (orele 18 : 20.30).

RECOMPENSA - cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
9. 11.15: 13.30. 16.15; 18.30:
20,45); Aurora (orele 8.30:
10 4 5 13: 15.30: 18 20.30)

PROCESUL DE LA VERONA
rulează la Central (orele 9; 
12: 15; 18: 20.45).

SUHCOUF TIGRUL CELOR 
7 MĂRI — cinemascop —

rulează la Festival (orele 8,30;
11 13 30: 16. 18.30. 21). Gloria 
(orele 9; 11 15; 13.30: 16; 18.15; 
20,30). Melodia (orele 8,45: 
1115: 13.45- 16 15: 18,45; 21).

ȚAR ȘI GENERAL
rulează la Grlvița (orele 9;
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11 30: 13.45: 16: 18.30 : 20.45).

O ZI NU TOCMAI NORMALĂ 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 16,15; 18,30; 20,45).

SINGUR PE LUME
rulează la Doina (orele 11,30: 
15; 17.45, 20.30). Buzești (Orele 
15,30:18).

MEANDRE
rulează la Union (orele 15,30. 
18; 20.30).

DOI CĂPITANI - CHEMAREA 
DRAGOSTEI - APARTAMEN
TUL - HANOI DE LA RĂSĂ
RIT LA ASFINȚIT - RĂS
CRUCE - PICTORIȚELE DIN 
UZDINSK - CUARTET - 
DACĂ AȘ FI ȘTIUT? - GUS
TAV ÎN ALARMA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21)

CASTELANII
rulează la Giulesti (orele 
10,30: 15.30; 18; 20.30). Bucegi 
(orele 16; 18,15; 20.30), Floreas- 
ca (orele 16; 18,30; 20,45).

CUM SA FURI UN MILION - 
cinemascop —

rulează la Arta (orele 15: 18; 
20,45), Volga (orele 9,15: 11.45: 
15,30: 18; 20.30). Dacia (orele 
7.45 -20.45 în continuare)

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Crîngași (orele 
15,30: 18: 20.30)

CU BĂRBAȚII E O ALTĂ 
POVESTE

rulează la Rahova (orele 15,30;
18).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomis (Grele 8: 
11.30; 15; 18.30). Flamura (ore
le 9.30: 13 30: 16.30: 20)

COMISARUL X — cinemascop

rulează la Flacăra (orele 
15 30. 18. 20.30).

INFIRMIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

VIATA LA CASTEL
rulează la Vitan (orele 15; 18)

SA-MI FACEȚI UNA
CA ASTA 1

rulează la Miorița (orele 15; 
17,30. 20). Drumul Sării (orele 
15: 17.30; 20).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20.30).

ULTIMA CAVALCADĂ
SPRE SANTA CRUZ

rulează la Munca (orele 16: 
18; 20.30).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE
NU SÎNT DEMN DE TINE 

rulează la Moșilor (orele 15.30: 
19.30).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Viitorul (orele 
15.30, 18. 20,30)

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS —cinemascop— 

Colentina (orele 16: 18.15;
20,30). Cosmos (orele 15.30: 18: 
20,30).

JANDARMUL LA NEW YORK 
—cinemascop—

rulează la Progresul (orele 
15,30: 18; 20,30).

PANTERA NEAGRA 
—cinemascop—

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30). Ferentari (orele
15.30: 18 : 20.30).

CANALIILE
ruează la Pacea (orele 15.30; 
18; 20.30). Cotroceni (orele
15,30; 18; 20,30)

FIUL CĂPITANULUI - BLOOD 
rulează la Ferentari (orele 
15,30: 18: 20.30).

Televiziune
DUMINICA 1 OCT. 1967

9,00 Ora exactă.; 9,02 Gimnasti
ca de înviorare ; 9,10 Pentru 
copii si tineretul școlar — Fil
mul „împăratul Cioc de Sturz" ; 
Poșta copiilor ; 10,45 Emisiunea 
pentru sate : 12.45 Concert sim
fonic ; 15,30 Fotbal : Steaua — 
Universitatea Craiova. Transmi
sie de la Stadionul 23 August și 
aspecte de la întîlnirea dintre e- 
chipele Cehoslovaciei și Spaniei. 
Transmisie în direct de la Pra- 
ga ; 17,45 Selecțiuni din Festiva
lul de muzică ușoară de la So

pot ; 18,15 Magazin 111; 19,30
Telejurnalul de seară ; 19,50 Re
portaj TV. Stagiune continuă : 
125 de ani de teatru amator ro
mânesc în Lugoj ; 20,10 „Poves
tiri din pădurea vieneză". Me
dalion Johann Strauss. 20,50 
Film artistic „Frumoasa vrăji
toare" ; 22,15 Invitatul nostru : 
Cîntărețul de muzică ușoară Ro
bert Cogoi (Belgia) : 22,40 Tele
jurnalul de noapte ; 22,50 Tele- 
sport.

?)CURI

ORIZONTAL:

1) Cele din învătămîntul su
perior încep, prin festivități tra
diționale, la 2 octombrie — Una 
din expresiile grijii statului so
cialist față de studenții noștri. 
2) Frumoasa lună a culesului de 
vii, a hambarelor pline, a inau
gurării stagiunii artistice și a 
deschiderii anului universitar — 
Cînta pe limba vechilor eleni 
nemuritoarele stihuri homerice 
despre luptele dintre ahei și tro
ieni. 3) Pronume la... început de 
lecție — Final la un curs de 
matematici... — Lebădă albă pe 
lacul Herăstrău — Aprobare. 4) 
Ramură a medicinei cu un in
stitut și mai multe spitale cli
nice în București și în alte cen
tre universitare din tară — O- 
nomatopeia... papucului. 5) Prea
mărită în versuri, precum Bea
trice de către Dante, Laura de 
către Petrarca etc. — Ochi și u- 
rechi. 6) Valeria Costescu — 
Văzduhul poetic... al specialiști
lor din chimia organică — Verb

• e •

în.„ banca din amfiteatru. 7) De 
căpătîi pentru oricine vrea să 
studieze -— La vîrsta marilor e- 
lanuri, a visurilor cele mai în
drăznețe si a studiilor asidue. 8) 
Nivelul învățămîntului nostru u- 
niversitar — Studenți „in spe“. 
9) Literă în alfabetul celei mai 
strălucite culturi din Europa an
tică — Aurica, acasă. 10) Salut... 
la Facultatea de limbi romanice 
— Cu efect rapid (mai ales la 
medicină !). 11) Verb al finali
zării muncii în toate specialită
țile (cu sensul cel mal direct la 
facultățile de agricultură și hor- 
ticultură) — Cal roșcat — Spe
cialitate la Facultatea de medi
cină generală. 12) Cifre... tipo
grafice — Glastră de flori (reg.). 
13) Studiu de bază la facultățile 
de medicină umană și veteri
nară — Introducere în geolo
gie 1

VERTICAL :

1) Discuții... studențești — Se 
studiază în institute de specia-

litate, în care primirea studen
ților se face și pe baza unor 
probe de aptitudine. 2) Elev — 
Cele materiale și culturale ale 
studenților sînt acoperite dato
rită sprijinului dat de statul so
cialist și cu ajutorul organiza
țiilor obștești studențești. 3) 
Carte ! — Constantin Niculescu
— Unitate de bază în învătă
mîntul superior, care într-o fa
cultate sau un institut concen
trează și coordonează toată ac
tivitatea didactică sau de cer
cetare în domeniul unei disci
pline. 4) La baza matematicii
— Interjecție. 5) Plecată (de obi
cei „cu adresă" precisă !) — Pe
tre ! — Jaloane... la jalon I 6) 
Curbe !— Acid acetic (bun pen
tru lucrări practice la Faculta
tea de chimie alimentară !) — 
Substanță folosită la finisarea 
firelor și a țesăturilor în indus
tria textilă. 7) în centrul aten
ției studenților de la Facultatea 
de hidroameliorații (sing.) —

Merg (lat.). 8) O între... bare ! — 
Predomină conținutul unei lu
crări literare sau artistice cu 
caracter poetic. 9) Arte frumoa
se (it.), veche denumire a in
stitutelor de arte plastice (2 
cuv.) — Mare poet iluminist ka- 
zah, întemeietorul limbii și lite
raturii kazahe moderne (1845— 
1904). 10) Apărut — întrebare 
la... franceză ! 11) Soarele ido
latrizat al vechilor egipteni 
Facil. 12) Prilej de analiză 
progreselor și rămînerilor 
urmă la învățătură (a nu se 
buza !) — Comuna natală a lui 
Gheorghe Lazăr, fondatorul în
vățămîntului în limba națională 
în Țara Românească. 13) Aco
modarea celor mai proaspeți 
studenti. care acum pășesc pen
tru prima oară 
noile condiții în 
studia — Trece

în facultăți, cu 
care vor trăi și 
prin parc.

V. SAVIN

Patru milioane de 
ani ai istoriei Terrei 
etalati pe opt metri 
de mîl și noroi: a- 
ceasta a apărut geo
logilor pe o „carotă" 
extrasă în bazinul 
Bellinghausen, regiu
ne a Pacificului de 
sud. situată în lar
gul Antarctidei. „Ca- 
rotele" de acest gen, 
sînt extracții din 
scoarța Pămîntului, 
ce pot da cercetăto
rilor amănunte ine
dite privind fenome
nele la care a fost 
supusă planeta noas
tră cu milioane de 
ani în urmă.

Interesul cercetă
torilor față de a- 
ceastă extracție sub- 
marjjiă derivă din 
faptul că sedimen
tele obținute, cu o 
vechime , de milioa
ne de ani, confirmă 
ipoteză, multă vreme 
supusă unei contro-

verse, privind inver
sarea sau răsturnarea 
periodică a cîmpului 
magnetic al Terrei: 
sudul trece în locul 
nordului și 
Potrivit 
lor, care au 
această „carotă".

invers, 
cercetătorl- 

studiat 
o 

epocă de magnetism 
„invers" a făcut loc 
cu 3,35 milioane de 
ani în urmă unei 
perioade „normale". 
Aceasta la rîndul ei 
a fost succedată după 
2,5 milioane de ani 
de o perioadă „inver
să" de magnetism. 
In sfîrșit, cercetăto
rii apreciază că de 
circa 700 0000 de ani 
a început perioada 
„normală", prin de
finiție. Pe cînd ur
mătoarea inversiu
ne ? Răspunsul va 
elucida £ Codificările 
vegetaldWi animale 
petrecute în milioa
ne de ani.

Escorialul, vestita mănăstire construită, 
lingă Madrid, în secolul al XVI-lea, de 
către arhitectul Herrera, din ordinul re
gelui Filip al II-lea, a fost reședința re
gilor Spaniei timp de mai multe veacuri. 
Astăzi, orășelul în care se află mănăstirea, 
situat la o altitudine de 1 000 metri, este 
stațiunea climaterică și turistică preferată 
a madrilenilor. 50 000 de vilegiaturiști din 
capitala Spaniei își petrec aici, în fiecare 
vară, concediul de odihnă. Și mai multi 
sînt însă turiștii — spanioli și străini — 
care vin anual să facă cunoștință cu co
morile Escorialului : 500 000. Străvechea 
mănăstire, care adăpostește panteonul re
gilor Spaniei, stîrnește admirația vizita
torilor prin arhitectura și operele de artă 
pe care le adăpostește : statui, covoare, 
lămpi, bronzuri și marmore funerare, 540 
de admirabile fresce murale, 1600 de ta
blouri aparținînd unor mari maeștri ai 
picturi și o bibliotecă cu 45 000 de cărți și 
5 000 de manuscrise rare.

Ar fi numai o 
lună pînă cînd 
Margaret Brandon, 
în vîrstă de cinci 
ani, va avea un 
frățior sau o suri
oară ca să se joace 
cu el. Dar ea nu 
poate să mai aștep
te atît de mult. Așa 
îneît, cînd un alt 
copil, în ,vîrstă de 
11 luni, s-a ridicat 
în căruciorul său 
și a zîmbit în timp 
ce Margaret se 
plimba pe o stradă 
din orașul Luton 
(Marea Britanie) ea 
n-a mai putut re
zista. Așa că a 
hotărît să „împru
mute" băiețelul și 
a plecat cu că
ruciorul străbă
tând mulțimea câ
ne se afla în cen
trul comercial unde 
se afla fetita. Apoi 
mama lui Brandon. 
Mary Woods. în 
vîrstă de 24 de ani. 
a ieșit dintr-un 
magazin, a consta
tat disperată că co
pilul 
și a 
tul
Dar
copilul 
observați la o dis
tantă de circa 100 
metri. Un polițist 
i-a făcut o morală 
aspră și apoi a du
s-o acasă, la pă
rinții ei. Maria 
Brandon, în vîrstă 
de 29 de ani. â 
spus: „Aștept să 
nasc în noiembrie 
al patrulea copil.

Margaret nu 
poate aștepta, 
pentru a doua 
cînd ea ră

pește un copil, dar 
acum i-am spus că 
trebuie să aștepte 
pînă în noiembrie 
— și i-am promis 
că pînă atunci îi 
cumpăr o nouă pă
pușă".■/*
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Sesiunea O.N.U.

Dezbaterile din Adunarea 
Generală

NEW YORK 30. — Trimisul 
special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite: In ședința 
plenară de vineri după-amiază a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
luat cuvîntul reprezentanții Sal
vadorului, Sierrei Leone și Boli- 
viei. In cuvîntul lor, ei au pus 
accentul pe problema relațiilor 
dintre țările în curs de dezvol
tare și țările industrializate.

Astfel, ministrul afacerilor ex
terne al Salvadorului, Martinez 
Moreno, a declarat că decalajul 
dintre țările dezvoltate și statele 
mici. în curs de dezvoltare se 
răsfrînge negativ așupra acestora 
din urmă, care fac față unor 
greutăți social-economice tot mai 
mari. El a subliniat în mod deo
sebit pierderile pe care le su
portă aceste țări exportatoare de 
materii prime, între care si Sal
vadorul. în comerțul cu țările in
dustrializate.

Reprezentantul Sierrei Leone, 
Leslie William Leigh, s-a refe
rit în mod deosebit la necesita
tea lichidării dominației coloniale 
și a condamnării politicii rasiste. 
Guvernul meu, a spus el, consi
deră că populației din teritoriile 
africane aflate sub dominație 
portugheză trebuie să i se dea 
șansa de a-și exercita liber drep
tul la autodeterminare și inde
pendență. Leigh a condamnat, de 
asemenea, politica de apartheid 
a Republicii Sud-Africane și re
gimul rasist 
sia de sud.

Ministrul 
viei, Walter 
exprimat, de asemenea, neliniștea

față de creșterea decalajului din
tre țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare. Ponderea 
țărilor în curs de dezvoltare în 
comerțul mondial, a spus el, se 
reduce mereu, iar sărăcia în a- 
ceste țări se accentuează.

După cuvîntarea reprezentan
tului Boliviei, ședința Adunării 
Generale s-a ridicat, următoarea 
fiind stabilită pentru luni dimi
neața, cînd vor continua dezba
terile generale.

Intensificarea atacurilor Aniversarea Republicii Populare

Chineze
împotriva R. 0. Vietnam

Agenția FRANCE 
PRESSE relatează că, po
trivit unor informații din 
surse sigure, provenite din 
capitala Biafrei, ofensiva 
trupelor federale asupra 
orașului Enugu ar fi fost 
oprită. Se apreciază că 
forțele biafreze ar putea 
să reziste încă mult timp, 
deoarece orașul este în
conjurat de coline pădu- 

care sînt poziții 
avantajoase pen- 
dispozitiv de apă-

roase, 
foarte 
tru un

HANOI 30 (Agerpres). La 
Hanoi a avut loc o conferință de 
presă organizată de Comisia de 
anchetă a R. D. Vietnam venlru 
cercetarea crimelor de război co
mise de imperialiștii americani, 
în cadrul căreia a fost denunțată 
intensificarea în ultimul timp a 
raidurilor aeriene împotriva unor 
regiuni ale R. D. Vietnam, prin
tre care orașul și portul Haifong.

Vicepreședintele Comitetului 
administrativ al orașului Haifong, 
Pham Cia Tua, a citat numeroase

exemple din care rezultă că 
ultimele săptămîni avioane 
S.U.A. au bombardat și mitraliat 
toate cele trei cartiere ale ora
șului, împrejurimile acestuia, in
stituții sanitare, școli, pagode, 
clădiri publice. Au fost lansate 
proiectile și rachete asupra unor 
străzi dens populate. Incepind cu 
luna mai 1967, aviația S.U.A. a 
atacat sistematic întreprinderi și 
portul Haifong, aducînd preju
dicii chiar și unor nave sub pa
vilion străin. In această perioadă 
au fost lansate bombe cu bile 
care au atins o navă sovietică, 
una chineză și una italiană.

Pham Gia Tuy a relevat că a- 
părătorii Haifongului au cauzat 
pierderi grele agresorilor, dobo- 
rînd deasupra orașului 143 de a- 
vioane. Numai între 31 august 
și 21 septembrie 1967, a declarat 
el, apărătorii orașului au dobo- 
rit 26 de avioane, au avariat al
tele și au capturat numeroși pi- 
loți americani. Datorită apărării 
antiaeriene eficace, a spus el, 
pierderile umane și materiale au 
fost reduse la minimum, iar ac
tivitatea și viața în oraș revin la 
normal după fiecare raid ame
rican.

R.P. CHINEZĂ. Un aspect din munca oțelarilor de Ia întreprinderea metalurgică nr. 3 din Șanhaiinstaurat în Rhode-

de externe al Boli- 
Guevara Arze, și-a

la Saigon
nu
fer

ii!

Tensiune

astronautica
luna

Imagine de la standul României Ia Tîrgul internațional

înaintea Congresului partidului laburist, programat între 2 5i 7 
octombrie la Scarborough părerea predominantă în cercurile po
litice londoneze este că guvernul Wilson se va găsi în fața unui 
puternic val de critici și a unor presiuni accentuate ale aripii de 
stingă laburiste.

In mod evident, climatul de nemulțumire creat de aspecte im
portante ale politicii interne și externe a echipei guvernamentale 
se repercutează negativ asupra poziției și influenței laburiste pe 
arena politică britanică. Politica de austeritate și deflație cu co
rolarul ei — șomajul mereu mai masiv, lipsa unei disocieri clare 
de intervenția americană în Vietnam, sînt „zonele" cele mai larg 
criticate ale activității guvernului laburist.

Practic. în anul care a trecut de la precedentul congres al lui 
Labour Party, situația economiei britanice nu s-a ameliorat. Cifra 
șomajului anunțată zilele trecute (500 000) stabilește un record în 
perioada postbelică, și pentru noiembrie—decembrie se prevăd 
S00 000 șomeri. Producția industrială stagnează iar deficitul ba
lanței de plăți e departe de a se fi resorbit. Soluția preconizată 
de guvern, reducerea capitalului cheltuielilor publice, mai ales a 
alocațiilor pentru asigurări sociale, provoacă nemulțumire adincă 
în rindul maselor care și așa au de suferit de pe urma a ceea ce 
presa britanică denumește „valul continuu al creșterii prețurilor". 
I.a recentul congres al sindicalelor britanice de la Brighton s-au 
făcut auzite critici aspre Ia adresa „lungii perioade de austeritate 
și sacrificii” preconizată de Wilson. Pentru prima oară de Ia ve
nirea la putere a laburiștilor, Trade-Unionurile, principalul sprijin 
tradițional al lui Labour Party, au condamnat deschis politica

Congresul
laburist
economică a guvernului. Pe un plan mai larg, nemulțumirea față 
de politica economică și socială a cabinetului Wilson s-a reflectat 
și în dubla și penibila înfrîngere suferită de laburiști în alegerile 
parțiale de duminica trecută. Desigur, valoarea acestui ultim test 
electoral mareînd un considerabil recul laburist nu poate fi abso
lutizată. El se înscrie însă în sensul indiciilor oferite cu regulari
tate de ultimele sondaje de opinie publică și care atestă o simți
toare scădere a popularității laburiștilor. „Există actualmente — 
remarcă TIMES — multe simptome ale deteriorării creditului de 
care se bucurau laburiștii în sindicate și în opinia publică, în ge
neral”.

In acest context este de semnalat creșterea insatisfacției și deza
măgirii în însuși interiorul partidului laburist. Date statistice ofi
ciale publicate săptămîna trecută la Londra arată că 150 000 mem
bri laburiști au încetat de a mai cotiza in cursul acestui an. iar 
efectivele parlidului laburist au scăzut sub nivelul celor din 1962 
(fiind cele mai reduse din întreaga perioadă postbelică). Observa
torii notează, totodată, existența „unei încordări accentuate” în 
sferele conducătoare laburiste (TIMES). Se remarcă, astfel, persis
tența așa-numitei „rebeliuni de stingă" din partidul laburist, mar
cată prin asemenea fapte ca voturile în parlament împotriva unor 
proiecte guvernamentale, declarații critice, demisia ministrului asi
gurărilor sociale, Margareth Harbinson. Se amintește în această 
ordine de idei scrisoarea unui grup de 60 de deputați laburiști, 
reproșînd în termeni aspri echipei guvernamentale că menține un 
buget militar umflat și că reducerile promise în acest domeniu au 
un caracter derizoriu, menit „mai degrabă să îndulcească pilulele 
viitoarelor reduceri sensibile ale alocațiilor pentru învățămînt, ocro
tirea sănătății și asigurării sociale”. Au devenit, de asemenea, cu
noscute divergențele care s-au manifestat Ia ultima întîlnire de la 
Chequers a membrilor cabinetului și comitetului executiv al parti
dului laburist. Membrii comitetului executiv care nu intră în com
ponența guvernului s-au arătat nemulțumiți de obiectivele politicii 
guvernamentale, au criticat actuala politică „de austeritate” și rit
mul lent al reducerii alocațiilor militare ; cabinetul Wilson a fost 
criticat, pentru că a abordat problema aderării la Piața comună în 
ciuda faptului că aproape jumătate din nlimărul deputaților labu
riști și-au exprimat dezacordul categoric cu tezele și tactica gu
vernamentală.

Acestea fiind împrejurările, dezbaterile congresului de la Scar
borough nu se anunță prea calme. Unii înclină să creadă că toc
mai statisticile care vădesc regresul popularității laburiste vor fi 
folosite de Wilson pentru potolirea și „aducerea la ordine” a opo- 
ziționiștilor din Labour Party. Se poate presupune că Harold Wil
son va folosi pentru liniștirea spiritelor și atenuarea criticilor re
centa remaniere ministerială ; el ar putea invoca faptul că a luat 
doar de o lună de zile în mîinile sale conducerea economiei cu 
un cabinet remaniat și că, în consecință, trebuie să i se lase timp 
și libertate de acțiune.

Dacă e greu să facem pronosticuri asupra a ceea ce ar putea 
aduce nou Congresul de la Scarborough, un lucru este cert : acest 
congres găsește partidul laburist intr-o situație dificilă, intr-un 
moment cînd nemulțumirile manifeste se împletesc cu cerința 
mereu mai insistentă de promovare a unei noi politici labu
riste.

EM. RUCĂR

Plovdiv
O dată cu începerea 

dezbaterilor asupra vali
dității așa-ziselor alegeri 
prezidențiale de la 3 sep
tembrie de către Adunarea 
Națională, simbătă dimi
neața ia Saigon starea de 
tensiune a crescut.

MUNCITORII și tehnicienii 
din R. P. Chineză au descope
rit o metodă nouă de rafinare 
a uleiului, cunoscută sub 
mele de „deceruire prin 
mentație". Metoda constă
îndepărtarea parafinei din pe
trol, cu ajutorul unor bacterii 
care se hrănesc cu această pa
rafină.

BOTSWANA. Vedere a Parlamentului Gaberones

Membrilor comitetului electoral 
al „Adunării Naționale”, autori 
ai unui raport care califică „a- 
legerile” drept frauduloase, li 
«-au alăturat alți 16 deputați 
printre care se află și Phan 
Khac Suu, președintele „Adună
rii Naționale”. Pe străzile Sai- 
gonului au Ioc noi manifestații 
ale budiștilor. Peste 1000 de 
preoți budiști și grupuri de 
studenți au demonstrat împotri
va generalilor Thieu și Ky. Stu
denții au găsit o formă ingeni
oasă de demascare a farsei 
electorale de la 3 septembrie. 
După ce au distrus o pancar
tă pe care erau înscrise rezul
tatele oficiale ale „alegerilor”, 
ei au instalat un panou electo
ral din care reiese că generalii 
Thieu și Ky au avut mult mai 
puține sufragii.

măsurarea schimburilor infi
me, care au loc la anumite 
materiale expuse la tempera
turi de 1 000° C, un creuzet 
cu comandă electronică pen
tru aliajele cu temperatură 
înaltă și pentru molibden, tari
fai și niobiu, un nou tip de 
material plastic care poate su
porta fără avarieri deferențele 
de temperatură, mergînd de 
la 190° C peste zero pînă la 
180Q sub zero etc.

CERCETĂTORII științifici 
din R. P. Chineză au reușit 
pentru prima oară în lume să 
obțină sinteza totală a protei
nei active din punct de vede
re biologic — insulina erfiț 
lină. Cu acest succes, biochi- 
mia a pătruns în era protei
nelor sintetice.

PRINTRE zecile de mii de 
produse noi obținute de mun
citorii din Șanhai se numără 
un tip nou de rășină stabilă, 
a cărei formă și culoare nu 
sînt afectate de temperaturile 
de 150° C, un procedeu de 
rectificare de înaltă precizie 
pentru suprafețele cilindrice 
exterioare, o mașină de șlefuit, 
un polizor de precizie pentru 
ghidaje, o mașină uriașă de 
rectificat roți dințate, o ba
lanță analitică, termică pentru

DUP A opt ani de cercetări 
și experimentări, tehnicienii și 
inginerii chimiști din R. P. 
Chineză au reușit să obțină 
prima producție de benzol sin
tetic. La fabrica din Șanhai, 
benzolul sintetic pur asigură 
în prezent cantitatea suficien
tă de materie primă necesară 
fabricării materialului plastic, 
cauciucului, fibrelor sintetice, 
coloranților, insecticidelor etc.

LA ȘANTIERUL naval Cia- 
nan din Șanhai a fost lansat la 
apă un nou vas oceanic, „Chao 
Ian", 
peste

cu un deplasament de 
13 890 tone.

UZINA deLA 
trice din Harbin 
cat primul grup 
bine generatoare
Cu o capacitate de 100 000 kW.

aparate el* 
a fost f absi
de hidrotur- 
de energie

; • IN raportul său adresat
> „celor șase". Comisia C.E.E.
> precizează că în eventualitatea
* intrării în Piața comună, Ma-
* rea Britanie va trebui să se su- 

pună necondiționat prevederilor
. tratatului de la Roma. în acest 
. sens, raportul exprimă părerea
> că lira britanică. care alături
• de dolarul american, este mo- 
' nedă de rezervă' în cadrul Fon- 
’ dului Monetar Internațional, cu 
. greu va reuși, să mai joace a- 
. cest rol și după intrarea An-
• gliei în Comunitate. Pe de altă 
’ parte, raportul apreciază că

costul vieții in Marea Britanie 
va spori cu 3 la sută de îndată

. ce va iptra in Piața comună, 
întrucît va trebui să accepte

■ regulamentele comunitare în 
domeniul agricol.

• PREZIDIUL Partidului so
cial-democrat l-a desemnat 
pe Klaus Schuetz drept can
didat pentru funcția de pri
mar âl Berlinului occiden
tal. Se știe că aeest post a ră
mas vacant, ca urmare a demi
siei lui Albertz. Candidatura 
lui Schuetz urmează să fie con
firmată de convenția extraordi
nară 
crat 
care 
brie.

a Partidului Social-Demo- 
din Berlinul occidental, 
se întrunește la 15 octom-

Luna este alcătuita mternaționale
se va tine la New York în 
octombrie 1968.

din bazalt ?
Informațiile știin

țifice furnizate de 
sonda lunară „Surve
yors", arată cu clâ-' 
ritate că Luna este 
alcătuită în special 
din bazalt, imul din 
minereurile cele 
răspîndite pe i 
fața Pămîntului, 
declarat dr. ~ 
Gault, de la 
de cercetări 
A.M.E.S. din 
nia, la o conferință 
de presă. In legătură 
cu aceasta, dr. James 
Turnock, directorul

mai 
supra- 

a 
Donald 
centrul 

spațiale 
Califor-

adjunct al proiectului 
„Apollo", a afirmat că 
prezența bazaltului 
pe Lună este o dova
dă că această planetă 
„permite debarcarea 
unei cabine spațiale 
cu oameni la bord". 
Potrivit declarațiilor 
sale, .cabina spațială 
americană proiectată 
în acest scop „este 
perfect adecvată", 
compoziția Lunii în 
regiunea ecuatorială 
unde vor trebui să a- 
selenizeze primii cos
monaut! americani în

1969 sau 1970 „nean- 
trenînd nici o modi
ficare a cabinei".

„Surveyor-5" a fost 
lansată la Cape Ke
nnedy la S septembrie 
și a aselenizat lin 60 
de ore mai tîrziu. In
dicațiile furnizate oa
menilor de știință au 
putut fi obținute da
torită existenței pe 
bordul sondei lunare 
a unui laborator de 
analize chimice care 
a utilizat proprietățile 
particulelor „Alfa"

• TRIBUNALUL ordinei 
blice din Madrid a hotărît 
neri seara achitarea cunoscutu
lui scriitor . spaniol, Fernando 
Arrabal, acuzat de a fi adus in
jurii statului și bisericii spanio
le. <Arrabal, care se afla. în 
bertate provizorie, urmează 
se reîntoarcă la Paris, unde 
cuia înainte' de a fi închis,
cursul procesului, numeroși seri-

pe

pu-
vi-

li- 
să 

lo
in

itori, poeți și profesori univer
sitari spanioli, citați ca martori 
ai apărării, au adus elogii acti
vității scriitorului spaniol. îm
potriva arestării și condamnării 
lui Arrabal s-au pronunțat, de 
asemenea, Francois. Mauriac, 
Jean Louis Barrault, Marcel 
Achard și alții.

Implicațiile

scrutinului

din Norvegia

e ÎN cadrul 
Ecjtvos Lorănt din 
prof. ~ '
tutui 
rești 
tema 
niversitatea artei lui 
tin Brîncuși". A urmat un film 
care a prezentat opera marelui 
sculptor.

Universității 
Budapesta 

Raoul Sorban de la Insti- 
de arte plastice din Bucu- 
a ținut o conferință cu 
„Caracterul național și u- 

Constan-

Situația mercenarilor
Declarația ministrului

Justin Bomboko, ministrul de 
externe al statului Congo (Kins
hasa) a făcut recent o declarație 
in care s-a referit la situația mer
cenarilor închiși la Kinshasa după 
evenimentul de la 5 iulie „Ziua 
revoltei generalizate a militarilor 
străini împotriva guvernului con
golez". Bomboko a arătat că încă 
din luna iulie guvernul său a 
avut contacte cu reprezentanții 
țărilor ai căror cetățeni sînt a- 
cești mercenari. Țările în cauză, 
a precizat Bomboko, au răspuns 
că n-au putut în nici un caz să 
acorde garanții, să se preocupe 
sau să exercite vreo influență a- 
supra mercenarilor care în această

de externe congolez
calitate nu mai erau cetățenii 
nici unui stat.

In felul acesta problema mer
cenarilor intră în competența ex
clusivă a statului congolez.

Evocînd situația . mercena
rilor din Bukavu, Bomboko 
a arătat că guvernul său are pro
be care demonstrează sprijinul 
pe care îl primesc din exterior 
oamenii colonelului Schramme. 
Ministrul congolez a arătat că 
din Rhodesia sau Angola au de
colat avioape venind. în sprijinul 
mercenarilor din Bukavu. Minis
trul de externe congolez a arătat 
că. acum armata națională con
trolează unele cartiere din Bu
kavu.

• PIERRE Dreyfus, directorul 
general al Regiei naționale de 
automobile Renault, a arătat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că Regia Renault a exportat in 
primele nouă luni ale anului 
1967. 276 060 de vehicule, față de 
252 000 in anul precedent. Nive
lul record al producției din 1966 
va fi ușor depășit anul acesta, 
producția fiind de aproape 
800 000 de automobile Renault.

Intr-un interviu acordat zia
rului „L’Humanite**, în legătură 
cu exporturile de utilaje și pie
se auto în țările Europei răsă
ritene. Dreyfus a declarat că 
anul trecut au fost încheiate o 
serie de acorduri cu Uniunea 
Sovietică, România. Bulgaria și 
Ungaria. „In România, a subli
niat directorul general al Regiei 
naționale Renault, realizarea 
ansamblului industrial, unde 
vor fi fabricate 50 000 autovehi
cule pe an, progresează în mod 
normal".

• VINERI au luat sfîrșit la 
Belgrad lucrările congresului 
Federației internaționale de as- 
tronautică la care au participat 
peste 1 000 de specialiști din 
circa 30 de țări. Congresul l-a 
reales pe L. Napolitano (Italia), 
în funcția de președinte al Fede
rației. iar ca vicepreședinte au 
fost aleși — acad. Leonid Sedov 
(U.R.S.S.).. prof. Tatomir. Angel- 
kovici (Iugoslavia), acad. Elie 
Carafoli (România) și Herman 
Kblle (R. F ,a Germaniei). Ur
mătorul congres al Federației

sfidează...
Primul ministru rhodesian 

Ian Smith a rostit o cuvântare 
în fața participanților la Con
gresul partidului de guveină- 
mînt Frontul rhodesian. Și 
de data aceasta, Smith a a- 
vertizat că guvernul său ics- 
pinge fără echivoc examina
rea vreunei alternative pen
tru soluționarea problemei 
rhodesierie, dacă nu se por
nește de la recunoașterea ac
tului de proclamare unilate
rală a independenței din 11 
noiembrie 1965. El a afirmat, 
nu fără ironie la adresa Marii 
Britanii, că în cei doi ani de 
independență, în ciuda tutu
ror încercărilor de a anula in
dependența. Rhodesia a pro
gresat continuu și că atît re
gimul instaurat cît și Fron
tul rhodesian sînt mai puter
nici ca orieînd. în schimb, a 
adăugat Smith, popularitatea 
guvernului britanic se află 
la cel mai scăzut nivel cu
noscut vreodată în Anglia. 
Discursul lui Ian Smith la 
Congresul Frontului rhode
sian, relevă agențiile occiden
tale de presă, constituie o 
nouă sfidare la adresa poli
ticii lipsite de fermitate a gu
vernului britanic și șterge ori
ce urmă de speranță că între 
Salisbury și Londra ar putea 
fi reluate negocierile.'

• ÎNTRE 28 și 30 septembrie 
la Universitatea din Bologna 
și-a desfășurat lucrările Simpo
zionul internațional de geome
trie diferențială, organizat cu 
prilejul inaugurării noii clădiri 
a Institutului de Construcții din 
acest oraș. Au fost ținute con
ferințe și comunicări din partea 
unor cunoscuti matematicieni 
din diferite țări. Din România 
au participat ca invitați acad. 
Gheorghe Vrinceanu. președin
tele Secției de științe matema
tice a Academiei Republicii So
cialiste România, acad. M. Hai- 
movici. directorul Institutului 
de matematică din Iași, și acad. 
N. Teodorescu. decanul Facul
tății de matematică din Bucu
rești, precum și alți matemati
cieni români. Participantii ro
mâni au ținut conferințe și au 
prezentat comunicări asupra re
alizărilor țării noastre în dome
niul matematicii.

In încheierea lucrărilor a fost 
decernat titlul'de doctor „Ho- 
noriș Causa'* al Universității 
din Bologna unor matematicieni 
printre cate și acad. G. Vrîn- 
ceanu pentru aportul adus 
dezvoltarea matematicii.

Rezultatele alegerilor 
municipale din Norvegia 
s-ar putea repercuta asu
pra relațiilor din sinul co
aliției guvernamentale.

în general, cele patru partide 
burgheze care formează această 
coaliție au obținut cu 2,3 la sută 
măi puține' voturi decît în alege
rile parlamentare din 1965, iar 
pierderile cele mai nete au fost1 
înregistrate de Partidul conser
vator, principalul component al 
coaliției. Celelalte partide și-au 
menținut , poziția. Anumite 
cercuri ' conservatoare atribuie 
pierderile.de voturi politicii in
suficient ele ferme a guvernului 
în unele domenii de interes pu
blic și consideră că partidul lor 
nu dispune de o influența sufi
cientă în cadrtd coaliției pentru 
a promova o asemenea politică. 
Iată de ce observatorii apreciază 
că Partidul conservator, va în
cerca sărși sporească influența 
îri sînul guvernului. întrebarea 
pe egre și-o pun însă aaești ob- 

. servatori este dacă celelalte trei 
]a I partide vor consimți.

general, cele patru partide

4/ doilea tur de scrutin

cantonai in Franța

Duminică va avea loc in Franța și în teritoriile de peste 
mări, cel de-al doilea tur de scrutin in 605 cantoane rămase 
în balotaj. Pentru aceste locuri își vor disputa intîietatea 
aproximativ 1 500 de candidați. In aproape 90 la sută din 
cantoane s-a ajuns la înțelegeri între comuniști și celelalte 
forțe de stingă in favoarea candidatului unic al stingii, care 
a obținut cel mai mare număr de voturi la primul tur de 

. scrutin din 24 septembrie.
Observatorii din capitala Franței consideră că rezultatul 

. votului, într-o serie de cantoane, va depinde și de numărul 
abținerilor, dat fiind că la primul tur de scrutin 43 la sută 
din votanți nu s-au prezentat la urne.
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