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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

O nouă hotărâre, de impor
tanță majoră pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale populației din toate cen
trele locuite ale țării, vine să 
se adauge șirului de măsuri 
de matură viziune politică, 
de chibzuință economică, ad
ministrativă, adoptate de re
centa Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. Am cunoscut 
duminică, reacția populației 
la apariția Hotărîrii cu pri
vire la dezvoltarea construc
ției de locuințe, îmbunătăți
rea administrării fondului 
locativ și noul regim al chi
riilor și putem spune cu 
îndreptățire : ea a fost bine 
primită, apreciată ca un do
cument care vine să impulsi
oneze și să continue într-un 
ritm și mai rapid satisfacerea 
și sporirea permanentă a con
dițiilor în care trăiesc oame
nii.

Grija statului nostru so
cialist pentru om a fost, în

repetate rînduri, pe de
plin demonstrată. In ceea 
ce privește locuințele, se 
poate afirma fără tăgadă 
că nici o societate n-a făcut 
să înflorească peisajul locali
tăților mai vechi sau 
de tot, cum a 
tatea noastră, 
există centru 
în care să nu 
noi adăugate 
inte existente, 
nici nu mai e nevoie să cităm 
Gri vița, Balta Albă, Drumul 
Taberei, Țiglina, cartierele 
din Cluj, Timișoara, Reșița, 
Oradea, Iași, Tg. Mureș, Cra
iova, Brăila etc., etc., ca să 
trezim imaginea vizuală, con
cretă, a grijii de care vorbeam. 
Ani de zile, în perioada de e- 
voluție necesară, planificată, a 
bugetului familial spre o 
treaptă pe care, deja, într-o 
bună măsură, am atins-o,
sute de mii de familii, numă- 
rînd milioane de membri,
s-au bucurat de un maxim

repetate rînduri, pe 
plin demonstrată. în

tinere 
făcut-o socie- 
Aproape nu 

urban al țării 
întîlnim orașe 
orașelor dina- 
și poate că

avantaj, avînd posibilitatea 
să intre în casă nouă plătin- 
du-și doar cheia cu care să 
deschidă ușa. în perioada 
1951—1966, precizează do
cumentele, s-au realizat din 
fondurile statului peste 
360 000 de apartamente pen
tru care s-au cheltuit 23 mi
liarde lei.

Recenta Hotărîre a parti
dului, judicios integrată în 
cadrul altor măsuri, care 
conduc laolaltă spre dezvol
tarea economică a țării și 
sporirea veniturilor oamenilor 
muncii, răspunde esențial- 
mente unei realități: zeci 
de mii de familii, care soli
cită o îmbunătățire a spa
țiului de locuit, au posibili
tatea să contribuie direct la 
construcția apartamentelor, a 
caselor dorite. încă din anii 
trecuți, o asemenea cerere era 
des exprimată, iar măsura 
adoptată în 1966 cu pri-

Continuare în pag. a Il-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Coțnitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit în audiență 
luni 16 octombrie, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten-

PE TREPTE
MEREU MAI ÎNALTE

ALE PROGRESULUI

ȘI CIVILIZAȚIEI

ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGA

NIZĂRII ACTIVITĂȚII DE
CONSTRUCȚII

Prof. ing. Nicolae Drogeanu
de stat pentru construcții, 
sistematizare

vicepreședinte al Comitetului 
arhitectură și

în Directivele privind perfec
ționarea conducerii și planifică
rii economiei naționale cores
punzător condițiilor noii etape 
de dezvoltare socialistă a Ro
mâniei se arată, pe drept cuvînt, 
că eficiența activității de condu
cere este determinată de modul 
în care ea răspunde necesităților 
reale, oferă soluții cerute de 
viață, acționează asupra factori
lor progresului economic și so
cial. Prin această prismă, reor
ganizarea ministerelor economice 
în sensul degrevării lor pe sar-

cini ce pot fi preluate cu suc
ces de centrale sau întreprinderi, 
le va permite să aibă o viziune 
largă asupra ramurilor respective, 
să se ocupe efectiv de proble
mele curente și de perspectivă.

Principiile enunțate își găsesc 
un larg cîmp de aplicare și în 
ramura construcțiilor, chemată 
să-și aducă din plin contribu
ția în dezvoltarea potențialului 
economic și tehnic, în lărgirea 
bazei tehnico-materiale necesare

(Continuare în pag. a ll-a)

PRIN SISTEMATIZARE
Sistematizarea localităților 

rurale, dezvoltarea lor viitoare 
după un plan fundamentat 
temeinic, întărirea comunei 
— ca unitate administra
tivă, economică, culturală și 
comercială — este azi o 
necesitate impusă de prefa
cerile mari prin care a trecut 
în ultimele două decenii satul 
românesc. La noi, în Dobro- 

■ gea, aproape că nu există sat 
fără o cooperativă agricolă de 
producție; în multe există în
treprinderi agricole sau S.M.T.- 
uri. S-a ridicat în mediul ru
ral un număr mare de con
strucții. Veniturile din ce in 
ce mai mari pe care le reali-

CONDIȚII AVANTAJOASE
PENTRU CONSTRUIREA

DE LOCUINȚE
Cînd spunem condiții civiliza

te de trai plecăm cu aprecierile 
chiar din casa noastră. Locuința 
în viața fiecăruia dintre noi are 
un rol deosebit de important. 
Prevederile cuprinse în Hotărîrea 
cu privire la dezvoltarea con
strucției de locuințe, îmbunătăți
rea întreținerii fondului locativ și 
noul regim al chiriilor — vin în 
întîmpinarea dorinței unui număr 
din ce în ce mai mare de cetă
țeni de a-și construi sau cumpă
ra locuință. Statul, care a făcut 
și face mari eforturi pentru con
strucția de locuințe (în perioada 
1951—1966 s-au cheltuit din bu
getul statului pentru construirea 
a peste 360 000 apartamente circa 
23 miliarde lei), sprijină cetățenii

PERSONALE
și prin acordarea de credite 
termen lung pentru construirea 
de locuințe proprietate personală. 
De asemenea, tot statul atribuie 
și terenuri pentru construcție. Mă 
număr piintre cetățenii Capitalei 
care voi sărbători noaptea Anu
lui Nou în apartament propriu, 
într-unul din blocurile proprieta
te personală din B-dul Bucureștii 
Noi. îmi construiesc locuința cu 
ajutorul creditelor date de stat.

pe

GHEORGHE TABACU 
maistru OFSET 

Întreprinderea poligrafică 
„Casa Scînteii"-București

(Continuare în pag. a Ii-a)

AȘEZĂRI RURALE MODERNE
zează cooperatorii și muncito
rii din agricultură au făcut 
posibilă construirea unui im
presionant număr de case pro
prietate personală. O realitate 
o constituie și faptul că nu 
există sat in care să nu se fi 
construit un cămin cultural, 
o casă de naștere, un dispen
sar, sau toate la un loc. Oame
nii, acolo unde au fost buni 
gospodari, au simțit nevoia 
ordonării lor, a sistematizării. 
Centrul comunei noastre, sa
tul Crucea, exprimă cum nu se 
poate mai bine preocuparea 
țăranilor pentru urbanizare. 
Trotuare asfaltate se întind de 
la un cap la altul al satului.

Toate curțile au fost aliniate și 
s-au construit garduri de pia
tră ; alei de trandafiri mărgi
nesc șoșeaua. Și noi am pus 
in ultimii ani în sat bazele u- 
nui centru economic și admi
nistrativ. In centrul satului, 
după un plan pe care l-am ela
borat cu posibilitățile noastre, 
am construit intr-un complex, 
căminul cultural, grădinița de 
copii, școala, sediul cooperati
vei agricole, baia, magazinul 
universal și alte clădiri de in
teres social.

In general, însă în cele mai 
multe locuri, acest mare vo
lum de construcții s-a desfă
șurat fără a avea la bază un

studiu temeinic, un plan atot
cuprinzător de dezvoltare și 
sistematizare a satului, a co
munei. Practic fiecare a con
struit unde a vrut și cum s-a 
priceput, fără a lua în seamă 
funcțiile și principiile de bază 
ale unei așezări omenești civi
lizate. Am să citez doar unul 
din multele exemple de acest 
fel. Intr-un sat vecin, la Nico-

Ing. DUMITRU NASTASOIU 
președintele 

cooperativei agricole 
din satul Băltăgești, 

Dobrogea

(Continuare în pag. a Il-a)
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țiar al Republicii Populare Po
lone la București Wieslaw So- 
bierajski, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din România.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

în Editura Politică

au apărut:
Hotărîrea Plenarei Comi

tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, din 
5—6 octombrie 1967 cu pri
vire la Dezvoltarea con
strucției de locuințe, îmbu
nătățirea administrării și 
întreținerii fondului locativ 
și noul regim al chiriilor.

0,75 lei.32 p.

Broșura a fost tipărită în
trețin tiraj de masă.

Hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 
5—6 octombrie 1967 cu pri
vire la îmbunătățirea Sis
temului de salarizare și ma
jorarea salariilor.

32 p. 0,75 lei.

Broșura a fost tipărită 
într-un tiraj de masă.

Poezia cimpului românesc, bogăția 
universului de sensibilitate a unui în
treg popor sînt țesătură aleasă ce se o- 
feră privirilor în expoziția „Covorului 
românesc", deschisă de curînd la „Mu
zeul satului".

Brăila j

• MOMI

SOSIREA PRIMULUI
MINISTRU AL INDIEI /

INDIRA GANDHI

CONVORBIRI OFICIALE

Dejun oferit de președintele Consiliului de Miniștri,

(Citiți textele toasturilor în pag. 
a 5-a)

T. OANCEA
(Continuare în 

pag. a Il-a)

Urgente 
in raionul

în complexul lucrărilor 
pe care le au de executat 
în aceste zile membrii co
operativelor agricole de 
producție din raionul Bră
ila, recoltatul porumbului, 
eliberatul terenului de co
ceni și semănatul griului 
ocupă un Ioc important. 
Rezultate bune am întîlnit 
în multe unități. La data 
de 14 octombrie, de exem
plu, aproape 20 din cele 
51 de cooperative agricole 
din raionul Brăila termi
naseră semănatul cereale
lor păioase de toamnă. în
cheierea semănatului în a- 
ceste unități este urmarea 
măsurilor luate de țăranii 
cooperatori și de mecani
zatori, care, din timp au 
selectat și sortat întreaga 
cantitate de semințe, au 
început lucrul, dimineața, 
odată cu zorile și au con
tinuat-o pînă noaptea târ
ziu, iar prin eliberarea o- 
perativă a terenurilor cul
tivate cu porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă s-a asigu
rat mereu condiții pentru 
folosirea corespunzătoare a 
tractoarelor.

Exemplul altor unități 
arată însă, în mod evident, 
că în raionul Brăila n-au 
fost nici pe departe folo
site toate posibilitățile 
pentru a se asigura un 
ritm de lucru corespunză
tor în efectuarea lucrărilor 
agricole de toamnă. Or, 
încadrarea în timpul optim 
a lucrărilor agricole din 
actuala campanie, deosebit 
de importantă pentru fina
lizarea cu succes a acti
vității desfășurate de-a 
lungul întregului an și 
pentru recolta anului vii
tor, este determinată de 
valorificarea la maximum 
a acestor posibilități. Vom 
enumera cîteva.

• La recoltarea cultu
rilor de toamnă, se 
constată că în unele 
unități (Tichilești, Chiș- 
cani), viteza de recoltare 
în loc să crească, scade.

încetinirea ritmului de 
recoltare este urmarea fap
tului că nu se asigură o 
asistență tehnică mulțumi
toare, că la aceste lucrări 
nu este antrenată întreaga 
forță de muncă disponibi
lă a cooperativelor.

Se impune, apoi, folo
sirea rațională a atelajelor 
și celorlalte mijloace de 
transport. Neajunsurilor 
din acest domeniu li se 
datorește situația cu totul 
necorespunzătoare că în 
unele unități (Tichilești) o

Luni dimineața a sosit la Bucu
rești primul ministru al Republi
cii India, Indira Gandhi, într-o 
vizită oficială în țara noastră, în 
calitate de oaspete al președinte
lui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Premierul indian este însoțit de 
Rajeshwar Dayal, secretar pentru 
probleme externe în Ministerul 
Afacerilor Externe, P. N. Haksar, 
secretar al primului ministru, 
Amrik Singh Mehta, ambasadorul 
Indiei la București, S. Ramachan
dran, secretar adjunct în Minis
terul Comerțului, J. S. Mehta, 
secretar adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe, S. Bikram 
Shah, șeful Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, K. 
Natwar" Singh, director al Secre-

tariatului primului ministru, și 
alte persoane oficiale.

La coborîrea din avion, primul 
ministru' al Indiei, Indira Gandhi, 
a fost salutată cordial de preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.

Erau prezenți Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, 
Mihai Suder, ministrul economiei 
forestiere, Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Cosma, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului Popu
lar al orașului București, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul Româ
niei în India, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali, 
funcționari superiori din Ministe-

rul Afacerilor Externe, ziariști ro
mâni și străini.

Au fost de față membrii am
basadei Indiei la București.

Pe aeroport, erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Indiei.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări. Primul minis
tru al Republicii India, Indira 
Gandhi, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, au trecut în revistă gar
da militară de onoare aliniată pe 
aeroport.

Premierului indian i-au fost 
prezentate persoanele oficiale ve
nite în întîmpinarea sa. A avut 
loc apoi defilarea gărzii de o- 
noare. Pionieri au oferit oaspeți
lor buchete de flori.

La Palatul Consiliului de Mi
niștri au , avut loc în cursul 
după-amiezii de luni convor
biri oficiale între președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
ministru al Republicii India, 
Indira Gandhi.

La convorbiri au participat 
din partea română George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru 
Albescu,. adjunct al ministrului

comerțului exterior, Aurel Ar- 
deleanu, ambasadorul Româ
niei în India, Gheorghe Iason și 
Nicu Șerban, director ad-inte- 
rim în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea indiană au parti
cipat Rajeshwar Dayal, secre
tar pentru probleme externe în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
P. N. Haksar, secretar al pri
mului ministru, Amrik Singh 
Mehta, ambasadorul Indiei la 
București, S. Ramachandran, 
secretar adjunct în Ministerul 
Comerțului, J. S. Mehta, se-

cretar adjunct în Ministerul A- 
facerilor Externe, S. Bikram 
Shah, șeful Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
K. Natwar Singh, director al 
Secretariatului primului mi
nistru.

în cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, a avut loc Un 
larg schimb de vederi privind 
dezvoltarea și întărirea în con
tinuare a relațiilor prietenești 
dintre România și India și u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit luni un dejun la Pala
tul Consiliului de Miniștri, în 
onoarea primului ministru al 
Republicii India, Indira Gandhi.

Au luat parte Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Constantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere, 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, Matei Ghigiu, ministrul

construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, George Ma
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul Româ
niei în India, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, generali și 
alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Rajeshwar Dayal, secretar pen
tru probleme externe în Ministe
rul Afacerilor Externe, P. N. 
Haksar, secretar al primului mi
nistru, Amrik Singh Mehta, am
basadorul Indiei la București, S. 
Ramachandran, secretar- adjunct

în Ministerul Comerțului, J. S. 
Mehta, secretar adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
S. Bikram Shah, șeful Protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne, K. Natwar Singh, director 
al Secretariatului primului mi
nistru, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe premierul in
dian în vizita în țara noastră.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Ion Gheorghe Maurer și 
Indira Gandhi au rostit toasturi.
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JACQUES LASSAIGNE — pre
ședintele A.I.C.A., 
personalitate de prim ordin pe firma
mentul criticii mondiale de artă :

ARTICOLE •

UNIVERSALITATEA GENIULUI
A

GIUSEPPE MARCHIORI

4.

Tinerilor cititori ai „Scînteii tineretu
lui", toată simpatia mea și un salut 

cordial.

Colocviul „Brâncuși", organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea Artiștilor Plastici, cu sprijinul A.I.C.A., a luat sfirșit. 
După 3 zile de dezbateri la care au participat critici de artă și artiști plas
tici din România precum și specialiști din numeroase țări ale lumii, gru
pați în Asociația Internațională a Criticilor de Artă, Sala mică a Palatu
lui, în care s-a desfășurat colocviul și r— alături de ea sala în care sînt 
expuse lucrările marelui artist — s-au cufundat în liniște. Oaspeții străini 

au plecat ieri spre Tg. Jiu. Nu înainte însă de a împărtăși reporterilor im
presiile lor. j

românesc. Este deosebit de reconfortant să ții 
un asemenea colocviu în fața unei săli timp 
de 3 zile arhiplină, a unui auditoriu entuziast, 
receptiv și niciodată obosit.

Doresc să transmit profunda noastră recu
noștință autorităților române care ne-au creat 
condiții admirabile de lucru.

dintre opera lui Brâncuși și cea a marelui nos
tru Lehmbruck. Am adus în acest fel un oma
giu marelui creator care a influențat nu numai 
pe concetățeanul meu dar întreaga artă mo
dernă a secolului al XX-lea, pionierul sculpturii 
moderne.

Brâncuși mă preocupă de ..mțiltă vreme. 
L-am studiat mulți ani, am cunoscut operele 
lui aflate la Paris, în Muzeul de Artă modernă 
din New York, în muzeul din 
bineînțeles, cele 3 piese aflate

K C. PALEOLOG

PETRE PMREA

— Am îmbrățișat dintr-un început propunerea 
secției române a A.l.C.A. și am sprijinit ideea 
de a se organiza în țara dv. acest colocviu in
ternațional întrucit era de presupus că în pa
tria lui Brâncuși există șansele cele mai mari 
pentru reușita lui. Acum, după încheierea lu
crărilor, pot afirma — și aceasta nu este doar 
o formulă ci o convingere — că toate așteptă
rile mele au fost depășite, colocviul constituind 
un mare, foarte mare succes pentru organizato
rii lui, pentru opinia publică și iubitorii de 
artă din țara dv. și din lumea întreagă.

Organizarea a fost excelentă, comunicările, 
intervențiile — de înaltă ținută, dezbaterea — 
pasionantă. Ele au dovedit că aveți specialiști 
foarte competenți și că în țara dv. Brâncuși 
este nu numai venerat ca un fiu drag al po
porului român ci și studiat cu profunzime și 
cu o deosebită grijă pentru respectarea faptu
lui științific. Contribuții deosebite au adus în 
studiile lor și specialiștii din alte țări, prezenți 
la colocviu, semn al respectului și atenției de 
care se bucură opera lui Brâncuși in lumea în
treagă. Pot afirma fără rezerve că am ieșit cu 
toții îmbogățiți din această reuniune, în ca
drul căreia nu numai că am învățat multe dar 
am asistat la emiterea unor puncte de vedere 
superioare care vor da desigur un mai mare 
avînt exegeților operei brâncușiene.

Cred că nu greșesc afirmînd că o mare parte 
a succesului întâlnirii se datorește publicului

GIUSEPPE MARCHIORI — critic 
de artă din Veneția, 
autor a peste 20 volume de critică de 
artă și colaborator la numeroase re
viste de specialitate din Italia, Fran
ța, S.U.A., ș.a., organizatorul marei 
expoziții a tinerilor artiști plastici 
din Italia (iulie 1967).

lelphia și 
____ ____ _____ ,__________ JR.F.G. Dar 
n-am văzut nici una din operele aflate în Ro
mânia. Expoziția deschisă acum la Muzeul de 
Artă m-a emoționat. Acum am pentnif‘prima 
dată șansa de a vedea operele lui din tinere
țe, începuturile lui artistice.

Colocviul a adus o cantitate mare de infor
mație, multe lucruri interesante și o aprofun
dare deosebit de utilă pentru noi toți cei ce 
studiem arta contemporană. Contactele stabi
lite, Muzeul de la Mogoșoaia, Muzeul Satului, 
Expoziția de la Dalles, cea de Artă folclorică 
de la Casa Scînteii mi-au deschis noi perspec
tive in înțelegerea artei românești, copleșitor 
de bogată și a creației marelui Brâncuși.

— Am venit în România adus de interesul 
pentru opera lui Brâncuși. Am scris despre el 
numeroase articole în CAHIERS D’ARTS și 
alte publicații, am cunoscut operele lui din di
ferite țări ale lumii, dar resimțeam necunoaște
rea „pe viu" a operelor sale aflate în Româ
nia și a mediului în care s-a născut, a suferit 
influențe și a creat primele sale capodopere. 
Colocviul este din acest punct de vedere o 
contribuție notabilă pentru cunoașterea omului 
și artistului, pentru înțelegerea lui și interpre
tarea creației sale. Pot spune, de asemenea, că 
vizitarea Muzeului Satului a fost pentru mine 
deosebit de importantă. Sculpturile în lemr. 
din casele țărănești îți fac cunoștință cu origi- 
nele artei lui, porțile sculptate — veritabile lu
crări de artă — te introduc în universul lui. 
Aștept cu emoție întâlnirea cu Coloana infini
tului și Masa tăcerii.

Mi-aș permite să spun că puteți fi mîndri 
de Muzeul de Artă. L-am vizitat și m-a impre
sionat marele număr de tineri întâlniți în să
lile lut. Este un muzeu foarte modern, iar ca
podoperele din el sînt de neprețuit. Merită să 
faci un voiaj din Italia chiar și numai pentru 
tabloul lui Van Eyck din acest muzeu. Asta 
fără a mai vorbi de Rembrandt. El Greco și 
atâția alții.

Am strîns un material bogat, am stabilit 
contacte cu arta și critica românească și sper 
ca anul viitor să scot un volum în care lui 
Brâncuși îi voi dedica un mare capitol.

Pictorul NURULLAH BERK 
profesor la Academia turcă de Arte 
și director al Muzeului de Artă din 
Istanbul.

A prezentat în cadrul colocviului 
o comunicare însoțită de proiecții pe 
tema similitudinilor dintre arta lui 
Brâncuși, și sculptura Stei turcă.

EDUARD TRIER — profesor de 
Istoria artei și director al Academiei 
de Artă din Diisseldorf (R.F.G.):

— Mi-am făcut studiile la Paris în 1928— 
1930 și de atunci asemenea multor sttidențim-a 
preocupat și am îndrăgit arta lui Brâncuși. Cu 
timpul am constatat un fenomen care m-a ui
mit și îneîntat: concepția dominantă a monu
mentelor Stei ale artei turcești prezintă simili
tudini frapante cu concepțiile sculpturale ale 
lui Brâncuși. Întâmplare ? Nu. Mai degrabă 
genialitate. Btâncuși este măreț, pentru că 
fiind profund național, a devenit universal prin 
sintezele geniale elaborate pentru prima dată 
de el. De aceea este el considerat de noi toți

ca cel mai mare creator de forme sculpturale 
ale secolului al XX-lea.

In țara mea, opera lui Brâncuși, arta și arhi
tectura românească contemporană sînt cunos
cute și admirate, s-au publicat monografii și 
albume. Simpozionul — foarte serios și pro
fund — la care am asistat, ca și muzeele pe 
care le-am vizitat și contactele cu specialiștii 
români au fost foarte rodnice pentru mine, și 
am schițat noi planuri pentru viitor.

Poporul român și arta sa se bucură de o 
mare simpatie în țara mea. Mă bucur că re
lațiile dintre popoarele noastre devin tot mai 
strînse. Vizita în țara dv. a fost pentru mine 
foarte Utila. Am stabilit și sper să stabilesc noi 
contacte și să cunosc noi aspecte ale vieții po
porului român atît de activ și entuziast.

tinereții lui Brâncuși 
și întîrzierea apariți
ei celei de-a doua 
părți n-ar face decît 
să se amîne inutil o 
carte imperativ ne
cesară.

Turnura cărții lui 
Petre Pandrea nu 
este, ca în cazul pri
mei, cronicărească, ci 
eseistică. Petre Pan
drea, publicist cu
noscut între cele 
două războaie, a 
scris o carte care nu 
se pierde în detalii. 
Autorul are o 
ție centrală, 
cuși ca filozof 
exprimă prin 
tură, și felul 
sale e să definească 
particularitățile a- 
cestei filozofii care 
prin creația artistică 
a devenit de notorie
tate mondială.

Evident, explicația 
stă în românismul 
sculptorului, româ
nism pe care Petre 
Pandrea înțelege să-1 
prezinte nuanțat. Nu 
e o simplă afirmație 
patriotardă ci o jude
cată ieșită din cu
noștințele de socio
log și etnograf ale 
unui autor cu un o- 
rizont cultural larg. 
Cartea lui Petre 
Pandrea este remar
cabilă tocmai prin 
evitarea expunerii 
cronologice și -insis
tența pe momente în 
problema cheie. Ea 
oferă o inițiere în 
misterul Brâncuși pe 
care puține alte cărți 
au realizat-o. Cu to
tul nouă față de con
tribuțiile anterioare 
este relevarea apăsa
tă a trunchiului - is
toric viguros din 
care a izbucnit crea
ția lui Brâncuși care 
e localizat geop' ț 
în nordul Olter ., 
zonă moșneană ae 
reformatori și revo
luționari și care păs
trează condensate în 
dictoane populare în
țelepciunea spiritua
lității romano-elene. 
Teza lui Petre Pan
drea, și nu este sin
gura, este în linia 
interpretativă a ’ui 
Pîrvan sau Călines- 
cu care depistau în 
toate manifestările 
spirituale de la Gu
rile Dunării un neo
bișnuit suflet autoh
ton. Prin siguranța 
.dpmjnării informa
ției șl 'a interpretării, 
amintirile lui Petre 
Pandrea sînt și ele 
un text fundamental 
al exegezei brâncu
șiene. V. G. Paleolo 
și Petre Pandrea a •. 
duc,- prin situare, o 
perspectivă istorico- 
etnică mai adîncă a- 
supra „fenomenului 
Brâncuși", perspec
tivă care lipsește ac-

Recentele cărți 
despre Brâncuși sînt, 
fără a ne lăsa seduși 
de circumstanța co
locviului Brâncuși, 
niște evenimente pe 
care le-am fi dorit 
mai puțin tardive. în 
patria lui Brâncuși 
textele fundamentale 
despre marele înțe
lept sînt puține. Car
tea lui 'V. G. Paleo- 
log Tinerețea lui 
Brâncuși își asumă 
misiunea reconstitui
rii biografice într-un 
volum substanțial, 
cea a lui Petre Pan- 
drea Brâncuși, A- 
mintiri și exegeze pe 
aceea a interpretării 
creației lui Brâncuși, 
prin observație sub
stanțială și decisivă. 
Amîndoi autorii po
sedă cîteva atuuri 
care așează cărțile 
lor la nivelul biblio
grafiei străine des
pre Brâncuși cu a- 
vantaje ușor de bă
nuit asupra celor mai 
bune dintre acestea. 
Cele două cărți sînt 
scrise de oameni pri- 
cepuți în 
cunoscători 
plastică, 
prieteni apropiați ai 
lui Brâncuși, cunos- 
cîndu-1 pe acesta 
atît în atelierul său 
parizian și în rela
țiile artistice apuse
ne cît și în rădăci
nile natale. Și V. G. 
Paleolog și Petre 
Pandrea sînt olteni. 
Un motiv în plus de 
apropiere și înțelege
re. Amîndoi sînt lite- 
rați Cu calități re
marcabile. Tinerețea 
lui Brâncuși are pa
ginile dense, sub
stanțiale nu numai 
în informație ci și în 
stil și interpretare. 
Reconstituirea lui V. 
G. Paleolog are de 
cele mai multe ori 
virtutea unei litera
turi de cea mai bună 
calitate și se anunță 
un text fundamental 
în bibliografia uni
versală Brâncuși.

V. G. Paleolog nu 
face o simplă juxta
punere de date pie
rind de la naștere 
spre moarte ci se în
toarce spre vîrstele 
mici; avînd fixate în • 
minte dimensiunea 
statuară a artistului 
de importanță mon
dială pe care caută 
să-l descifreze.și șă-1 
explice din masa de 
date biografice. Cu 
toate că nu refuză 
interpretarea, cartea 
luLjeste jnaj. înțîi de 
toate o viață a iui 
Brâncuși, Bartea, â. 
doua "cafe Ca “urma 
tinereții și în care e 
de bănuit că omul se 
va confunda tot mai 
mult cu opera, va fi 
dedicată, într-un mod . . __
mai aplicat, probabil tuâlelor cărți de re- 
exegezelor. Ceea ce, putație 
avem pînă acum este Brâncuși. 
o carte de căpătîi a

materie, 
de artă 
amîndoi

intui- 
Brân- 
ce se 
sculp- 
cărțiî

— După cum ați observat, am susținut în ca
drul colocviului comunicarea asupra relațiilor

despre C.
M. UNGHEANU

Măsuri judicioase pentru mai buna gospodărireLA 150 și dezvoltare a spațiului locativ
(Urmare din pag. I)

RECOLTATUL
(Urmare din pag. I)
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Anton van Dyck — Carol I Stuart și soția sa Hennette- 
Marie.
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care se investesc

EXPOZIȚIE ETNOGRAFICA

COVORUL ROMANESC'1

MUZEUL inillKEVIHAL

Cînd, în 1817, testamentul 
lui Samuel Breckner von 
Brukenthal, fost guvernator 
al Ardealului, trecea în do
meniul public colecția de 
artă inaugurată de acesta în 
1790, în palatul său de la Si
biu, istoria civilizației' româ
nești înscria în paginile ei o 
dată memorabilă : înființarea 
celui dintîi muzeu de pe te
ritoriul țării noastre. Colecția 
era deja cunoscută printre 
amatorii de artă, români și 
străini. Picturile flamande, o- 
landeze, italiene — cele mai 
multe aparținînd barocului 
sec. XVII—XVIII —miniatu
rile, colecția de gravuri, 
obiectele de arheologie, et
nografie și numismatică, atră- 
seseră atenția încă de timpu
riu, așa îneît un Dinicu Go- 
lescu sau un E. D. Clarke ex
primaseră în scris cuvinte 
elogioase la adresa lor, iar 
în 1844 apărea și un prim ca
talog al muzeului. Dar co
lecția de tablouri începe să 
cunoască o valorificare știin
țifică abia la sfîrșitul secolu
lui trecut, odată cu studiile 
aprofundate întreprinse de 
cercetătorul vienez Theodor 
von Frimmel. Pe baza acestor 
studii și a observațiilor altor 
specialiști (Jean Paul Rich
ter, A. Bredius, K. Voii etc.), 
se editează în 1909 un amplu 
catalog, care constituie și as
tăzi baza oricărei cercetări 
serioase asupra comorilor de 
la Brukenthal.

Treptat, activitatea labori
oasă a cercetătorilor (între 
care trebuie citat specialistul 
nostru Teodor Ionescu) a dus 
la o serie de descoperiri de 
mare importanță printre valo
rile de artă plastică ale mu
zeului. Prin atribuirea corectă, 
științifică, a paternității unor 
tablouri. în catalogul de la 
Brukenthal figurează 
ale unor mari clasici ai pic
turii universale : 
(„Ecce Homo"), Rubens („Ig

natius de Loyola" și „Fran- 
ciscus Xaverius"), Van Dyck 
(„Moartea Cleopatrei", „Cap 
de bătrîn", „Carol I Stuart și 
soția sa Henriette-Marie"), la 
care se adaugă Van Eyck, 
Memling, Antonello de Me
ssina, jordaens, Magnasco, 
ale căror tablouri aflate în 
trecut la muzeul sibian sînt 
expuse astăzi la Muzeul de 
artă al Republicii ■ Socialiste 
România.

De-a lungul anilor, gale
ria de pictură a Brukentha- 
lului s-a îmbogățit, pe lîngă 
capodoperele artei universale, 
cu un mare număr de opere 
ale reprezentanților de frunte 
ai picturii noastre din toate 
perioadele ei. Pînze de Lecca, 
Negulici, Rosenthal, Tatta- 
rescu sau Aman se află ală
turi de lucrările lui Grigo- 
rescu. Andreescu și Luchian, 
operele generației lui Băncilă, 
Dărăscu, Dimitrescu, Steria- 
di se întîlnesc cu cele ale 
unor pictori contemporani ca 
Baba, Ciucurenco, Ghiață, 
Lucian, Grigorescu și cu 
sculpturi de Paciurea, Jalea, 
Medrea sau Anghel, într-o 
amplă perspectivă asupra 
gîndirii plastice românești.

După 23 August 1944, cele 
123 de încăperi ale muzeului 
(care adăpostesc, pe lîngă 
galeria de artă plastică, sec
țiile de artă populară, știin
țele naturii, istorie și biblio
teca) se bucură de o popu
laritate mereu crescîndă. Prin 
fața celor aproape un milion 
de exponate se perindă anu
al aproape 150 000 de vizita
tori. Cei mai reputați spe
cialiști din toate 
culturale europene 
cupă de studierea 
niuluî muzeului din 
cărui cunoaștere a 
esențială pentru înțelegerea 
unor etape de vîrf din istoria 
picturii.

Cu ocazia colocviu- 
i național 

Brâncuși" — 
tătorii 
și C. 
Muzeul 
organizat 
„Covorul românesc" 
— alcătuită din pie
se rare colecționate 
de muzeu, unele da- 
tind din secolul al 
XIX-Iea. Covoarele 
reprezintă toate zo
nele etnografice din 
țară. Scoarțe, covoa
re, velințe, cergi, țo- 
luri, 
turi. 
nate, 
sînt : 
siie, o scoarță 
nească din Dolj

„C. 
cerce- 

N. Popovski 
Vicol de la 
Satului — au 

expoziția

lăicere, rnaca- 
Printre expo- 

remarcabile 
covorul cu sac- 

olte-

faimoasele modele 
stilizate, apoi renu
mitul covor de Mara
mureș, „Sufletul ca
sei" pe care, conform 
obiceiului, localnicii 
îl îngroapă împreu
nă cu gospodina care 
l-a țesut, fiindcă în- 
preună s-a dus din 
mijlocul familiei su
fletul casei — mama. 
(Remarcăm acest o- 
bicei ca fiind o ră
mășiță din epoca 
străveche a matriar
hatului). Maramure
șul este excelent re
prezentat printr-un 
covor — cu scene 
pastorale avînd 
subiect eroi de 
ladă : Ciobanul 
Miorița. Pe scoarțele

vire la construcția de locu
ințe proprietate personală a 
confirmat-o : pînă la 30 sep
tembrie anul curent, aproape 
25 000 de cetățeni au depus 
cereri pentru construirea de 
asemenea locuințe.

într-adevăr, subliniind că 
statul se va ocupa în conti
nuare de construcția de lo
cuințe din fondurile sale (nu 
mai în actualul cincinal su
ma alocată reprezintă 18 mi
liarde lei), adăogînd 
rile existente încă 
mare importanță 
struirea de locuințe 
durile cooperației și 
organizații obștești, noua ho- 
tărîre vine în sprijinul cetă
țeanului pentru construirea 
de locuințe proprietate per
sonală.

Ecoul favorabil al acestei 
posibilități acordate cetățe
nilor, în care se îmbină ar
monios ajutorul statului cu 
veniturile materiale ale fa
miliilor, se susține totodată 
și pe înțelepciunea cu care 
se stabilește legătura cu o 
veche tradiție a gospodarului 
din țara noastră, și anume ca 
fiecare să-și aibă casa lui, pe 
care să și-o facă după gus
tul său și să și-o îngrijească 
întradevăr „ca pe propria-i 
locuință". Cine nu știe că, 
dintotdeauna, pe meleagurile 
noastre, om se socotea acela 
care, prin muncă cinstită și 
chibzuință, era în stare să 
lase copiilor, urmașilor săi — 
CASA LOR ? Am adăuga la 
acestea ideea că, pentru fa
miliile tinere, pe lîngă posi
bilitatea de a rezolva mai ra
pid cerințele de spațiu, evi
dent necesare, construcția de 
locuințe proprietate 
nală, în 
eforturile reunite ale soți
lor, va determina, fără îndo
ială, și o mai matură chib
zuință asupra destinului fa
miliei înseși, asupra consoli
dării și trăiniciei ei. Nouă și

ca 
bu

și

din Oltenia (Dolj, 
Gorj, Mehedinți și 
Romanați) într-o cla
sică armonie colorls- 
tică. apare aproape 
întreaga tematică 
prezentă în tablouri
le lui Tuculescu și 
operele lui Brân
cuși : cocoșul, peș
tele, pasărea griului 
— ciocîrlanul, floa
rea mărgăritarului 
etc.

Expoziția de 
Muzeul Satului 
monstrează incă 
dată că scoarțele și 
covoarele românești 
sint fîșii de glie ale 
celor care 
florile șl 
frumosul.

seamănă 
griul

într-adevăr de mare ajutor 
pentru familiile tinerilor in
telectuali care lucrează la sate 
este totodată acordarea po
sibilităților de a construi, în 
localitățile unde s-au stabilit, 
case proprii.

Formula — „casa noastră, 
s-o îngrijim cum trebuie", — 
va căpăta, potrivit noii ho
tărîri, sensurile ei reale. Re- 
glementînd unele lipsuri exis
tente în perioada anterioară 
în ceea ce privește modul 
de întreținere și administra
re a fondului locativ pro
prietate a statului, Hotărîrea 
face importante prevederi 
care vor duce la mai buna 
îngrijire a clădirilor, aparta
mentelor, la o mai mare a- 
tenție din partea întreprin
derilor care efectuează lucră
rile curente de reparații,
precum și la o angajare spo
rită a''locatarului, la dezvol
tarea spiritului său gospodă
resc. La acestea se adaugă 
măsuri de economisire 
cheltuielilor, de reducere 
aparatului administrativ,
simplificare a unor operații 
care cereau irosirea de timp 
din partea cetățeanului.

în Hotărîre se prevăd, de 
asemenea, măsuri privind 
așezarea pe baze mai reale, 
pornindu-se de la principii 
judicioase, în ceea ce priveș
te stablirea tarifului chiriilor, 
prevederi care vor duce, în
tre altele, la o folosire echi
tabilă a locuințelor, proprie
tate de stat, precum și la o 
mai bună reglementare a ra
porturilor între cei ce închi
riază și chiriași etc. Măsurile 
adoptate exprimă o realitate 
de toți cunoscută, rezultată 
din evoluția nivelului salarii
lor și în conformitate cu ce
rințele rentabilizării fondului 
locativ aparținînd statului, 
măsuri impuse ca urmare a 
unei rămîneri în urmă a pre
țului chiriilor (stabilit în 
vremea cînd salariul mediu 
era 447 lei) față de creșterea 
salariilor de aproape trei ori

(media, în prezent, fiind de 
1244 lei). Și în acest 
hotărîrile adoptate vin 
sprijinul familiilor cu venituri 
mai mici și cu copii, mer- 
gîndu-se chiar — în perioada 
ce premerge așezării salariilor 
pe bazele noilor prevederi — 
pînă la acoperirea sută la 
sută a diferenței de chirie 
(acolo unde în familie lu
crează un singur om, 
copii și un salariu pînă 
1 000 lei). Stabilite judicios, 
măsurile preconizate sînt o 
dovadă a grijii de a asigura 
condiții înalte de viață pentru 
toate categoriile de munci
tori, o dovadă de umanism.

Opiniile cetățenilor, expri
mate în răstimpul scurt de la 
apariția recentei Hotărîri, in
dică o bună înțelegere a 
perspectivelor pe care le des
chid pentru mai buna gospo
dărire și dezvoltare a con
strucțiilor de locuințe și 
confirmă încă odată că mă
surile adoptate de partid 
surprind și valorifică -în chip 
înțelept realitățile vieții noas
tre sociale, venind" la mo
mentul oportun să fructifice 
capacitățile și rezervele eco
nomice existențe, răspund 
dorințelor populației de a-și 
îmbunătăți continuu condi
țiile de viață.

Condiții avantajoase 
pentru construirea 

de locuințe personale 
(Urmare din pag. 1)

Pentru acest apartament de 3 ca
mere, cu dependințele necesare, 
am plătit un avans de 28 200 lei; 
restul îi voi achita în rate lunare 
— pe o durată de 20 de ani. 
Știu de pe acum că mă voi bucu
ra de condiții de confort supe
rioare. Dar nu aceasta aș vrea 
să subliniez în primul rînd. Fiind 
proprietarul apartamentului pe 
care îl locuiesc, eu și familia mea 
ne vom simți, mai mult legați de 
el, îl îngrijim și îl păstrăm ca să 
trăiască în el chiar și nepoții nu 
numai cei doi copii ai mei. Ți- 
nînd seama de avantajele de care 
beneficiem în construirea unei lo
cuințe ori cumpărarea ei, și alți 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderea noastră s-au 
înscris pentru a-și construi apar
tamente proprietate personală. E 
cazul inginerului Stanciu Cîrlan, 
maistrului Ion Drăgan, economis
tului Gh. Borțoi și alții. Și 
este firesc să fie așa. Pentru că 
pe de o parte cîștigul nostru a 
crescut, și în același timp statul 
ne ajută cu credite avantajoase, 
limp de 10 ani locuința este 
scutită de impozit, iar rata luna
ră pentru achitarea apartamentu
lui, după calculele pe care roi 
le-am făcut, este aproape egală cu 
chiria pe care âș datora-o statu
lui, dacă nu mi-aș fi cumpărat 
acest apartament.

Am convingerea că măsurile 
privind construirea și cumpărarea 
de locuințe de către salariați, vor 
contribui atît la buna gospodă-

SEMĂNATUL ȘI

rire a fondului locativ cît și la 
îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit. în același timp aceste mă
suri sînt binevenite și personal 

. consider că numărul solicitanților 
va crește. Construcția de locuin
țe proprii este în tradiția poporu
lui nostru, și se înscrie în acei 
sentiment de stabilitate, de trăi
nicie pe care a fost și este a- 
șezată din totdeauna familia, 
îmbunătățirea organizării 

activității de construcții 
(Urmare din pag. I) 

ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului. înființarea de 
întreprinderi de construcții-mon- 
taj specializate, întreprinderi cu 
profil industrial pentru elemente, 
subansamble și unele materiale 
de construcții va face ca spiri
tul creator al constructorilor să 
găsească cele mai bune rezol
vări legate de economicitatea 
construcțiilor, introducerea de 
tehnologii moderne și de adop
tarea unor soluții constructive și 
arhitectonice corespunzătoare. 
Vreau să subliniez rolul însem
nat pe care îl vor avea unitățile 
de proiectare preconizate a func
ționa pe lîngă întreprinderile de 
construcții-montaj. Existența lor 
va facilita adoptarea de soluții 
eficiente care să îmbine într-un 
tot armonios concepția de pro
iectare cu tehnologia de execu
ție, munca în construcții lărgin- 

care 
noului

du-și considerabil activul 
contribuie la promovarea _____ ,
pe șantier. De asemenea, țin să 
menționez importanța organiză
rii întreprinderilor de construc- 
ții-montaj și instalații după prin
cipiul specializării. Ele constitu
ie premisele pentru dezvoltarea 
cercetării de tipul final într-o

rețea de puncte de sprijin care 
vor colabora activ cu institutele 
de cercetare republicane și de
partamentale, lucru care se va' 
materializa în rezultate econo- 
mico-științifice superioare.

Proiectul de directive al C.C. 
al P.C.R., prin prevederile sale 
ne permite să afirmăm că pășim 
într-o nouă etapă în care sar
cinile tehnice tot mai complexe 
în domeniul construcțiilor vor 
putea fi rezolvate cu succes prin 
însușirea și aplicarea celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii atît de către proiectant cît și 
de executant.

Prin sistematizare —•> 
așezări rurale moderne 

(Urmare din pag. 1) 
lae Bălcescu, atelierul mecanic 
al Întreprinderii agricole de 
stat și un număr de locuințe 
pentru muncitorii de aci au 
fost construite în plin cîmp, 
la peste 5 kilometri depărtare 
de comună.

Dezvoltarea și întărirea eco
nomică și administrativă a co
munei face posibilă concen
trarea unităților agricole, a 
construcțiilor acestora, astfel 
incit locuitorii lor să se. poată 
bucura de condiții superioare 
de trai, civilizate.

Transpunerea în viață a 
prevederilor cuprinse ‘in Pro
iectul de Directive a C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale și sistemati
zarea localităților rurale va 
da o nouă înfățișare satului 
românesc : modernă, civilizată, 
la nivelul epocii noastre; va 
influența pozitiv producția a- 
gricolă, instruirea tinerilor.

parte din recoltă (120 to
ne de știuleți) a rămas pe 
cîmp, fiind depreciată de 
ploi, că în cooperativele 
agricole din Romanu, 
„Drum Nou", — Movila 
Miresei, Bărăganul și al
tele, eliberarea terenului 
de coceni se desfășoară 
lent și, ca urmare, aceste 
suprafețe nu sînt pregăti
te în timp util pentru se
mănat.

• La semănat și arat, 
ritmul de lucru depinde 
nemijlocit de folosirea in
tegrală a capacității de 
producție a tractoarelor și 
celelalte mașini agricole, 
de eliberarea diri timp a 
terenului. Dar aceste con
diții nu sînt asigurate. La 
Romanu, de pildă, din cele 
12 semănători doar 9 lu
crează și acestea cu dese 
întreruperi. De multe ori

tractoarele în loc să fie pe 
cîmp stau în ateliere, la re
parat, fiindcă nu sînt în
treținute în mod corespun
zător. Asigurarea de către 
atelierele mecanice ale 
S.M.T. a asistenței tehnice 
necesare frumos stabilită 
în programul de activita
te al acestora trebuie, în 
sfîrșit, să devină o reali
tate. Timpul a devenit 
schimbător. De aceea, fie
care oră sau zi bună de

lucru trebuie folosită din 
plin.

în cooperativele agrico
le din raionul Brăila și 
a fermelor agricole din 
Insula Mare a Brăilei e- 
xistă condiții pentru ur
gentarea culesului porum
bului, pentru eliberarea te
renului și înmagazinarea 
recoltei, ca și pentru ter
minarea în următoarele zi
le a însămînțărilor din a- 
ceastă toamnă.
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DICȚIONARUL STUDENȚIEI
• • • EGOISMUL ACCEPTABIL

0 caracteristică a studenției 
o constituie începutul 
cristalizării personalită

ții. Acum începe tînărul să-și 
dea mai bine seama că omul 
nu este numai ceea ce este, 
ci el este și ceea ce dorește 
să fie.

Formarea personalității este 
favorizată de cunoașterea a- 
mănunțită a vieții, a preocu
părilor, a activității atîtor și 
atîtor personalități de seamă, 
care s-au impus în istoria fie
cărui popor în parte și în is
toria umanității luată in an
samblu. In actul de voință 
prima treaptă este dorința. 
Tinerii noștri studenți trebuie 
să învețe în primul rînd să 
dorească un anumit lucru. 
Pasiunea este în procesul de 
formare a personalității ceea 
ce este apa in procesul de 
creștere a unei plante: di
zolvă, vehiculează și face aptă 
de prelucrare ceea ce mai tîr- 

lumina transformă în 
ană.
Dar cea mai însemnată ca

racteristică a studenției este 
pregătirea în Vederea exerci
tării unei profesiuni în care 
se cer studii superioare.

Desigur, în acest început de 
dialog, nu vom arăta „cum 
trebuie învățat", mai impor
tant ni se pare aspectul legat 
de „de ce trebuie să învățăm ?“

Acad.
Eugen Râdulescu

De ce trebuie să învățăm ? nu 
este o întrebare puerilă pentru 
că destui studenți pierd din 
vedere că in acest mod iși 
însușesc temeinic un bagaj de 
cunoștințe, limitînd învățătura 
doar la imperativul promovă
rii unui examen. Or, de aceste 
cunoștințe se va folosi specia
listul în întreaga sa carieră, 
pe cînd de multe ori, după 
trecerea anilor, memoria nici 
nu mai reține nota cu care a 
fost promovat examenul.

Putem repeta întrebarea : 
trebuie să învățăm pentru a 
stăpîni bine profesia aleasă, 
sau pentru a obține o diplomă 
universitară ? Și aici tinerii 
cititori ai acestor rînduri își 
pot da singuri răspunsul. Un 
bun specialist în profesie tre
buie să stăpînească pe deplin 
datele, faptele și legile din 
domeniul său de activitate, 
Dar problemele pe care absol
venții le întîlnesc in cursul 
carierei lor. nu pot totdeauna 
fi rezolvate numai cu cunoș
tințele primite în cursul facul
tății. De altfel, ritmul de dez
voltare a științei și tehnicii 
în epoca contemporană este 
atît de rapid, incit multe din 
aceste cunoștințe se învechesc..

I își diminuează sau își pierd 
cu totul eficiența în cimpul 
activității practice. Sînt cazuri 
chiar, în anumite domenii de 
activitate, cînd elementele noi 
care se acumulează în 10—15 
ani, sînt așa de numeroase 
incît pot determina o repro
filare a specialistului sau cel 
puțin o readaptare a sa. Or, 
în atari condiții, diploma de 
licență mai poate constitui, 
prin ea însăși, o chezășie de 
capacitate profesională dacă 
nu este însoțită și de valoa
rea ca specialist a posesorului 
ei.

Un ultim aspect: se poate 
forma o bună cultură de spe
cialitate fără un fond larg și 
temeinic de cultură generală ? 
Chiar specialiștii reputați prin 
îngustimea domeniului activi
tății lor neagă acest lucru. 
Și, în adevăr, cu cit se în
gustează domeniul, cu atît se 
ramifică activitatea în spre 
sectoare contingente. în care 
gîndirea caută noi surse de 
inspirație. Iată de ce apare ca 
deosebit de importantă nece
sitatea ca în procesul de în
vățare să nu ne limităm la 
sfera de probleme a profesiei 
pentru care ne pregătim, să ne 
lărgim continuu cîmpul infor
mațional.

Cum am promis 

miilor de începători 

într-ale studenției, 

continuăm dialogul 

despre „a fi stu

dent", la care parti

cipă cadre didactice 

din învățămîntul 

superior. Dicționa

rul nostru nu este 

alfabetic, ci valoric, 

înscriind în el ceea 

ce concură la însu

șirea calităților bu

nului student.

rj ună ziua, tovarășe profe
ți sor !“ Cînd aud salutul 

din partea unui student, 
în cabinetul meu de 
tresar, deși în acest ca- 
intră frecvent foarte 
studenți. Tresar insă,

venit 
lucru, 
binet 
mulți 
pentru că stăruie in mine — 
și nu cred că numai eu trăiesc 
asemenea sentiment — dorința 
de a avea in studenți colabo
ratori apropiați.

Firesc este ca cel mai tinăr 
student să nu ftie exact ce 
aspect capătă relația profesor- 
student, să i se pară — pen
tru că nu-l mai întilnește in 
fiecare zi, ca la școală, la lec
ții — inaccesibilă legătura cu 
profesorul. Figura profesorului 
care este fi un om de știință, 
îi impune respect, — fi asta 
este bine — poate fi teamă 
— dar asta nu este bine. O 
spune un profesor, fi-mi în
gădui să o spun și in numele 
altor profesori.

Noi, dascălii, trăim prin rea
lizările didactice fi științifice, 
dar, mai cu seamă, trăim prin 
discipolii pe care-i dăm. Și 
fiecare student trebuie să tindă 
a deveni discipolul mentoru
lui său — profesorul. Fiecare 
să-și găsească într-un profe
sor părintele său spiritual. 
Or, aceasta nu se realizează 
teoretic, ci prin contactul di-

SI NUMEȘTE „CLUB-B ARUL" STUDENȚESC,
DAR ASTA NU ARE NICI O IMPORTANȚĂ...

In cursul acestui semestru în 
Capitală se vor deschide trei „club- 
baruri studențești". Tovarășa LIA 
PĂCURARU, vicepreședinte al U.A.S.R. 
ne prezintă proiectele privind profilul 
acestora.

— Club-baruri studențești se vor 
deschide în localurile Casei de cultură 
a studenților, Universității și Institutu
lui politehhic. Vrem să le imprimăm 
profilul unor cafenele literare — in 
care să se prezinte recitaluri de poezie, 
microspectacole de teatru, audiții muzi
cale. Avem convingerea că acestea vor 
oferi un potrivit cadru extrauniversitar 
în care studenții să se întîlnească în 
pasionante colocvii despre profesie, 
despre viață cu dascălii lor.

— ...Și cu studenți din alte facultăți.

— Da, intenționăm să instituim — 
în cadrul acestor club-baruri —un sis
tem tradițional de întîlniri colegiale, 
schimburi de informații și opinii între 
studenții institutelor de artă și studenții 
facultăților umanistice și tehnice. Viito
rii muzicieni, artiști plastici sau oameni 
de teatru ar putea trezi și cultiva inte
resul colegilor lor de Ia alte facultăți 
pentru creația unor mari artiști, și-ar 
informa colegii asupra evenimentelor 
artistice (premiere, turnee, vernisaje) ; 
la rîndul lor ar afla noutăți în legă
tură cu unele curente literare și filo
zofice, debuturi literare de mare pres
tigiu, descoperiri științifice.

Nu avem deocamdată posibilitatea să

profilăm cluburile pe afinități și prefe
rințe... Dar fiecare club-bar va avea tot 
atîtea căi de stimulare a unor stiluri di
ferențiate de petrecere a timpului liber 
după preferințe, gusturi, pasiuni, dispo
ziții de moment chiar...

...Va exista, de pildă, o discotecă 
cuprinzînd creații muzicale de diverse 
genuri (simfonice, de cameră, de jazz), 
lucrări literare (versuri, proză, piese 
de teatru). în jurul unui picup sau 
al unui magnetofon — la o ceașcă de 
cafea — se vor putea forma nuclee de 
ascultători entuziaști. O prezentare a 
lui Beethoven ar putea fi urmată nu 
numai de o audiție muzicală, dar și de 
un film consacrat marelui compozitor. 
Am dat un exemplu. Activitățile vor 
fi foarte variate.

Acad. Miltiade Fllipescu

mai 
că a 
dacă

rect, solicitat, dorit, cu pro
fesorul, printr-o legătură su
fletească dincolo de prelegeri 
și seminarii, prin acel simplu 
„bună-ziua, tovarășe profesor 1 
spus în laborator sau în cabi
netul de lucru — și de ce nu, 
și acasă ? — am venit să dis
cut cu dumneavoastră".

De ce ? Pentru cele 
felurite motive. Pentru 
studia e foarte greu, fi
nu știi s-o faci, totul devine o 
povară, un chin. Iar profeso
rul știe să alunge prin per
sonalitatea lui, prin atmos
fera de seriozitate fi muncă, 
îndoielile fi comoditățile care 
pot deveni pustiitoare pentru 
viața intelectuală a tineretului. 
Sau poate pentru că, spirit 
viu, irezistibil chemat spre 
nou, spre descoperire, tinărul 
cutează spre cercetare încă 
din anii formației profesionale 
fi are nevoie de ambianța 
științifică, laborioasă, molipsi
toare, pe care n-o găsește de
cît in laboratorul unui mare 
profesor.

Dar și pentru că profesorul 
este omul de la care poți ob
ține audiențe in domenii foarte 
diverse — chiar și in domeniul 
foarte banal al bunei compor-

țări. De la el, de la profesor, 
poți transfera acel echilibru 
de viață — intelectual fi mo
ral — de care tinărul are mare 
nevoie la această vîrsta.

Profesorul este el însuși 
dornic de asemenea întilniri 
care întorc timpul — de ne- 
întors — cu anii și in care 
schimbul este foarte echitabil. 
Noi înșine plecăm de la aceste 
întîlniri îmbogățiți, pentru că, 
confruntarea cu studenții ne 
împrospătează spiritul cu nou
tatea spiritului studențesc, cu 
inteligența lor vie, cu marea 
lor curiozitate și marea lor 
dorință de viață, ne molipsesc 
prin farmec și tinerețe, prin 
bună dispoziție. Asemenea 
confruntări sînt binefăcătoare 
și reconfortante și generatoare 
de noi idei și realizări — pen
tru noi și pentru studenți.

Profesorii sînt zece — ca 
să iau o cifră la întîmplare — 
și studenții o sută. Omenește 
vorbind, el, 
poate avea

profesorul, nu 
in vedere tot 

timpul pe cei 100 de studenți, 
să-i cheme la el, să-i urmă
rească in evoluția lor școlară, 
să-i îndrume. E mai firesc, 
„să meargă Mahomed la 
munte", ca cei 100 să vină

spre profesori, trezindu-i in
teresul; să ftie a se face re
marcați, să li se impună ca 
personalități care merită — a 
obține din partea dascălului 
ceasuri în plus. Dascălul are, 
prin însăși profesia sa, o mare 
capacitate sufletească. El ftie 
să uite de sine, dedicîndu-se 
ucenicilor; dacă întrezărește 
la ei flacăra pasiunii, devine, 
dacă vreți, prizonier al aces
tor ucenici fi, In cele din 
urmă, ajunge^să trăiască pen
tru ei mai mult decît pentru 
sine, întratît de mare le este 
capacitatea de dăruire pentru 
cei pe care-i formează.

Trist este însă că destul de 
mulți studenți nu simt nevoia 
unor asemenea întîlniri cu pro
fesorii, rar, uneori numai la 
consultații. In preajma exame
nelor se reped în grupuri la 
profesori după explicații fi noi 
prelegeri pentru a înțelege 
ceea ce nu au învățat, ceea ce 
nu s-au străduit să înțeleagă la 
timpul cuvenit.

Concluzia: relația profesor 
— student conține in ea mai 
ales marea dorință a tînărului, 
insistența lui de a obține din 
partea profesorului sfaturi, 
îndrumări numai pentru el. 
Este aici un soi de egoism pe 
care-l acceptăm.

CU SERIOZITĂȚI DISPUI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
„DISTRACȚIA" STUDENȚEASCĂ

Z

Universitatea nu este numai o școală 
superioară, ci este o colectivitate — cu 
viața ei proprie, cu atmosfera ei, cu 
preocupările, aspirațiile ei specifice. Ce 
loc deține în acest angrenaj distracția ? 
Nu putem susține că am desprins con
cluzii certe privind „corelația funcțio
nală" dintre participarea studenților la 
seri de dans, spectacole de teatru, fil
me, muzică ușoară etc. și pregătirea lor 
profesională. Dar dacă ne gîndim că 
IVI. Halea privea procesul educativ ca o

interrelație între individ și mediu, va 
trebui să acceptăm că așa cum este ade
vărat că „omul sfințește locul", tot atît 
de adevărat este că și locul (am zice sis
temul de educație) îl „sfințește" pe om... 
Sistemul de educație în învățămîntul 
superior își propune ca scop să forme
ze cei mai buni specialiști și cei mai 
buni cetățeni. Concepția asupra „celui 
mai bun specialist" și „celui mai bun 
cetățean" o fixează însă idealurile poli
tice, sociale și etice ale societății. Siste

mul de educație urmează să atingă a- 
ceste înălțimi. Or, izgonind de pe tărî- 
mul său, să spunem muzica, pictura, tea
trul, poezia, dansul etc., sistemul de e- 
ducație ar rămîne sărac, s-ar lipsi de 
unele din mijloacele sale cele mai efi
ciente. Experiența arată că viața cul
turală a unei colectivități studențești — 
dacă este bogată, vie, antrenantă — 
poate determina serioase restructurări 
ale stilului de viață și de muncă al stu
denților.

Vitrina studențească |

DIWITATTA Iu CALAPODURI „STANDARD”?
Cei care spun că publi

cul studențesc e dificil, se 
gîndesc la faptul că aces
ta a devenit selectiv, nu ac
ceptă compromisurile, tendințele 
uniformizatoare Acest fapt impu
ne organizațiilor de tineret din 
facultăți să nu prevadă „în bloc" 
cîteva tipuri de manifestări cul- 
tural-distractive standard, ci să 
tină seamă de „coeficientul indi
vidual" pe care fiecare student 
poate și trebuie să-l aducă în sti
lul colectiv de petrecere a orelor 
libere. Cind spunem ,stil studen
țesc de distracție" înțelegem că 
este vorba de un stil care nu 
poate fi impus prin instrucțiuni, 
ci este expresia unei multitudini 
de relații care, dacă nu există, 
pot fi create și trebuie create.

Există un stil studențesc al dis
tracției ? I

Da, există, insă acesta nu are 
nimic comun cu tendința unor 
comitete U. T. C. fi consilii ale 
asociațiilor de a pregăti o singu
ră manifestare cultural-distractivă 
(o seară de dans, sau un simpo
zion, sau un spectacol) la care să 
participe toți studenții, cind fi
resc ar fi ca o „sîmbătă cultural- 
distractivă" să satisfacă dorințele 
studenților în funcție de pasiuni
le lor, de preocupările lor, de 
dorințe.

Există un stil studențesc al dis
tracției ?

Da, există, însă aceasta nu pre
supune ca, în general, colectivele 
anilor fi grupelor să aftepte nu
mai hotăriri, „din afară", lăsînd 
să se înțeleagă că le-ar lipsi in- 
demînarea și iscusința în organi
zarea unei game variate de acti
vități distractive. Se ajunge de

multe ori la o situație paradoxa
lă, cu cit membrilor comitetelor 
V.T.C. din ani li se dă mai rar 
prilejul să ia singuri inițiative, cu 
atît sînt mai mulțumiți.

Există un stil studențesc al dis
tracției ?

Da, există, însă acesta implică 
o activitate intensă și permanen- 

| tă, sub seninul unui spiritele co
laborare real și eficient, un spirit 
de emulație care să antreneze 
deopotrivă studenții, activiști ai 
organizațiilor de tineret, cadre di
dactice. Ni se întîmplă să fim in
vitați în cîte un institut cu pre
cizarea : „Veniți la noi sîmbătă, 
pregătim un bal despre care se 
va duce vestea". Răspunzînd in
vitației, constatăm, intr-adevăr, o 
realizare meritorie. Dar ea nu 
schimbă în esență peisajul cultu
ral al institutului respectiv. O

viață culturală bogată și intere
santă nu se naște într-o zi.

Există un stil studențesc al dis
tracției ?

Da există, și una din calitățile 
lui este posibilitatea pe care o 
oferim studentului de a alege 
singur dintr-o multitudine de ma
nifestări foarte interesante. Pen
tru că educația nu înseamnă să 
alegi pentru student, ci să-i dai 
lui posibilitatea de alegere, cul
tura necesară, să-i înrîurești gus
tul, astfel ca el să-și poată forma 
o judecată proprie. Pentru aceasta 
însă este nevoie de activiști cul
turali care să posede bun-gust în 
autoaprecierea muncii lor. Cea 
mai bună dovadă de bun gust 
cînd nu ești înzestrat pentru 
munca de activist cultural ar fi 
să nu accepți o asemenea muncă.

Roxana Holban: 
„Am dori să se or
ganizeze concerte 
simfonice în sălile 
facultăților — cu un 
repertoriu adecvat, 
alcătuit din lucrări 
accesibile, dar alese 
din zona „muzicii 
mari"... Ar fi util a- 
poi să se revină la 
acele concerte cu a- 
bonament pentru stu
denți, cu preț redus, 
să ni se permită iar 
accesul la repetițiile 
generale de la Filar
monică".

Liliana Clapan : 
„Estrada studențească 
— spectacol „mozaic" 
în care cuvîntul, mu
zica și dansul își dau 
concursul — este ri
na din formele de 
spectacol cu cea mai 
largă audiență la pu
blicul studențesc... De 
aceea ne pare rău 
cînd „ni se servește" 
în locul unor idei 
proaspete, originale, 
împrumuturi din re
cuzita de idei a tea
trelor profesioniste. 
Cred că am avea de 
cîștigat și noi, specta
torii, și studenții ar- 
tiști-amatori dacă în 
centrul universitar 
București ar lua fiin

ță un Teatru studen
țesc de estradă cu 
stagiune permanentă, 
cu regizori talentați, 
cu textieri recrutați 
din rîndurile studen
ților. In felul acesta 
spectacolul de estra
dă studențesc și-ar 
putea contura mai 
pregnant o fizionomie 
proprie, care să-l deo
sebească de produc
țiile similare ale Tea
trului „C. Tănase".

Vasile Neagu :
„Referindu-mă la ri

nele formații artistice 
studențești (chiar și 
din cadrul "Universi
tății noastre) vreau să 
spun că prezentarea 
de spectacole numai 
în cadrul festiv și cu 
prilejul concursurilor 
înseamnă a răpi mun
cii artistice caracte
rul ei, de a o concepe 
nu ca pe o expresie 
a unei necesități spi
rituale profunde și 
permanente, ci ca pe 
o simplă sarcină".

Cornelia Stoleru : 
„Serile de dans se 
bucură de o mare a- 
preciere din partea 
studenților. Ei le do
resc, și atunci cînd se 
organizează vin în 
număr mare, dar de

cele mai multe ori 
rămîn dezamăgiți. 
Uneori, seara de dans 
nu-i decît un șiretlic 
pentru a avea săli 
pline la niște confe
rințe neinteresante. 
Acesta fiind scopul, 
nimeni nu se gîndeș- 
te cum s-ar putea

crea totuși un cadru 
plăcut în sala de 
dans... Dar nu s-ar 
putea renunța la 
„oratorii" care nu pot 
să-și atragă auditoriul 
decît prin asemenea 
șiretlicuri ?

Doina Boțoman : 
„„Dar de ce sîmbătă 
seara se organizează 
numai dans ? Cîți 
studenți nu au o înal
tă prețuire, să zicem, 
pentru muzica simfo
nică, și o pun în pla
nul întîi dar, în prac
tică, merg mai des la 
cinema ?,

• Piotura modernă ne
cesită o pregătire mai în
delungată pentru a-i gus
ta rafinamentul. Mulți 
studenți au mărturisit in
suficiența cunoștințelor 
pe care le au în domeniul 
artelor plastice... Așa s-a 
născut ideea colaborării 
dintre Casa de cultură a 
studenților și cîteva mu
zee bucureștene. Prima 
expoziție organizată in 
colaborare cu Muzeul „Si- 
mu“ s-a și deschis. Tema : 
„Bucureștiul de altă 
dată".
• Există deja o expe

riență : colaborarea Casei 
de cultură a studenților 
cu Teatrul de Operă și 
Balet al Republicii Socia
liste România. Organi
zarea în cursul anului 
universitar trecut a u- 
nui ciclu de spectacole 
pentru studenți — cu un 
repertoriu alcătuit la ce
rerea acestora, cu distri
buții în care erau incluși 
cei mai buni interpreta 
cu spectacole programate 
în afara reprezentații
lor obișnuite — a a- 
tras peste 35 000 de stu
denți. La începutul aces
tui an universitar colabo
rarea cuprinde și teatrele 
de dramă. Studenții au 
posibilitatea să vizioneze 
„la ei acasă" spectacole 
ale Teatrului Național, 
ale Teatrului de Comedie, 
ale Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" etc.
• S-a deschis „Cinema

teca studenților bucureș- 
teni". Ideea e mai mult 
decît meritorie. Studenții 
abonați pot urmări 
săptămînal spectacole ci
nematografice de ținută, 
cu programe care să nu 
coboare sub un anumit j
prag al exigenței. Primul 1
film prezentat a fost

„Noaptea* de Antonioni. 
Despre creația regizoru
lui italian a vorbit cri
ticul Ecaterina Oproiu.

• Firește, este o înda
torire a fiecărui student
— intelectual în formare
— să facă apel perma
nent la mijloacele de in
formare : ziare, reviste, 
emisiuni specializate ale 
posturilor de radio șl te
leviziune. Dar. organiza
țiile de tineret, instituți
ile culturale studențești 
au posibilitatea să facă o 
informare mai aproape 
de profilul și preferințe
le colectivelor studen
țești. Un prim pas s-a 
făcut: Casa de cultură a 
studenților bucureșteni a 
scos „Foaia culturală stu
dențească" — prin care 
studenții sînt informați 
cu privire la activitățile 
cultural-distractive orga
nizate pentru ei.

• Sîntem informați că 
în curînd își va deschide 
porțile „Studioul drama
tic al Facultății de limbă 
și literatură română". 
Studenții vor putea să 
activeze în trei cercuri : 
„Istoria teatrului româ
nesc ; Istoria teatrului u- 
niversal; Actorie.

• S-a inaugurat ciclul 
„Prietenii filmului pe 16 
mm” pentru studenții 
care învață limbi străine. 
Pentru început se prezin
tă filme comentate în 
limba franceză.
• Rețineți : La Casa de 

cultură a studenților din 
București — în flecare 
joi: cinemateca studen
țească ; vineri : spectaco
le de teatru ; sîmbătă și 
duminică : seri de dans.

Redactorul paginii 
ADRIAN VASILESCU
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Adrian Pâunescu

CRONICA ETAPEI...
COMAN — „U“ 

CLUJ
A fost unul din

tre cei mai tehnici 
și combativi tineri 
fotbaliști din cu
plajul bucureștean. 
Oare, o nouă „spe
ranță" ?... Sperăm 
că nu.

ARBITRUL 
PETRE SOTIR 
Omul care, pen

tru maniera de ar
bitraj, conducerea 
corectă, în spiritul 
echității, a meciu
lui Rapid-Dinamo 
Bacău, a obținut... 
cinci stele.

DAN COE — 
„RAPID"

Hotărît, inepui
zabil, corect. Așa 
ni s-a părut Dan, 
duminică. Pe lingă 
jocul bun, el meri
tă și distincția fair- 
play-ului.

După „Săptămîna patimilor", 
în care și divizionara și argeșenii 
au dat la refăcut plasele porți
lor, iată-ne din nou în familie, 
gata de noi năzbîtii, ahtiați după 
alte distracții. Fotbalul nostru a 
aiuns atît de absurd încît, orice 
s-ar întâmpla, e normal, absolut 
normal. Pierde Dinamo Bucu
rești, în fața Farului cu 0—4, e 
normal, foarte normal. Bate „U“- 
Craiova în ultima secundă cu 
1—0 pe „Steagul roșu" — Bra
șov, e normal. Și din zațul cafe
lei se deslușea acest scor, obți
nut în minutul 90. Dar ce nu e 
normal ? Totul. Dacă era invers, 
iarăși stare de normalitate exce
sivă. Batea Dinamo București cu 
4—0 era normal. înscria Iordache 
(de la „Steagul roșu") în minutul 
90, era normal. Era normal, 
chiar dacă, în ultima parte a me
ciului, acesta a lipsit de pe teren. 
Era foarte normal. A obținut 
Steaua 1—1 la Petroșeni ? Nor
mal. Dacă obținea Jiul 1—1 la 
Petroșeni (pricepeți aluzia) la fel 
de normal. A.S.A. Tg. Mureș, de 
trei ani știa că va face 1—1 la 
Ploiești, cu Petrolul. Iar cînd

petroliștii învingeau pe Liver
pool, tîrgu-mureșenii, navigatori 
ai literei B, pe atunci au trimis, 
fără îndoială, 11 aparate de fo
tografiat și 3 aparate de filmat, 
pentru a le veni de hac găzarilor. 
Ce să mai vorbim ? Forfotește 
fotbalul de lucruri firești. N-au 
venit arbitrii la meciul Progre
sul—„U" Cluj ? N-au venit. Dar 
era normal. Ce să caute ? Au 
apărut echipele cu trei portari. 
Socoteala a fost simplă. Așezăm 
un portar și pe margine, ca să 
prindă mingile șutate către cei
lalți doi, din porți și n-a gîndit 
rău, cine a gîndit așa. Căci arbi
trul de tușă a avut mult de lu
ciu, ca portar. Progresiștii, care 
nu iartă nimic, i-au ciuruit tușa.

Ceea ce nu mi s-a părut nor
mal, a fost jocul Universității 
Cluj. Această echipă formată din 
fotbaliști mai puțin cunoscuți 
(Codrea, Crețu, Mustețea, Co- 
man) a demonstrat că jocul de 
fotbal nu ne e rudă săracă. Ex
tremul stînga, Coman, l-a făcut 
de cîteva ori pe Viorel Popescu 
să-l aplaude cu genunchii. Exce
lent a fost Ivansuc, cu fotbalul

lui atît de aventuros, de derutant, 
de dăruit cîteodată. Ne-au plăcut 
Anca și Angelescu (recenții sanc
ționați). Ei au arătat că sînt ti
neri și că încă le place fotbalul, 
dacă nu s-au blazat după (se pa
re meritata) sancționare. Dar ne-a 
plăcut și Adam pe care-1 uita
sem. Dar ne-a plăcut în fine e- 
chipa care, de fapt, a cîștigat a- 
cest meci. Golul lui Mustețea a 
fost gol, toată după amiaza gîn- 
durile lui Teașcă despre fotbal 
au găsit la Cluj, o întruchipare, 
firește pripită, căci omul n-a a- 
vut cînd să acționeze. „U“ Cluj 
a jucat însă pentru Teașcă. S-a 
dovedit că avînd la dispoziție ju
cători tineri, nepervertiți, Teașcă 
știe cum să aranjeze o echipă ca 
lumea. Asta în vreme ce dinamo- 
viștii băcăuani, în deplasare, au 
început să uite lecția — Teașcă. 
N-a uitat-o în schimb C.S.M.S. 
Iași (a treia echipă a lui Teașcă) 
prezentă duminică în Capitală.

Sîmbătă seara la Facultatea de 
filologie din București, selecțio
nerul unic a avut o întîlnire de 
trei ore și jumătate cu studenții. 
La început, a fost luat tare. O- 
rele care au urmat însă l-au a-

propiat pe sclipitorul Teașcă de 
studenți și m-am întrebat din ce 
material vor fi fiind fotbaliștii, 
de nu înțeleg ideile acestui om, 
atît de modeme, de simple, și de 
necesare, singurele poate cu care 
(aplicate cum trebuie) am putea 
să ne afirmăm în lumea fotba
lului.

La 24 de ore înaintea meciu
lui Rapid—Trakia, încep emoții
le. Mîine vom fi cu toții rapi- 
diști. Am văzut duminica lui Tea
șcă, vrem să vedem miercurea 
Rapidului. După meciul cîștigat 
duminică — Greavu, Dumitriu II, 
Dan, Răducanu și ceilalți trebuie 
să învingă pe bulgari la scor. 
Două goluri ale lui Dumitriu II, 
unul al lui Ion Ionescu, unul a 
lui Dan (din lovitură liberă) un 
salt în extremis al lui Răducanu 
și lupta totală pentru victorie (a- 
mintiți-vă, giuleșteni, că n-ați 
fost menajați la Plovdiv) iată 
elementele care ar putea face pe 
Rapid București să învingă fata
litatea primului tur al competi
ției. Și ce bine ne-ar părea să 
mai vedem și alte echipe plecînd 
steagul în fața fotbaliștilor noș
tri 1

<

Cînd ești în tribunele Stadio
nului „23 August" și spui pauză 
te gîndești, exclusiv, la timpul pe 
care-1 cheltuiești acolo în afara 
minutelor în care jucătorii și ar
bitrul sînt pe teren. Și atunci îți 
găsești diverse preocupări, cauți 
interlocutori pentru dialoguri ș.a. 
Unii dintre spectatori, aici se simt 
ca acasă, pe terase. De exemplu...

Duminică am întreprins un raid 
anchetă în tribune. La secto
rul 4 am „descoperit" spectatori 
jucînd table în vreme ce pe ga
zon evoluau fotbaliștii de la Pro
gresul și „U“ Cluj. Am atacat 
fără ezitare:

— Nu vă interesează ce se pe
trece pe stadion ?

— Nu ne interesează decît fot
balul. Or, spuneți și dv„ ceea ce 
fac „tinerii" și „vîrstnicii" ăia se 
poate numi fotbal ? Capul nu stă- 
pînește piciorul, piciorul nu stăpî- 
nește mingea și de aceea noi nu 
vedem fotbal: tehnica, bat-o vina, 
nu se prinde de fotbaliștii noștri 
ca fasolea de pereți.

M-am mutat în alt loc. Alte dia
loguri. Firește am găsit spectatori 
supărați pe calitatea slabă a pri
mei reprize, dar și pe arbitru 
care, anulînd clujenilor un gol 
perfect valabil, a smuls acestora

o victorie despre care s-ar fi vor
bit Curios, unii mai informați, 
declarau sus și tare că o asemenea 
manieră de arbitraj n-au prea vă
zut, ba cunoșteau, nu știu de 
unde, că arbitrul Aleksandr Ste- 
rev a fost scos un an pe tușă acu
zat că el a făcut-o pe Trakia 
campioană și că... acasă arbitrează 
numai la divizia B. De ce atunci

PAUZEI
arbitrează la noi meciuri din pri
ma divizie ?

Iar mi-am schimbat domiciliul. 
Poți să stai lîngă oameni puși pe 
tachinat ?

— Am citit o statistică după 
care în Suedia sportul numărul 1 
este... pescuitul. Fotbalul ocupă 
un loc codaș. Și totuși au fotbal 
bun. Am făcut și eu o statistică : 
noi avem cei mai mulți jucători 
internaționali. Socotiți cîți jucă
tori, de la eșecul de la Ziirich 
pînă la recentul 0—6 de la Buda
pesta, au primit nobilul titlu de 
„internațional" A. Pînă și Desel- 
nicu...

— Avem „internaționali" dar 
n-avem fotbal. Nu-i nimic, se pre
conizează un campionat european 
al internaționalilor veterani între 
35—50 de ani. Aici avem de unde 
alege o selecționată. Căutăm mij
locași și apărători centrali și nu 
găsim. Ei, pentru echipa vetera
nilor, pentru un post concurează 
cel puțin 5—6 nume mari...

Un amic, A.B., mi-a povestit 
că Petchovschi a venit de la Arad 
la Timișoara să vadă meciul se
lecționatelor B. în clipe de ten
siune cînd marele „Peci" trăia cu 
toată ființa lui fazele, a fost sur
prins vorbindu-și propriei per

soane : „La fotbal trebuie să știi 
și să poți să alergi mult".

La peluză. Aici, sigur, toți se 
uită la Rapid și Dinamo Bacău, 
lasă comentariile pentru la pauză. 
Da de unde 1

— Ce face miercuri campioana 
noastră ?

— Dacă face jocul de azi din 
a doua repriză se califică.

— Și dacă marchează rapidiștii 
primul gol și nu bulgarii. Dar poți 
să speri cînd îl vezi pe Jamaischi 
că pe distanța de 1,50 m lovește 
mingea de 6 ori și tot n-o pa
sează...

Peluzele sînt totdeauna mai in
formate.

— Să nu ne grăbim să judecăm 
antrenorii pentru rezultatele 
proaste pe care le obțin jucătorii. 
Ce, ei sînt iresponsabili ? Celtic 
Glasgow a trimis deja Cupa îna
poi la U.E.F.A., campioana An
gliei Manchester United merge 
slab, Saragosa la fel, Racing Club 
Buenos Aires e pe locul 8, dar 
n-am auzit să fi tăiat capul antre
norilor, nici măcar să-i fi schim
bat.

Am plecat și de la peluză. Prea 
le știu pe toate oamenii din tri
bune.

C. VASILE

KALLO-

FILIA
Romulus Balaban

Timp însorit de vară 
scandinavă. Rezultat stupe
fiant. Învingători ? Niște 
jucători, s-ar putea spune, 
cu trecut obscur sau intrați 
in penumbră. Învinși ? 
Fotbaliști al căror nume a- 
vea, altă dată, efectul unei 
săgeți curarizante pentru 
adversari.

Cinci fundași (prin coop
tarea lui Gergely) au încer
cat să formeze un dig în 
fața revărsărilor „Farului". 
Dar au greșit retrăgîndu-se 
mult, încercind să dea 
lupta abia la marginea ca
reului de 16 metri. Cinci ?i 
cu portarul Niculescu șase 
așteptau pe 3 rînduri. Con
centrare de forțe teribilă și 
inutilă, căci, „peste capul 
lor" Kallo a tras de două

ori de la distanță după le
gile unei balistici de mare 
precizie (minutele 11 și 21 : 
2—0). Imobilizat în spatele 
lui Dinu, Nelu Nunweiller 
a fost schimbat după ce 
nici nu apucase să joace, 
ca un avion avariat la sol. 
Consțănțenii deslănțuiți, 
asemeni unui vîrtej, s-au 
infiltrat prin toate „crăpă
turile" echipei dinamovis- 
te. Doar din partea lui 
Datcu, Dinu, Stoenescu ?î 

"Lucescu puțină opoziție.
Intre ediția-Pîrcălab, din 
trecut și cea actuală este 
o cale atît de lungă, incit 
din fidelitate față de fostul 
nostru idol, ne place sa cre
dem că n-ar fi vorba de
cît de o simplă coincidență 
de nume.

A doua repriză nu s-a 
mai desfășurat sub semnul 
incrîncenării. Frîntă la 
mijloc și fără un grăunte 
de forță ofensivă, echipa 
bucureșteană ne-a apărut 
vlăguită și fără busolă. 
Kallo, mai ales, Iancu, 
Zamfir, Kotzka și Antones
cu și-au îngăduit toate ex
travaganțele. Primul a ju
cat îndrăcit (în minutul 61 
înscria al treilea gol) iar 
iancu printr-un șut fulge
rător expediat 5 minute 
mai tîrziu (4—0) pecetluia 
verdictul.

In mare formă, Kallo e 
din ce in ce mai iubit de
public. La Constanța se în
firipă un curent de Kallo- 
filie.

Perspectivele

orice început
Am citit cu viu interes arti

colul „Perspectivele modelis- 
mului" apărut recent în „Scîn- 
teia tineretului" și împărtășesc 
ideea că modelismul la noi tre
buie grabnic reactivizat. In
tr-adevăr. în ultimii ani. nu 
numai că n-a existat o preocu
pare pentru dezvoltarea aces
tui domeniu de activitate în 
primul rînd educativă, tine
rească, ci dimpotrivă, s-a înre
gistrat o stagnare destul de ac
centuată a activității modelis- 
țice pe toate planurile. Faptul,

pe noi cei care sîntem cu ini
ma și sufletul pentru aseme
nea preocupări, ne îngrijorează 
și conștiința ne îndeamnă să 
ne exprimăm părerile, opiniile.

Modelismul trebuie privit nu 
ca o problemă personală a ce
lor mai tineri sau mai vîrst- 
nici, pasionați de tehnica în 
miniatură, ci ca o mare pro
blemă educativă națională.

Problema modelismului s-a 
mai dezbătut și cu alte prile
juri, în ședințe, în presă. Grav 
este însă că numai se vorbește,

anus,
Mai iute, mai sus, mai pu

ternic ! Sub această deviză 
care e înscrisă pe frontispiciul 
marilor olimpiade, s-a deschis 
duminică dimineața, pe sta
dionul din Dealul Spirii, in
tr-un nostalgic decor de toam
nă, anul sportiv universitar. 
Un grup de trompeți intonează 
primele măsuri din „Gaudea- 
mus igitur" marcind începutul 
unor activități care comple
tează armonios, statornic și 
cu rezonanțe noi o fru
moasă sărbătoare studențeas
că. Cuvîntul de deschidere 
îl rostește tovarășul profesor 
universitar Leon Teodorescu, 
vicepreședinte al CNEFS, rec
tor al I.C.F. care subliniază 
valoarea acestei inițiative me
nite să dea un puternic avînt 
mișcării sportive în rîndurile 
studențimii noastre. Pe firma
mentul memoriei apare în
demnul și cerința exprimată 
în salutul C.C. al P.C.R. și al 
Consiliului de Miniștri adresat 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive: „Principala cerință

MTIIIS,
este să se determine o largă 
și multilaterală dezvoltare a 
educației fizice și sportului de 
masă în școli și facultăți care 
cuprind marea majoritate a 
tineretului din țara noastră, 
sportul școlar și universitar 
trebuind să constituie veriga 
de bază a întregului sistem de 
educație fizică". Pe drept 
cuvînt, astăzi nu poți concepe 
personalitatea studentului, in
telectualul de miine, fără 
acest atribut pe care i-1 oferă 
sportul, recreația activă, prin 
exerciții fizice devenite nece
sități vitale. Dictonul lui Juve
nal „Mens sana in corpore 
sano", rostit de străbunii noș
tri latini, trebuie să facă parte 
din acele precepte de viață 
indispensabile. Că lucrurile 
sînt înțelese, eă sensurile sînt 
descifrate în acest spirit, o 
demonstrează și faptul că la 
numai două săptămîni după 
începerea cursurilor, organiza
țiile U.T.C. și asociațiile stu
denților, cu sprijinul catedre
lor de educație fizică, din

institute și universități, au 
pornit pe drumul bun al în
făptuirii sarcinilor trasate de 
C.C. al U.T.C. inițiind și orga- 
nizînd un complex de acțiuni 
sportive de masă care vor 
antrena nu mai puțin de 30 000 
de studenți.

Sportul studențesc, așa cum 
este îndeobște cunoscut, și 
cum ne-o demonstrează tradi
ția, este baza sportului de per
formanță. O atestare o consti
tuie cele 37 de cluburi studen
țești care cuprind peste 4 000 
de sportivi clasificați dintre 
care 71 sînt maeștri ai sportu
lui. Animați de un fierbinte 
patriotism, de dăruire și serio
zitate în pregătire, sportivii 
noștri universitari vor putea 
să înalțe, tot mai sus, ștacheta 
sportului românesc, astfel ca 
tricolorul să fluture totdeauna

FORTIUS!
pe cel mai înalt catarg al 
marilor confruntări sportive 
de pe meridianele lumii.

...Coloanele de manîfestanți 
părăsesc gazonul verde lăsînd 
loc liber întrecerilor și de
monstrațiilor sportive în care 
sînt angrenați sportivi din 
toate cluburile universitare 
din Capitală. Se dă startul în 
probele de sprint: 100, 200 și 
400 m. La gropile de sărituri 
se bat recorduri personale. 
Culeg aplauze demonstrațiile 
de judo, gimnastică acrobatică 
și călărie dresaj. Această săr
bătoare festivă, se încheie cu 
un meci de... fotbal. Protago
niste : Politehnica București— 
C.S.M.S. Iași. Rezultat final t 
0—2.

Ne-am despărțit, de stadio
nul Republicii, în ceasurile 
amiezii. Din ființa, din amfi
teatrele lui răzbătea și se 
amplifica în cercuri sonore 
ecoul a trei cuvinte: Viva* 
crescat, floreat! ,

VASILE CABULEĂ?

Aici la Ploiești tot ce mi-a 
părut mai interesant, în 
duminica aceasta, a fost ti
părit în programul meciu
lui : „Omul cu cele mai 
lungi unghii din lume a fost 
un preot chinez din Shang
hai, Liu-Suetien: in 1910 
unghiile sale pe care le-a 
lăsat să crească timp de 27 
de ani atinseseră lungimea 
de 57 centimetri".

In rest, nimic important, 
mai ales că rezultatul este 
deja cunoscut: 1—1. Fluie- 
rind începutul meciului, ar
bitrul n-a făcut altceva de
cît să scoată pe gazon 22 de 
tineri și să-i chinuiască 
timp de 90 de minute ca 
pe niște copii înscriși la 
cursul de cibernetică. Au

marcat primii mureșenii, pe 
urmă tot ei, parcă regre- 
tînd ceea ce au făcut, au 
mai marcat încă o dată, dar 
in poarta lor, egalindu-se. 
La 1—1 s-a ratat și un 11 
metri, ocazie grozavă a lui 
Grozea de a se mîndri 7 
zile ca un păun de la Mitro
polie. Mai mult nimic. Ju
cătorii ambelor echipe au 
dovedit că au talent dra
matic ; tăvălindu-se, ca 
Dridea, pe arie, cu ah și 
aoleu avocățesc în discu
țiile cu arbitrul, încheiate 
mai întotdeauna cu o ploaie 
albă țișnită de pe dunga 
limbii; războinic în scăpă
rările de cremene între pi
cioarele lor; de necavale- 
rism cu mingea care dacă

s-ar fi putut ar fi trebuit 
învoită să plece de pe te
ren. Totuși,' remarcăm am
biția mureșenilor de a juca 
fotbal, ca și atunci cînd ghe
tele le săreau fără voie în 
picioarele adversarilor. Iar 
tuturor jucătorilor n-avem 
decît să le mulțumim pen
tru că, făcînd atitea alte 
lucruri, au ieșit pe teren în 
echipament bine călcat. Pe 
stadionul din Ploiești s-a 
mai petrecut un fapt cu 
totul ieșit din comun: un 
copil a construit un garaj 
din zgură și de nenumărate 
ori s-a plimbat cu mașinuța 
lui pe o dungă de beton în
tors cu spatele la teren. Și 
se mai spune că lor, co
piilor, nu le mai place fot
balul !

Ing. I. Oprea 
conferențiar 

la Institutul Politehnic 
din Timișoara

MODELISMULUI
este greu — dur su începem!

se preconizează măsuri, se fac 
planuri dar... nu se întîmplă 
nimic.
Cine este curios și dorește să 
afle în ce mare măsură intere
sează și pasionează tineretul a- 
ceastă activitate e suficient, 
din curiozitate, să cerceteze ru
bricile : „întrebări și răspun
suri" ale revistelor noastre și 
mai ales publicația „Sport și 
tehnică". Va constata, cu bucu
rie, că mulți tineri cer tot felul 
de sfaturi tehnice, întreabă 
cum să-și construiască un ae-

romodel, o barcă teleghidată, 
un aparat de radio etc. etc. Ce 
se deduce din aceasta ?

Două lucruri concrete, două 
concluzii îmbucurătoare și anu
me că : 1. în afara orelor de 
școală, tineretul se interesează 
de tehnică.

2. se impune cu stringență 
necesitatea asigurării unui ma
terial documentar potrivit as
pirațiilor și pasiunilor tineri
lor, ca de exemplu cărți, dar 
în special a unei reviste de 
modelism.

Această publicație de specia
litate, după părerea mea, ar 
putea fi motorul întregii acti
vități, farul care luminează și 
călăuzește pașii tineretului spre 
știință și spre tehnică.

Revista de modelism trebuie 
să fie o publicație largă, acce
sibilă și inteligibilă, practică și 
metodică: ea trebuie să cu
prindă toate ramurile modelis
mului nu numai aero și navro- 
modelismul, ci și racheto, auto- 
modelismul etc. Odată cu a- 
pariția revistei trebuie să se

pună accent pe materialele ne
cesare de construcție, diverse 
și accesibile ca preț, sculele, 
piesele brute și gata fabricate 
de care are nevoie modelistul.

Este necesar să accentuez că 
modelismul înseamnă tehnica 
sub toate aspectele ei, ca acti
vitatea pusă în slujba progre
sului producerii bunurilor ma
teriale, iar sport numai atunci 
cînd se fac concursuri. De a- 
ceea, este necesar un sprijin 
mult mai concret în această ac
tivitate, un concurs mult mai

REZULTATELE TEHNICE

U.T.A.—F.C. Argeș 0—0
Jiul—Steaua 1—1 (0-1)
Rapid—Din. Bacău 3—0 (0-0) 
Petr.-A.S.A. Tg. M. 1—1 (0-1) 
Farul—Din. Buc. 4—0 (2-0) 
Progr.—„U“ Cluj 2—2 (1-0) 
„U“ Cv.—St. roșu 1—0 (0-0)

CLASAMENTUL

1. Steaua 9 5 2 2 17- 9 12
2. „U“ Cluj 9 4 3 2 12-10 11
3.’ „U“ Cv. 9 5 13 11-10 11
4. F.C. Ag. 8 4 2 2 10- 5 10
5. Din. Bc. 9 5 0 4 13-17 10
6. Farul 9 3 3 3 13-11 9
7. U.T.A. 9 4 1 4 8- 8 9
8. A.S.A.

Tg. M. 9 3 3 3 12-13 9
9. Rapid 8 3 2 3 8- 8 8

10. Petrolul 9 3 1 5 10-11 7
11. Din. Buc. 8 2 3 3 7- 9 7
12. Progr. 9 2 3 4 9-13 7
13. Jiul 8 2 2 4 8- 9 6
14. St. roșu 9 2 2 5 6-11 6

ETAPA VIITOARE

(duminică 22 octombrie) 
Dinamo București — Jiul 
A.S.A. Tg. Mureș—D. Bacău 
Steagul roșu—Progresul 
Farul—Univ. Craiova 
Petrolul—Rapid 
Steaua—F.C. Argeș 
Universitatea Cluj—U.T.A.

——■—\ 
NUL...

la

Ploiești

Iulian Neacșu

_______________________________

mare din partea Ministerului 
Invățămintului și chiar a altor 
ministere, și organe de stat.

Modelismul trebuie practicat 
liber, sub formă de cercuri pur 
benevole și nu în cadrul ore
lor de „lucru manual" (pregă
tirea tehnică) din școala gene
rală sau liceu. Modelismul are 
multe ramuri și atunci ar în
semna ca unii să fie avantajați, 
iar alții nu (orele din progra
mă nu ar cuprinde toate ramu
rile) și ceea ce este mai impor
tant, obligativitatea distruge a- 
tracția, plăcerea, inițiativa pro
prie.

S-ar putea scrie mult despre 
rolul, importanța și aspectele 
educative ale modelismului. 
Timpul și spațiul din ziar 
nu-mi permite să tratez decît 
„în mare" această problemă. 
Mă veți întreba de ce lupt 
pentru modelism ? Pentru mai 
multe motive. După o îndelun
gată activitate didactică mi-am 
dat seama de rolul covirșitor 
pe care îl are modelismul în 
educarea tineretului, în orien
tarea sa spre tehmcă. Constat 
cu amărăciune că vin în școli

și în amfiteatrele facultăților 
tehnice elevi și studenți care 
n-au nici un fel de deprin
deri... tehnice și dispun de un 
bagaj prea sumar de cunoștin
țe în acest domeniu. Și este ex
plicabil. Unde, cînd, cum să și 
le însușească, dacă nu există in 
fiecare școală, în fiecare oraș, 
cercuri cu o bogată bază ma
terială, cu cadre pregătite și o 
activitate modelistică susținu
tă ? Ca părinte apoi, am obser
vat dorința copiilor de a con
strui, de a experimenta, de a 
cunoaște tainele mașinilor și a- 
paratelor. Ca modelist amator 
mi-am dat seama cîte nume
roase și utile lucruri se pot în
văța într-o activitate destinată 
destinderii, recreării și odih
nei active ?

Orice început este greu. Dar 
trebuie început Cu ce ? Cu în
ființarea cercurilor de mode
lism, cu pregătirea unor in
structori capabili, cu asigura
rea spațiului și a materialelor 
necesare unei susținute activi
tăți de masă, care să mobilizez^ 
și să captiveze generații întregi* 
de tineri. "J,



Sosirea primului ministru al Indiei Plecarea

unei delegații

TOASTUL PREȘEDINTELUI TOASTUL PRIMULUI MINISTRU Vizita protocolară
a C.C. al P.C.R

CONSILIULUI DE MINIȘTRI INDIEI la președintele
la Stockholm

Ia

AL REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA

Fiți bine veniți pe pămîntul 
României I Acestea sînt cuvin
tele solemne, dar pline de 
căldură, eu care poporul ro
mân, guvernul Republicii So
cialiste România și eu personal 
salutăm prezența dv. în mij
locul nostru — a spus pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
adresîndu-se primului minis
tru al Indiei și celorlalți oas
peți. Guvernul român vede în 
vizita Excelenței Voastre o 
nouă și importantă manifesta
re a bunelor relații stabilite 
între țările noastre și este con
vins că ea va contribui la dez
voltarea continuă a legăturilor 
de prietenie dintre popoarele 
român și indian.

Practica relațiilor interna
ționale a dovedit că întîlnirile 
și schimburile de vederi între 
oamenii de stat, examinarea 
realistă, animată de bună
voință, a problemelor de inte
res comun, constituie un mij
loc deosebit de util pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
pentru crearea unui climat de 
înțelegere în lume.

Premierul român a subliniat 
apoi că, în zilele noastre, cînd 
fenomenele vieții internațio
nale, indiferent în ce parte a 
globului s-ar produce, se în
trepătrund și se condiționează 
reciproc, astfel încît ele se 
repercutează asupra tuturor 
statelor din lume, cînd mijloa
cele moderne de comunicații 
au redus considerabil distan
țele, stabilirea de contacte vii 
și relații strînse de colaborare 
între țările de pe toate meri
dianele a devenit nu numai 

•''posibilă, dar și o condiție in- 
.ispensabilă a păcii și progre

sului omenirii. Noi constatăm 
cu satisfacție că între România
— care duce o politică activă 
de colaborare cu toate statele
— și țările subcontinentului 
Asiei de sud s-au stabilit relații 
foarte apropiate. Avem în a- 
ceastă regiune prieteni buni. 
Prietenia româno-indiană are 
deja o îndelungată și frumoasă 
tradiție.

în acest context, îmi amin
tesc cu deosebită plăcere de 
primirea ospitalieră și priete
noasă care ne-a fost făcută în 
anul 1962 de către regretatul 
dv părinte, eminentul om de 
stat, Jawaharlal Nehru. Dele
gația noastră a avut atunci un 
excelent prilej să cunoască o 
seamă de rezultate ale muncii 
poporului indian, îndreptate 
către dezvoltarea sa economică 
și către progresul său ; a avut 
ocazia să-și formeze o imagine 
mai vie despre uriașa bogăție 
de valori spirituale pe care 
acesta le-a făurit din cele mai 
vechi timpuri și pînă în zilele 
noastre.

Președintele Consiliului de 
Miniștri și-a exprimat spe
ranța că, deși scurtă, vizita 
primului ministru al Indiei în 
România îi va oferi posibili
tatea să se convingă că poporul 
român nutrește o înaltă pre
țuire față de India și poporul 
ei și îi va îngădui, în același 
timp, să ia cunoștință direct 
de unele din înfăptuirile și 
preocupările poporului român, 
angajat într-o vastă operă de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei sale

Sînt încredințat — a spus 
vorbitorul — că discuțiile din
tre noi încep sub auspicii 
favorabile și se vor încheia 
cu un bilanț rodnic. Această 
îconvingere nu este expresia 
unei simple dorințe, ci repre
zintă concluzia unei examinări 
atente a bazei noastre de 
pornire, anume situația actuală 
cu totul satisfăcătoare a rela
țiilor româno-indiene.

Intr-adevăr, se poate consta
ta că legăturile pe plan politic, 
economic și cultural dintre 
țările noastre se lărgesc con
tinuu. Progresele importante 
realizate în fiecare din ele 
creează noi și variate posibili
tăți pentru diversificarea 
schimburilor și încurajarea 
unei cooperări largi în diferite 
domenii ale industriei și co
merțului. Un bilanț mulțumi
tor înregistrează și desfășura
rea relațiilor noastre pe tărî- 
mul științei și tehnicii.

Edificiul colaborării și prie
teniei româno-indiene este ci
mentat și prin unele trăsături 
spirituale și aspirații comune 
ale popoarelor noastre.

Cred că nu mă înșel afir- 
mînd că principalul element 
comun care leagă poporul ro
mân și cel indian este faptul 
că ambele au dus o luptă grea 
pentru afirmarea ființei 
naționale, pentru dreptul 
sacru de a fi stăpîne în 
tria lor.

De aceea, țările noastre 
convinse de necesitatea impe
rioasă ca relațiile dintre state 
să fie clădite pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, pe 
promovarea neabătută a prin
cipiilor suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului în treburile interne, e- 
galității îin drepturi și avan
tajului reciproc.

După părerea guvernului ro
mân, aceste principii repre
zintă fundamentul codului ju- 
ridico-moral care trebuie să, 
reglementeze relațiile 
ționale, aplicarea lor 
ventă fiind în zilele 
singurul mijloc de a

lor 
lor 
pa-

sînt

interna- 
consec- 
noastre 
înfăptui

o ’ comunitate mondială armo
nioasă, în care fiecare entitate 
să se bucure de aceleași drep
turi și să dispună de posibili
tatea de a se împărtăși din și 
a contribui la progresul civi
lizației umane.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Din nefericire, în lumea 
contemporană mai există forțe 
care, încâlcind aceste principii, 
încearcă prin mijloace de con- 
strîngere — politice, economi
ce și militare — să-și impună 
voința altor popoare, nesoco
tind dorințele și interesele vi
tale ale acestora.

Acest lucru a avut ea re
zultat crearea în diferite re
giuni ale lumii a unor focare 
de încordare și conflicte arma
te, care, deși în prezent limi
tate, se pot extinde în orice 
moment, neputîndu-se preve
dea în fața căror consecințe 
militare și politice poate fi 
pusă omenirea prin această 
extindere.

Considerăm că eliminarea 
surselor de încordare existente 
în diferite părți ale lumii, ca
re ne îngrijorează profund, 
trebuie să constituie o preocu
pare majoră a tuturor țărilor. 
Sîntem convinși că forța u- 
nită politico-morală a statelor 
iubitoare 
stitui un 
în calea 
țiuni.

Trăim 
progresele științei și 
au ajuns pe o treaptă neatinsă 
în trecut. Tehnica și știința se 
dezvoltă într-un mod revolu
ționar și într-un ritm care în
registrează creșteri uimitoare. 
Tot acest uriaș proces de dez
voltare a tehnicii și științei
pătrunde masiv în întreaga
viață socială, și mai ales în 
producție. Sînt și vor fi în
făptuite astfel descoperiri care 
— dacă vor fi folosite cu înțe
lepciune spre binele omului — 
pot marca realizări uriașe pe 
planeta noastră, pot duce la 
lichidarea pentru totdeauna a 
sărăciei și înapoierii, la 
grese binefăcătoare în 
domeniile, după cum — 
vor fi utilizate în scopuri 
umane 
taclism mondial.

In aceste condiții, credem că 
este o datorie a tuturor sta
telor să depună eforturi stă
ruitoare în interesul abordării 
constructive și al rezolvării cu 
răbdare și răspundere a pro
blemelor multiple și complexe 
ale dezarmării și în primul 
rînd ale dezarmării nucleare.

Pentru netezirea drumului 
către interzicerea folosirii ar
melor atomice, încetarea pro
ducției lor și lichidarea stocu
rilor existente, pot fi luate o 
serie de măsuri tranzitorii, 
parțiale, cu condiția ca ele să 
contribuie la diminuarea efec
tivă a acestei teribile primej
dii și să constituie o parte a 
procesului de realizare 
tui obiectiv.

O asemenea măsură 
tea fi încheierea unui 
care să 
armelor nucleare.

România și-a definit poziția 
față de un astfel de tratat, 
conceput ca o parte a unui sis
tem de măsuri care să ducă 
la eliminarea armelor nu
cleare ; care trebuie să reali
zeze un echilibru reciproc ac
ceptabil al îndatoririlor și res
ponsabilităților ; care să ofere 
garanții reale pentru securita
tea tuturor statelor. Un ase
menea tratat nu trebuie să li
miteze folosirea energiei nu
cleare în scopuri pașnice de 
către toate statele, fără nici o 
discriminare, și trebuie să in
stituie un control echitabil în 
concordanță cu principiul su
veranității și egalității statelor.

Permiteți-mi, cu această o- 
cazie, să-mi exprim satisfac
ția că în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, dele
gațiile României și Indiei, ale 
căror poziții în această pro
blemă sînt foarte apropiate, 
se consultă reciproc și au 
schimburi utile de păreri.

Ne bucură faptul că, în ace
lași spirit, acționează repre
zentanții țărilor noastre care 
participă în alte organisme in
ternaționale, îndeosebi la lu
crările Organizației Națiunilor 
Unite, căreia noi îi acordăm 
o mare importanță și pentru 
a cărei întărire și eficacitate 
România se pronunță în mod 
consecvent.

Nu încape îndoială — a 
spus în încheiere șeful guver
nului român — că vizita dv. 
și convorbirile prilejuite de ea 
vor constitui o nouă și impor
tantă contribuție la dezvolta
rea și intensificarea continuă 
a relațiilor dintre țările noas
tre, în interesul popoarelor 
român și indian și al cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a toastat pentru dez
voltarea prieteniei între Româ
nia și India, pentru prosperi
tatea și fericirea poporului in
dian, în sănătatea președinte
lui Republicii India, dr. Zakir 
Hussain, în sănătatea primului 
ministru al Indiei, a celorlalți 
oaspeți indieni și a tuturor ce
lor prezenți.

de pace poate con- 
obstacol considerabil 
unor asemenea ac-

într-o epocă în care
tehnicii

pro- 
toate 
dacă 
anti- 

pot provoca un ca-

a aces-

ar pu- 
tratat 

interzică răspîndirea

Mulțumind pentru cuvintele 
ce i-au fost adresate, primul 
ministru, Indira Gandhi, a 
spus : Mă aflu aici numai de 
cîteva ore, dar sint deja în- 
cîntată de frumusețea orașului 
dumneavoastră.

Cu aproape 2 200 de ani în 
urmă, imediat după Alexan
dru, în India a trăit un mare 
om de stat și administrator. 
Se numea Kautilya și a scris 
un tratat renumit despre arta 
conducerii statului, care este 
considerat ca una din marile 
capodopere în acest domeniu, 
în el Kautilya a enumerat 
sursele puterii unei națiuni. 
Amintind diverșii factori mili
tari și economici care consoli
dează o națiune, el a remarcat 
că fidelitatea 
este echivalentă 
armate.

în India noi 
multă bază 
decît pe 
a adăugat 
levînd că 
sînt mai 
cele ale războiului, că 
gențele pot fi mai bine 
mentate prin discuții decît cu 
sabia sau cu echivalentul său 
contemporan și că India va 
continua să urmeze calea ne
gocierilor, să se opună agresi
unii oriunde s-ar produce ea, 
insistînd ca agresorul să nu se 
bucure de roadele agresiunii.

Noi ne menținem linia noas
tră politică de a hotărî noi 
înșine problemele noastre și 
de a urma o politică de prie
tenie cu alte țări — a continuat 
premierul indian. Nealinierea 
și coexistența pașnică și-au 
dovedit valabilitatea istorică 
și noi ne pronunțăm pentru 
aceste principii.

Dar în lumea contemporană, 
constatăm că nu 
clară pentru toți 
dintre coexistență 
gere. însăși teama 
nucleare pare să 
conceptul războaielor restrînse, 
scurte sau puternice. Aceasta 
nu aduce nimic bun.

în legătură cu poziția Româ
niei în problema dezarmării și 
a tratatului de nediseminare, 
la care s-a referit președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, vorbitoa
rea a spus: Poziția noastră 
este similară cu a dumnea
voastră. în Comitetul celor 
18 pentru dezarmare reprezen
tantul nostru a luat în acest 
sens o poziție consecventă.

Așa cum ați menționat, în 
pas cu progresul deosebit din 
domeniul științei și tehnicii 
puterea omului a crescut, dar 
se pare că el nu are înțelepciu
nea de a folosi pentru bunăs
tarea omenirii mărețele forțe 
pe care le-a dezlănțuit. Au 
crescut deosebirile dintre na
țiunile bogate și sărace și 
regiuni întinse suferă de 
foame și lipsuri.

Ne îngrijorează continuarea 
crizei din Asia de vest. Pre
lungirea nefastă a conflictului 
din Vietnam este plină 
pericole. Eforturile noastre 
a stinge flăcările războiului 
au fost - încă încununate 
succes. Dar trebuie să perse
verăm în eforturile noastre. 
Pe plan mondial crește re
cunoașterea importanței de a 
se pune capăt . bombardamen
telor, ca un prim pas.

Sîntem fericiți că în acest 
moment crucial, distinsul mi
nistru de externe al României, 
dl. Corneliu Mănescu, a fost 
ales președinte al Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. Sperăm că în
țelepciunea și experiența sa 
vor contribui la găsirea unor 
soluții în aceste probleme difi
cile.

Domnule prim-ministru, am 
fost bucuroși de a vă saluta 
în India cu cîțiva ani în urmă. 
Am avut, atunci, de asemenea, 
privilegiul de a-1 primi pe 
domnul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Probabil că ați văzut 
străduințele noastre, precum 
și imensitatea problemelor 
noastre.

India este o țară vastă — a 
continuat primul ministru al 
Indiei. De la cucerirea inde
pendenței prin metoda unică 
a non-violenței, sub condu
cerea excepțională a lui 
Mahatma Gandhi, ne-am con-

unui prieten 
cu mai multe

am pus mai 
pe prietenie 

puterea armelor, 
vorbitoarea, 
victoriile 

însemnate

re- 
păcii 
decît 

diver- 
regle-

este încă 
alternativa 
și distru- 
de armele 
încurajeze

de 
de 
nu 
de

solidat libertatea și am pus 
bazele democrației noastre, 
dezvoltării noastre științifice 
și economice sub conducerea 
lui Nehru, a cărui viziune a 
cuprins întreaga lume. Nu 
există paralelă în istorie pen
tru ceea ce încercăm să ‘reali
zăm astăzi în India. într-o 
țară de proporții atit de vaste, 
cu o asemenea diversitate și 
cu niveluri de dezvoltare atit 
de diferite, grandoarea reali
zărilor noastre nu trebuie să 
fie subestimată.

Este însă adevărat că rămîn 
multe probleme, dintre care 
unele sînt acute și complexe, 
însă chiar acestea nu pot 
ascunde faptul că în domeniul 
agriculturii se culeg recolte 
record, cu varietăți îmbunătă
țite de grîu și orez. Noua noas
tră strategie agricolă speră să 
adauge 25 milioane tone în 
5 ani, ajutîndu-ne astfel să 
realizăm cu forțe proprii can
tități suficiente de grîu. Fer
mierii noștri, care au dus cea 
mai grea povară de-a lungul 
secolelor sînt receptivi la idei 
moderne.

în domeniul industriei — in
dustriile mijlocii, ușoare și de 
mici proporții s-au diversificat 
și perfecționat considerabil. 
Structura industriei noastre 
grele, care era în trecut negli
jabilă, este acum largă și în 
dezvoltare. întreaga bază teh
nologică a crescut enorm. Mai 
interesante decît aceste rezul
tate tangibile sînt cele intan
gibile — schimbarea care a 
intervenit în gîndirea și price- 
pera poporului nostru. Noi 
sîntem mîndri de tinerii noș
tri oameni de știință, tehnici
eni și de talentul nostru orga
nizatoric.

Sîntem bucuroși că am avut 
prilejul de a ne folosi de cola
borarea românească în dezvol
tarea unui sector-cheie al in
dustriei — petrolul. Prima 
rafinărie de petrol din secto
rul socialist în India, în Assam, 
a fost construită cu colabora
rea țării dv. Recent am semnat 
un nou acord de colaborare cu 
România, pentru construirea 
unei alte rafinării, mai mari, 
la Haldia, lîngă Calcutta. Sînt 
în curs discuții cu privire la 
un alt obiectiv — construirea 
unei uzine pentru fabricarea 
de utilaj chimic. Aceste pro
iecte vor constitui pentru tot
deauna monumente al priete
niei indo-române.

Sectorul socialist al econo
miei noastre a crescut în mod 
semnificativ, fără a fi în de
trimentul posibilităților con
siderabile deschise inițiativei 
particulare, în cadrul larg al 
planurilor noastre cincinale. 
Scopul nostru este de a realiza 
în cursul următorilor zece ani, 
o dezvoltare prin forțe proprii 
și sînt convinsă că acest 
obiectiv va fi atins. Țara 
noastră are astfel de dimen
siuni încît pot fi indicate largi 
regiuni unde condițiile exis
tente apar neschimbate față 
de trecut. Lucrul acesta este 
însă înșelător. Descătușarea 
agricolă, industrială și tehno
logică, de care ne apropiem, 
va aduce cu sine un progres 
nestăvilit.

Domnule prim-ministru, sîn
tem conștienți de marele pro
gres pe care l-a înfăptuit țara 
dv. în dezvoltarea și diversifi
carea economiei dv. Noi salu
tăm cu atît mai mult străda
niile dv. cu cît sîntem anga
jați într-o sarcină similară. 
Noi putem beneficia de pe 
urma colaborării reciproce și 
a schimbului de experiență.

în încheiere, primul minis
tru indian a toastat pentru 
prosperitatea poporului român, 
pentru prietenia și colabora
rea crescîndă dintre India și 
România, pentru eforturile 
comune puse în slujba cauzei 
păcii internaționale și bunăs
tării omenirii.

Oaspetele a toastat în sănă
tatea secretarului general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și a 
soției sale.

Consiliului
de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Luni la amiază, primul minis

tru al Republicii India, 
Gandhi, a făcut o vizită proto
colară președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republici Socia- 

Gheorghe

Indira

Din partea
Marii Adunări Naționale

liste România, Ion 
Maurer.

Intre premierul 
premierul indian a 
convorbire cordială.

La întrevedere 
persoane oficiale 
diene.

Recepție

român 
avut

Și 
loc o

luaiau 
române

parte 
Și in-

Luni dimineața a plecat 
Stockholm o delegație a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului de stînga — comuniștii — 
din Suedia, va face o vizită în 
această țară.

Din delegație mai fac parte 
Constantin Mîndreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Vasile Patilinet și Vir
gil Trofin, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Mihail 
Florescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Marea Adunare Națională a- 
nunță, cu durere, încetarea din 
viață a academicianului Ștefan 
S. Nicolau — vicepreședinte al

Marii Adunări Naționale, emi
nent om de știință, activist de 
seamă pe tărîm de stat și ob
ștesc, militant activ pentru cauza 
socialismului și păcii.

La catafalcul

oferită

de președintele

Consiliului de Miniștri
Luni seara, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit o recepție, la 
Palatul Consiliului de Miniștri, 
în onoarea primului ministru al 
Republicii India, Indira Gandhi.

La recepție au luat parte 
membri ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor, ziariști ro
mâni și străini. Au participat 
persoanele oficiale care însoțesc 
pe premierul indian în vizita pe 
care o face în țara noastră.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Depunerea

coroane de

unei

flori
Republicii 
și persoa-

Primul ministru al 
India, Indira Gandhi, 
nele oficiale care o însoțesc au 
depus luni dimineața o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru So
cialism.

La solemnitate au fost pre- 
zenți Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Ion Cosma, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al orașului 
București, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Aurel Ardeleanu, ambasa
dorul României în India, gene
rali și ofițeri superiori, alte 
soane oficiale.

în fața monumentului 
aliniată 
onoare, 
rile de 
diei.

După depunerea coroanei, 
premierul Indiei și celelalte 
persoane oficiale au păstrat un 
moment de reculegere

per-

era
deo gardă militară 

Au fost intonate imnu- 
stat ale României și In-

(Agerpres)

★
La sosirea la Stockholm, dele

gația C.C. al P.C.R. a fost întîm- 
pinată de tovarășul Urban Karls
son, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului de stin
gă comuniștii, alți activiști de 
partid.

(Agerpres)

Luni la amiază, la catafalcul 
cu corpul neînsuflețit al aca
demicianului dr. Ștefan S. Ni
colau, așezat în holul Palatu
lui Marii Adunări Naționale, a 
fost depusă o coroană de flori 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri.

Coroana a fost depusă de to
varășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, și Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, după ce au păs
trat un moment de reculegere 
în fața sicriului, au prezentat 
condoleanțe familiei defunctu
lui.

In cursul zilei de ieri, nu
meroși cetățeni ai Capitalei au 
trecut prin fața catafalcului, a* 
ducînd un ultim omagiu ace
luia care a fost Ștefan S. Ni-

colau — cunoscut om de știin
ță, militant activ pentru pro
gresul țării, patriot devotat 
cauzei socialismului și păcii.

La catafalc au făcut de gar
dă deputați în Marea Adunare 
Națională, academicieni, profe
sori universitari, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, colaboratori 
și studenți ai celui dispărut.

Au mai fost depuse coroane 
de flori din partea Marii Adu
nări Naționale, Prezidiului A- 
cademiei, Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, Mi
nisterului Invățămîntului, In
stitutului de Inframicrobiolo- 
gie, Comitetului Național de 
luptă pentru pace, Secției de 
științe medicale a Academiei, 
Centrului de radiobiologie și 
biologie moleculară și din par
tea familiei.

★
Comisia pentru organizarea 

funerariilor acad. dr. Ștefan S. 
Nicolau, anunță că înhumarea 
va avea loc la cimitirul Bellu, 
marți, 17 octombrie a.c„ în ju
rul orei 14. Accesul publicului 
va continua, între orele 10 și 
13, cînd va avea loc mitingul 
de doliu.

(Agerpres)SEMICENTENARUL* MARELUI OCTOMBRIE
Cu prilejul împlinirii a 50 de 

ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, a fost 
inaugurată în Capitală — luni 
la amiază — expoziția „Semi
centenarului statului sovietic în 
documente fotografice", 
ziția este organizată la 
prieteniei româno-sovietice 
egida 
A.R.L.U.S. și Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural 
științifice din cadrul Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă.

In asistență se aflau prof. Mi
hail Roșianu, președintele Consi
liului general A.R.L.U.S., Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, academicienii 
Iorgu Iordan și Petre Constan- 
tinescu-Iași, vicepreședinți ai 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institutului

Expo- 
Casa 

sub 
Consiliului general

român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, academicieni și 
alți oameni de știință și cul
tură, precum și un numeros pu
blic.

La vernisaj au luat parte poe
tul Victor Bokov și criticul lite
rar Simion Masinski, profesor de 
teoria literaturii la Institutul de 
literatură „Maxim Gorki" al 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., 
sosiți în Capitală în cadrul „Zi
lelor culturii sovietice".

Au fost, de asemenea, de față 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul vernisajului expo
ziției au luat cuvîntul prof. Mi
hail Roșianu și ambasadorul A. 
V. Basov. Asistența a vizitat apoi
expoziția care cuprinde docu
mente fotografice evocînd isto
ria statului sovietic, de la eve
nimentele din zilele Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
pînă la succesele obținute în

construirea comunismului. Nume
roase exponate se referă la prie
tenia și colaborarea frățească 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Cu prilejul alegerii academi

cienilor români Ștefan Milcu, 
Grigore Moisil și Costin Neni- 
țescu ca membri ai Academiei 
Polone de Științe, ambasadorul 
R. P. Polone la București a or
ganizat luni la sediul ambasadei 
o întîlnire prietenească. Amba
sadorul Wieslaw Sobierajski a 
felicitat călduros pe oamenii de 
știință români, urîndu-le noi 
succese în activitatea de cerce
tare științifică pe care o desfă
șoară.

In cursul zilei, oaspeții bel
gieni au vizitat Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate Bucu
rești, construcții social-cultu- 
rale, precum și noi cartiere de 
locuințe ale Capitalei.

★
Luni a sosit la București pa

triarhul ecumenic al Constanti- 
nopolului Athenagoras, pentru a

face o vizită de curtoazie patri
arhului Justinian.

La aeroport, înaltul prelat a 
fost întîmpinat de patriarhul 
Justinian, de membri ai Sinodu
lui Bisericii ortodoxe române și 
clerici.

A fost de față Dumitru Do- 
garu, secretar general al Departa
mentului Cultelor.

Expoziția trofeelor de vînâtoare
★

Luni dimineața, August de 
Winter, ministrul comerțului 
exterior al Belgiei, a avut o 
convorbire cu Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exte
rior, privind dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele 
două țări. ★

Seara, Gheorghe Cioară, a 
oferit în cinstea oaspetelui un 
dineu în saloanele hotelului 
Athenee Palace.

La Asociația Generală a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi 
s-a deschis luni seara expoziția trofeelor de vînătoare prezen
tate de țara noastră la Expoziția internațională de la Novisad- 
Iugoslavia.

Sînt prezentate majoritatea din cele 276 trofee (coarne de 
cerbi, căprior, capră neagră, blănuri de urs, rîs, lup și altele), 
care au fost distinse cu medalii de aur, precum și cele 5 trofee 
care au primit premii I pe expoziție.

La deschidere au luat parte membri ai conducerii A.G.V.P.S., 
vînători fruntași. Cu acest prilej a luat cuvîntul președintele 
Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi, Tită 
Florea.

Expoziția deschisă în Calea Moșilor 128 poate fi vizitată de 
public zilnic între orele 10—14 și 17—19.

(Agerpres)

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

PROSTĂNACUL
— cinemascop —
rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20), Bucu
rești (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 , 21,15), Feroviar 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15) ,
10, 15 ; ,
20.15) , Modern
12.15 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15).

UN IDIOT LA PARIS
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9* 11 15’ 13 45)

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU? 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30), 
Grivița (orele 16 ; 18,15 ;
20,45), Arta (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

9; 
(o-

Excelsior (orele 8 ;
12,45 ; 15,15 ; 17,45 ;

i (orele 9,45 ;

PASĂREA PHONIX
— cinemascop — 
rulează la Capitol (orele 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45), Aurora 
rele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45).

SPARTACUS 
(ambele serii)
— cinemascop — 
rulează la Festival (orele
12.30 ; 16,30 ; 20).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN , „

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;.......

BUNICUL, KYLIJAN ȘI 
rulează la Doina( orele 

FRENCH CANCAN 
rulează la Doina (orele 
16 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MIINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Munca (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

PARISUL VESEL — JOJE —

21,15).
EU
11,30).
13,45 ;

FILOXERA — CONGRESUL 
LINGVIȘTILOR,

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

SURCOFF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 10 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Lira (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la înfrățirea (orele 13 
16 ; 19), Cosmos (orele 15,30 
18 ; 20,30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 7,45 — 
21 în continuare), Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

— cinemascop — 
rulează la Buzești
15.30 ; 18 ; 20,30).

SINGUR PE LUME 
rulează la Crîngași
15.30 ; 18 ; 20,30), Volga
15.30 ; 18 ; 20,30).

(orele

(orele 
(orele

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Bucegi (orele 16 ;
18.15 ; 20,30), Tomis (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15), 

Floreasca (orele 9,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 21).

CINE VOIA S-O 
JESSIE ?

— cinemascop — 
rulează la Unirea
18 ; 20,15).

CASTELANII
rulează la Vitan
18 ; 20,30), Moșilor (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

FARAONUL
— cinemascop —
(ambele serii)
rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
19,30), Flamura (orele 8,45 ; 
12,30 ; 16,15 ; 20).

UCIDĂ PE

(orele 15,45 ’>

(orele 15,30 ;

WARLOOCK
— cinemascop —
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

SECERIȘUL ROȘU 
rulează la Colentina (orele 
(15,45 ; 18 ; 20,15).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CANALIILE 
rulează la 
(15,30 ; 18 ;
O ZI NU

COASA
— cinemascop —
rulează Ia Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Ferentari 
15,30 : 18 ; 20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

— cinemascop — 
rulează la Cotrocenl 
15,30 ; 18 ; 20,30).

CENUȘĂ ȘI DIAMANT 
rulează la Central (orele 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45).

Progresul (orele 
20,30).
TOCMAI NORO-

(orele

DIN

(orele

9 ;

MARȚI 17 OCTOMBRIE 1967
18,00 — In direct... Randamen

tul inițiativei. Transmisiune de 
la întreprinderea textilă „Da
cia" din Capitală.

18.30 — Pentru copii. Ecranul 
cu păpuși : „Păcală" de Brîn- 
dușa Zaița Silvestru.

19,05 — Pentru tineretul școlar : 
1001 de întrebări „Uriașul 
mării și al uscatului". Trans
misiune de la Muzeul „Gri
gore Antipa".

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Călătorind prin U.R.S.S.: 

Orașul științei — reportaj fil
mat de Constantin Berteanu.

20,05 — Filmul serial : Aventu
rile lui Tarzan.

20,35 — Seară de teatru : „Co
cioabele Londrei" de G. B. 
Shaw. Interpretează colectivul

Teatrului de stat din Ploiești.
22,25 — Vizitînd muzeele : 150 

de ani de la înființarea Mu
zeului Brukentlial (Sibiu),
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desfășurarea In continuare a lu
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delegației române la 
sesiune a Adunării Ge- 
O.N.U., Mircea Malița,
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NEW YORK 16 — Trimisul 
special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite : în zilele care 
au precedat încheierea dezba
terilor generale la Națiunile 
Unite, președintele actualei se
siuni, Comeliu Mănescu, a între
prins largi consultări în vederea 
stabilirii ordinii de lucru în pe
rioada următoare.

Ca rezultat al consultărilor, 
președintele sesiunii a stabilit, 
după cum a arătat și în cuvînta- 
rea rostită la încheierea dezba
terilor politice generale, amîna- 
rea discutării în plenul Adu
nării a problemelor de pe ordi
nea de zi care îi sînt repartizate, 
pentru a permite continuarea 
consultărilor în legătură cu si-

tuația din Orientul Mijlociu. r - r ------ 1 06urmeaza a fi examinată cu prio
ritate.

Corneliu Mănescu, președin
tele Adunării Generale a O.N.U., 
a primit luni în cabinetul, său de 
lucru din clădirea Secretariatu
lui general pe ministrul afaceri
lor externe al Australiei,'.Paul 
Hasluck, care î-a făcut o Păzită 
protocolară, însoțit de reprezen
tantul permanent al țării sal®' Ia 
O.N.U. ri

Tot luni, el a primit vizita 
președintelui pe luna în curs ai 
Consiliului de Securitate, Senjin 
Tsuruoka, reprezentant perma
nent al Japoniei, și a secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
în cadrul consultărilor pentru

Șeful 
prezenta 
nerale a , ___  ___
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, împreună cu Cornel 
Burtică, ambasador al României 
la Roma, membru al delegației, 
s-a întîlnit luni cu Piero Vinci, 
reprezentantul permanent al Ita
liei Ia O.N.U.

întîlnirea, caracterizată prin- 
tr-un spirit prietenesc, a prile
juit o trecere în revistă a pro
blemelor sesiunii, precum și a 
unocr probleme de interes comun.

Iri aceeași zi. Mircea Malița a 
avuț o întrevedere cu Joseph 
Sisco, asistent al secretarului de 
stat pentru relațiile cu organi
zațiile internaționale, și cu 
William Buffum, ambasador, ad
junct al reprezentantului per
manent al Statelor Unite la 
O.N.U.

Au fost 
privind actuala 
nării Generale.

discutate chestiuni 
sesiune a Adu-

JAPONIA. Aspect din timpul unei recente demonstrații a 
femeilor din Tokio, împotriva politicii S.U.A. în Vietnam.

Sute de școli din R. D. Vietnam
bombardate de aviația

americană
HANOI 16 (Agerpres). — Intr-o declarație a Ministerului 

Educației al R. D. Vietnam, se arată că la 10 octombrie, avia
ția americană a bombardat o altă școală de pe teritoriul țării 
(provincia Nam Ha), provocind moartea a 31 de copii și a 
învățătoarei.

Bombardarea acestei școli și a 
sute de alte instituții de învăță
mînt nord-vietnameze ilustrează

/'

/ ■
Florance Beaumont din 

Los Angeles și-a dat foc în 
fața clădirii administrației fe
derale din acest oraș, în semn 
de protest împotriva iăzboiu- 
lui din Vietnam.

în mașina ei, poliția a gă
sit mai multe reviste pacifiste, 
care criticau Statele Unite 
pentru politica lor față de 
Vietnam.

faptul că aviația S.U.A. vizează 
în mod deliberat uciderea în ma
să a populației R. D. Vietnam, 
ceea ce constituie o violare a ce
lor mai elementare principii ale 
dreptului internațional. Ministe
rul educației lansează un apel că
tre toate organizațiile internațio
nale ale cadrelor didactice, către 
lucrătorii din învățămînt din lu
mea întreagă, cerîndu-le să con
damne cu hotărîre crimele comi
se de agresori împotriva elevilor 
și profesorilor din R. D. Vietnam.

Războiul
bananelor

sinul O.N.U. o opoziție netă**,„Statele Unite întîmpină în . . .
se afirmă într-o analiză a celor 110 cuvîntărî rostite în fața 
Adunării Generale a O.N.U., transmisă de agenția REUTER. 
Din cele 110 cuvîntări ale miniștrilor de externe și ale altor 
șefi de delegații, 42,7 la sută au cuprins apelul categoric de a 
se pune capăt raidurilor americane asupra Vietnamului de 
nord. Peste 70 la sută din delegații care și-au expus punctul 
de vedere în fața Adunării Generale s-au opus, de asemenea, 
implicării O.N.U. în rezolvarea problemei vietnameze, pronun- 
țîndu-se pentru o conferință de la Geneva. In analiză se arată 
că argumentele ambasadorului S.U.A., Arthur Goldberg, în a- 
părarca politicii Administrației americane nu au putut csn- 
vinge decit o minoritate foarte mică : Australia, Anglia, regimul 
ciankaișist, Noua Zeelandă, Filipinele, Singapore și Tailanda, 
dintre care unele au manifestat anumite rezerve.

Mesaj adresat locuitorilor

capitalei R. D. Vietnam

IU.L0.la

Bruxelles

• ÎN fața clădirii 
Ambasadei Greciei 
de la Londra a avut 
loc o demonstrație de 
protest inițiată de o 
serie de organizații 
democratice din Ma
rea Britanie. La mi-

tingul care a avut loc 
cu acest prilej, parti- 
cipanții au cerut eli
berarea deținuților 
politici greci și resta
bilirea libertăților de
mocratice. Paticipan- 
ții la demonștrație au

cerut, totodată, gu- 
gemului englez să 
protesteze împotriva 
măsurilor antidemo
cratice adoptate de 
guvernul militar de 
la Atena.

• LA 15 octombrie, într-una 
din sălile Palatului Culturii și 
Științei din Varșovia a fost des
chisă o expoziție de fotografii 
românești la care sint prezen
tate lucrări de Aurel Mihailopol 
și Edmund Hofer.

• FOSTUL ambasador englez 
la Cairo, Harold Beeley, a sosit 
duminică seara în capitala 
R.A.U. în calitate de trimis o- 
ficial al guvernului britanic, 
într-o declarație făcută la so
sire, Beeley a arătat că va dis
cuta cu oficialitățile egiptene 
problema restabilirii relațiilor 
diplomatice, economice și cul
turale dintre R.A.U. și Marea 
Britanie.

• LA Sofia a sosit luni 
Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consi
liului Național al Cercetă
rii Științifice din Republica 
Socialistă România, care, va 
face o vizită în R. P. Bul
garia, la invitația Comitetu
lui de stat pentru știință și 
progres tehnic din această 
țară.

La gară, delegația a fost 
întîmpinată de Ivan Popov, 
președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și 
progres Tehnic.

• LA SOFIA a fost dat publicității comunicatul referitor la vi
zita primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, în R. F. Bulga
ria. In document se arată că in timpul convorbirilor, care au 
avut loc cu acest prilej, părțile au discutat probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două țări, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

In legătură cu situația din Vietnam, cele două părți și-au ex
primat părerea că în interesul tuturor țărilor iubitoare de pace, 
conflictul trebuie imediat lichidat, primul pas in această direc
ție trebuind să fie încetarea necondiționată a bombardamente
lor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam.

Societatea Națională a pro
fesorilor de istorie și de geo
grafie din Franța, care a or
ganizat în vara acestui an o 
excursie în România cu parti
ciparea a 30 de profesori, a 
organizat la Paris o seară 
franco-română.

F. îjv®

• IN Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-182“ desti
nat continuării cercetării spa
țiului cosmic, pe baza progra
mului anunțat de agenția TASS 
la 16 martie 1962.

Aparatajul științific de la bor
dul satelitului funcționează nor
mal.

L-1011

Răspunzînd apelului adresat 
de Tran Duy Hung, președin
tele Comitetului administra
tiv al orașului Hanoi, către 
opinia publică mondială în le
gătură cu noua escaladare ex
trem de gravă a agresiunii 
americane în Vietnam, prin 
bombardarea cu sălbăticie a 
cartierelor populate ale orașu
lui Hanoi, Ion Cosma, preșe
dintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașu
lui București, a transmis aces
tuia un mesaj. în mesaj se 
arată că populația orașului 
București, asemenea întregu
lui popor român, condamnă cu

tărie fărădelegile comise de 
agresorii americani și cere cu 
hotărîre Statelor Unite ale 
Americii să înceteze imediat 
bombardamentele în Republi
ca Democrată Vietnam, să lase 
poporul vietnamez să-și hotă
rască singur soarta, potrivit 
intereselor și năzuințelor sale 
naționale. Cetățenii capitalei 
Republicii Socialiste România 
transmit salutul lor frățesc 
apărătorilor și locuitorilor ca
pitalei' Republicii Democrate 
Vietnam, o dată cu urarea de 
a obține noi succese în lupta 
pentru cauza dreaptă a po
porului frate vietnamez.

Ernesto Guevara

Mii de tineri londonezi 
au participat duminică la 
o demonstrație de protest 
împotriva politicii duse de 
S.U.A. în Asia de sud-est. 
Purtînd pancarte pe care 
erau înscrise lozinci ce- 
rînd încetarea imediată a 
agresiunii americane în 
Vietnam și retragerea tru
pelor S.U.A. din această 
parte a lumii, demon
stranții au parcurs străzile 
centrale ale Londrei pînă 
la Grosvenor Square, unde 
a avut loc un 
ting.

mare mi-

occidental 
lucrările 

organizației

In Berlinul 
s-au încheiat 
Conferinței i 
Uniunii Tineretului Liber 
German.

Pârtiei panții 
rință au cerut adoptarea 
unor măsuri în 
schimbării actualei poli
tici a autorităților locale 
și inițierea unor tratative 
cu Republica Democrată 
Germană în toate dome
niile.

la confe-

vederea

HAVANA 16 — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : Duminică, seara, pri
mul ministru al Republicii Cuba, 
Fidel Castro, a făcut la posturile 
de radio și televiziune o amplă 
declarație în legătură cu știrile 
despre moartea comandantului 
Ernesto Che Guevara, fost co
mandant de partizani în Cuba, 
fost ministru al industriei în gu
vernul revoluționar Cuban. Pro
fund emoționat, Fidel Castro a 
spus : „Am ajuns la concluzia că 
știrile și fotografiile privind moar
tea lui Ernesto Guevara sînt dure
ros de exacte. Poporul cuban și 
mișcarea de eliberare, a declarat, 
el, au suferit o grea pierdere. Ex
emplul și jertfa lui Guevara sînt 
un imbold, o forță de convingere 
pentru mersul tot mai hotărît îna
inte al mișcării revoluționare".

Fidel Castro a anunțat că pen
tru cinstirea memoriei comandan
tului Guevara, căzut eroic pe 
frontul de eliberare din Bolivia, 
pentru marile servicii aduse revo
luției cubane, guvernul revoluțio
nar și C.C. al P.C. din Cuba au 
hotărît declararea doliului națio
nal timp de trei zile. Ziua de 8 
octombrie va fi declarată de acum 
înainte „Ziua luptătorului eroic".

Miercuri, 18 octombrie, în Pia
ța Revoluției din Havana va avea 
loc o adunare de doliu în memo
ria lui Ernesto Guevara.

S-a declanșat un război fără fronturi, fără vărsări de singe 
și fără obișnuitele comunicate militare. Un război în care stra
tegia generalilor și coloneilor este înlocuită de abilitatea ne
gustorilor. Acest război tăcut, lipsit de spectaculos, în care nu 
s-a tras și nici nu se va trage nici măcar un singur foc de armă 
cunoaște, totuși, o extremă duritate. Părțile în conflict nu se 
menajează și folosesc totalitatea mijloacelor de care dispun 
pentru a forța victoria.

Războiul s-a pornit din cauza... bananelor. Mai precis din 
cauza bananelor pe care vest-europenii le mănîncă. Și, s-o 
recunoaștem, cantitățile sînt impunătoare : în Republica Fede
rală a Germaniei se consumă 11,1 kg pe cap de locuitor. Fran
cezii preferă bananele într-o cantitate mai redusă : 8,2 kg. Ita
lienii, belgienii și luxemburghezii consumă doar 7,3 kg. Ultimii 
pe lista „celor șase" sînt olandezii: 5,9 kg. Un calcul sumar 
arată că anual piața vest-europeană înghite multe milioane de 
kilograme de banane, ceea ce reprezintă pentru vînzători o 
sumă de dimensiuni considerabile care (chiar dacă este împăr
țită între bugetele mai multor state) are o importanță ce nu 
poate fi neglijată.

Aranjamentele vamale din interiorul Picții Comune și ter
menii acordului prin care un număr de state africane se aso
ciază cu C.E.E. riscă să modifice cadrul în care s-a desfășurat 
pînă acum comerțul cu banane. Noile reglementări vamale care 
vor intra în vigoare în anul viitor vor favoriza bananele pro
venite din Antilele franceze și din statele africane asociate la 
Piața Comună. In schimb, faimoasele „republici ale bananelor" 
din America centrală se văd în primejdia de a fi excluse (într-o 
măsură crescîndă) de pe piața vest-europeană. Emisari latino- 
americani se îndreaptă spre Europa într-o ofensivă care nu 
ocolește nici una din capitalele „celor șase". Demersurile se mul
tiplică cu o insistență care trădează un interes major. Din 
JEUNE AFRIQUE aflăm că „în spatele ofensivei statelor din 
America centrală se profilează umbra unui gigant din S.U.A.: 
United Fruit". Celebra companie, despre care s-a scris și s-a 
vorbit enorm, controlează întreaga producție de banane a Ame
ricii centrale. In mîinile ei se află nu numai plantațiile ci și 
rețeaua de distribuție a fructelor pe piața internă și externă. 
„United Fruit" a pătruns și în Europa, vînzînd bananele la un 
preț mai scăzut decît concurența africani. In contabilitatea 
companiei, Europa reprezintă anual o cifră de afaceri care 
atinge 100 000 000 dolari. Stăpînii lui „United Fruit" nu s-au 
declarat mulțumiți: și-au instalat cartierul general european 
la Anvers, cu o filială la Hamburg (sau, poate, invers, ceea ce 
în fond este egal). Ei vor să fie aproape de piața de desfacere, 
să acționeze prompt. Mai mult: în R.F.G., „United Fruit" și-a 
asigurat și o tețea comercială, șansele de cucerire a pieței spo- 
rindu-i în mod evident. Dar, dintr-o dată, combinațiile vamale 
ale „celor șase" riscă să încurce ambițioasele planuri ale lui 
„United Fruit". Colosul bananelor și-a mobilizat forțele pornind 
bătălia pentru păstrarea unei piețe importante.

Războiul a început și emisarii latino-americani care colindă 
Occidentul pledînd cauza lui „United Fruit" încearcă să în
lăture barierele vamale. Parisul urmărește ofensiva cu atenție 
pentru că soarta bananelor din Antilele franceze nu-i este indi
ferentă și pentru că, fapt esențial, „United Fruit" înseamnă 
capital nord-american. „United Fruit" (dezavantajat de con
junctură) este dispus, la urma urmelor, să încheie un compromis 
dar adversarii săi se arată intransigenți. Delicioasele banane au 
devenit, astfel, sursa unui neașteptat conflict...

M. RAMURA
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CONFLICTUL
M£A74/V

După ce și-au consolidat 
pozițiile la Enugu, trupele 
federale au continuat îna
intarea pe teritoriul Biafrei, 
exercitînd o puternică pre
siune asupra mai 
localități situate la 
Enugu, transmite 
France Presse.
unor informații sosite din 
Lagos, trupele generalului 
Gowon ar fi ocupat după 
lupte violente centrul side
rurgic Emene și se apropie 
de orașul Abakaliki, însem
nat nod rutier, situat la 100 
km est de capitala biafreză. 
Alte informații, relevă a- 
ceeași agenție, se referă la 
lupte violente care se des
fășoară în jurul orașului 
Onitsha, principalul obiectiv 
al trupelor guvernului de la 
Lagos.

multor 
sud de 
agenția 
Potrivit

$
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Luni a avut Ioc inau
gurarea noului sediu al 
Consiliului permanent 
N.A.T.O. din cartierul E- 
vere al capitalei belgiene.

al ț:
Z

<

1 contra

A-300
După cum se știe, mutarea se

diului Consiliului de la Paris la 
Bruxelles încheie transferul or
ganismelor N.A.T.O. din Franța, 
transfer care urmează detașării 
guvernului francez de organiza
ția militară a alianței atlantice.

Remițînd formal secretarului 
general al N.A.T.O., Manlio Bro- 
sio, noile localuri și terenurile pe 
care se află ele, primul ministru 
al Belgiei, Paul Vanden Boey- 
nants, a rostit o cuvîntare în care 
s-a referit la noile țeluri pe care, 
după părerea sa, ar trebui să și 
le pună membrii NA.T.O. El a 
menționat în acest sens necesita
tea ca partenerii atlantici „să-și 
consacre mai multe eforturi re
ducerii încordării internaționale 
și consolidării păcii in Europa".

Secretarul general al N.A.T.O., 
Brosio, făcînd aluzie la „criza 
N.A.T.O", și-a exprimat speranța 
că alianța atlantică își va conti
nua existența și nu se va destrăma 
în 1969.

Procesul de la
Pretoria

La Pretoria continuă 
procesul intentat celor 37 
de patrioți din Africa de 
Sud-Vest, care au compă
rut la 1 septembrie în 
fața tribunalului rasist din 
localitate sub acuzația de 
a fi desfășurat o activitate 
subversivă îndreptată îm
potriva regimului sud-a- 
frican.

Autoritățile din Republica Sud- 
Africană au comunicat duminică 
că Ephraim Kamati Kaporo, 
until din 37 de acuzați, a înce
tat din viață la un spital din 
Pretoria. Moartea se datorește 
„unor cauze naturale", a anun
țat conducerea spitalului. 
Există motive să se creadă că 
Kaporo nu ar fi murit din cau
ze naturale, ci ca urmare a tra
tamentului la care a fost supus 
în închisoare, ceea ce l-a deter
minat să-și „recunoască vina".
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R. P. UNGARA. In localitatea Ozd a fost dată în folosință o 
nouă școală.

W. Brandt la Paris
Ministrul de externe al R. F. a. Germaniei, W. Brandt, a sosit 

luni la Paris. In seara aceleiași zile el a început convorbirile cu 
colegul său francez, Couve de Murville, în probleme referitoare 
la relațiile bilaterale franco-vest-germane și la condițiile aderării 
Angliei la Piața comună. Corespondenții de presă atrag atenția 
asupra faptului că aceste convorbiri au loc exact cu o săptămînă 
înainte de întrunirea Consiliului ministerial al C.E.E., care va 
dezbate problema aderării Angliei, Norvegiei, Danemarcei și Ir
landei la Piața comună și au ca scop reglementarea divergențelor 
în această problemă dintre cei doi parteneri principali ai „Comu
nității".

La capătul unor înde
lungate controverse, a- 
cordul a fost semnat. Cî- 
teva firme aeronautice 
din Franța, Marea Brita
nie și Republica Federală 
a Germaniei și-au 
consimțămîntul la con
struirea airbuzului. 
avertiza săptăminalui 
francez LA TRIBUNE 
DES NATIONS, partizanii 
„Europei spațiale'* să nu 
se bucure înainte de a-și 
vedea proiectele îndepli
nite. Exemplele de tristă 
amintire privind construi
rea avionului franco-bri-, 
tanic cu geometrie varia
bilă, precum și în Alunga
ta tirguială referitoare la 
supersonicul de pasageri 
„Concorde** taie din ela
nul adepților „europeni
zării" industriei aeronau
tice. Ceea ce a determinat 
accelerarea semnării a- 
cordului cu privire la air- 
buzul anglo-franco-vest- 
german (navă pentru 
curse scurte, de mare ca
pacitate figurînd în pro
iecte sub denumirea de 
A-300) este liotărirea com
paniei americane „Lock
heed" de a proceda la 
realizarea proiectului său 
de airbuz L-1011. Această 
firmă americană a fost 
absentă de pe piața aero
nauticii civile în ultimii 
cinci ani. Comenzile exe
cutate de „Lockheed" din 
1962 au avut o destinație 
exclusiv militară. După 
cum relata ziarul citat, 
înverșunarea cu care „Lo
ckheed" lucrează la air
buz s-ar datora nu atît 
concurenței interne (nici o 
altă firmă americană 
nu a luat în studiu un a- 
semenea proiect) cît ușo
rului avans pe care-1 are 
în această cursă airbuzul 
vest-european. Proiectan- 
ții de la „Lockheed" pre
văd chiar că în condițiile 
ritmului actual vor depăși 
acest avans, astfel ca 
L-1011 să poată fi pus în 
serviciu în 1972, adică cu 
un an înaintea aparatului 
A-300.

dat
Dar,

I. TIMOFTE
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Conferința de a Alger
După o întrerupere de 

24 de ore, conferința e- 
conomică a țărilor în 
curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America 
Latină și-a reluat luni 
lucrările în ședință ple
nară sub președinția lui 
Abdel Aziz Bouteflika, 
ministrul afacerilor ex
terne al Algeriei, care 
îndeplinește funcția de 
președinte al Conferinței.

De la corespondentul Agerpres C. Benga

El a informat pe delegați a- 
supra componenței și atribu
țiilor diferitelor comisii de lu
cru și a comunicat componența 
comitetului redacțional, consti
tuit din cîte 5 reprezentanți 
din fiecare grup regional 
(Asia, Africă și America Lati- 
rtă). Principala sarcină a comi
tetului redacțional, prezidat de 
șeful delegației iugoslave, care 
deține în același timp și func
ția de raportor general al con
ferinței, constă în pregătirea 
proiectului „Cartei de la Alger

a țărilor în curs de dezvoltare" 
și a programului de acțiuni cu 
care țările respective se vor 
prezenta la lucrările Conferin
ței economice a O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), programată 
pentru februarie 1968 la Delhi.

In cuvîntarea rostită luni în 
fața delegaților, Diallo Telli, 
secretar general al Organiza
ției Unității Africane, și-a ex
primat speranța că lucrările 
conferinței „vor scoate la ivea
lă noi elemente pozitive și so
luții inedite de natură să'con
tribuie la dezvoltarea economi
că și socială a țărilor în curs 
de dezvoltare, la triumful drep
tății și demnității1*.

în cursul dezbaterilor gene
rale, diferitele delegații de-

pun eforturi în vederea 
stabilirii „unui program comun 
de acțiune", cu care se vor pre
zenta la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare de 
la New Delhi din 1968. Partici- 
panții la conferință examinea
ză probleme legate de schim
burile economice cu țările dez
voltate ; sporirea schimburilor 
între țările în curs de dezvol
tare etc.

Se caută, de asemenea, un 
punct de vedere comun în pro
bleme ale ajutorului străin, 
protecției produselor de bază, 
elaborării și aplicării în țările 
în curs de dezvoltare a unei 
politici noi, de natură să favo
rizeze și să stimuleze prelucra
rea în fiecare țară a bogățiilor 
naturale de care dispune.
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