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Activitatea tuturor
studenților la nivelul 
exigențelor școlii 
noastre superioare

Așa cum s-a comunicat 
în presă, recent a avut 
loc ședința plenară a Con
siliului U.A.S.R. care a 
dezbătut principalele con
cluzii ce se desprind din 
anul universitar 1966—1967 
și a aprobat sarcinile aso
ciațiilor studenților în noul 
an universitar pentru 
bunătățirea continuă

îm- 
a 

pregătirii studenților, a ac
tivității educative, culturale 
și sportive în rîndul tine
retului universitar.

★
Noul an universitar t- 

s-a arătat în plenară — a 
debutat într-un climat de 
o deosebită efervescență 
purtînd amprenta unor pre
ocupări majore și în ceea 
ce privește continua per
fecționare a școlii superioa
re chemată să răspundă 
într-o măsură tot mai mare 
cerințelor impuse de mer
sul înainte al întregii noas
tre societăți. O dovadă 
grăitoare în acest sens este 
elaborarea Studiului pri
vind dezvoltarea învăță- 
mîntului superior, la a că
rui dezbatere publică au

participat numeroși oameni 
de știință și cultură, cadre 
didactice, studenți, specia
liști din toate domeniile de 
activitate.

Studenții țării noastre, al 
căror număr se ridică in 
prezent la peste 140 000 au 
fost intîmpinați și în acest 
an cu noi dovezi ale efor
turilor depuse de întregul 
popor pentru a le crea con
diții optime de trai și în
vățătură : noi spații de in- 
vățămînt însumînd o su
prafață construită de peste 
277 000 m!, 2 400 locuri în 
cămine, 2 cantine la care 
vor putea servi masa 2 800 
studenți, aparatură didacti
că de laborator în valoare 
de aproape 30 000 000 lei, 
necesară lucrărilor practice.

O dată cu deschiderea 
cursurilor, un alt mare 
oraș al țării, Ploieștiul, a 
intrat în rîndul centrelor 
universitare prin înființa
rea unui institut de pe
trol, care va pregăti cadre 
cu calificare superioară ne
cesare industriei petrolie
re.

învățătura
îndatorire fundamentală

a studenților
Plenara a analizat pe 

larg principalele rezultate 
și învățăminte desprinse 
din munca desfășurată în 
anul universitar trecut și, 
pe această bază a adoptat 
măsuri practice pentru a- 
plicarea pe mai departe a 
hotărîrilor Conferinței a 
Vl-a a U.A.S.R. Deși peri
oada care s-a scurs de la 
acest eveniment de seamă 
în viața tineretului univer
sitar se rezumă la un se
mestru și o vacanță, bilan
țul activității asociațiilor e- 
vidențiază realizări care 
ilustrează strădania pentru 
traducerea în viață a sarci
nilor cuprinse în documen
tele Conferinței, în aproa
pe toate domeniile.

După primele două se
siuni ale anului universitar 
trecut, releva referatul pre
zentat în plenară, 88,4 la 
sută din totalul studenților

promovați au obțirrut medii 
între 7—10, iar în multe co
lective acest procent este și 
mai mare.

In această vară, peste 
19 000 de tineri au absolvit 
institutele de învățămînt 
superior, sporind rîndurile 
specialiștilor din fabrici și 
uzine, șantiere, ogoare, 
școli, institute de cercetare 
și instituții artistice.

Continuînd preocuparea 
pentru îmbunătățirea mun
cii cercurilor științifice stu
dențești, asociațiile au reu
șit să asigure diversifica
rea formelor de activitate 
și a mijloacelor necesare 
deprinderii studenților cu 
munca de documentare și 
informare științifică.

Este normal însă ca
încheierea unui an univer
sitar munca studenților și 
a asociațiilor să fie con
fruntată cu rezultatele ob-

la

ținute la examene, 
constituie principalul crite
riu de apreciere a preocu
pării studenților față de 
învățătură, a activității ce
lor chemați să contribuie 
și să răspundă de pregăti
rea și educarea viitorilor 
ingineri, profesori, medici, 
artiști.

Analizînd în acest spirit 
munca desfășurată, ple
nara a apreciat că se men
ține încă ridicat numărul 
pierderilor prin nepromo- 
vare și exmatriculare. în 
condițiile economiei noas
tre planificate și extrem de 
dinamice, aceasta înseamnă 
atît întîrzierea intrării în 
producție a mii de specia
liști, cît și 
importante

Aceasta 
secință a 
accentuează tendința 
scădere a procentului de 
integraliști după primele 
două sesiuni de examene. 
Este drept că o parte a 
studenților, în dorința de a 
se pregăti mai temeinic și 
a obține rezultate mai bune 
și-au planificat promovarea 
a 1—2 examene în sesiunea 
de toamnă.

Există însă — s-a arătat 
în plenară — un număr în
semnat de studenți care 
își amînă în mod nejustifi
cat un număr mai mare de 
examene pentru sesiunea 
din toamnă, iar o parte a 
acestora, nepregătindu-se 
temeinic, sporesc procen
tul celor ce nu promovea
ză anul de studii.

Sublinlindu-se faptul că 
rezultatele procentuale ale 
promovării în unele insti
tute este și rodul sporirii 
exigenței corpului profeso
ral, plenara a atribuit 
această situație existenței 
unui mare număr de 
studenți care nu-și înde
plinesc la timp obligația e- 
lementară de a învăța, nu 
învață ritmic. întîrzie pre
darea lucrărilor și proiec
telor, absentează ori au o 
prezență formală la cursuri 
și seminarii, își amînă în 
mod nejustificat examenele 
de la o sesiune la alta.

Pentru activitatea viitoa
re este de mare însemnăta
te recunoașterea fermă, des
chisă a faptului că preocu
parea pentru mobilizarea 
studenților la învățătură nu 
a constituit în cazul a nu
meroase asociații studen
țești o problemă de interes

irosirea unor 
fonduri bănești, 
este și o Con- 
faptului că se 

de

(Continuare în pag. a III-a)

O realizare a Institutului de fizică atomică

Primul laser de putere bioxid

La Institutul de fizică a- 
tomică s-a realizat, după o 
concepție originală, primul 
laser de putere cu bioxid de 
carbon. Acest tip de laser e- 
mite în infraroșu, în jurul 
lungimii de undă de 10 mi
croni, puteri de ordinul zeci
lor și sutelor de wați. Aseme
nea puteri asigură utilizarea 
laserului în diverse scopuri 
tehnologice în industrie, prin
tre care suduri și perforări de 
materiale plastice și alte ma
teriale. O altă proprietate a

de carbon
radiației laserelor cu bioxid 
de carbon cu emisa de 10 
microni (invizibilă) o consti
tuie faptul că ea nu este ab
sorbită de atmosferă și poate 
servi la comunicații la mari 
distanțe și pe orice timp.

In același timp, realizarea 
noii instalații lărgește dome
niile cercetării fundamentale, 
permițînd oamenilor noștri 
de știință să efectueze noi 
studii asupra structurii ma
teriei, de optică neliniară etc.

Laserul construit de un

de specialiști de la 
condus de prof. Dr.

Ion

grup 
I.F.A. 
docent Ion Agarbiceanu, 
membru corespondent al A- 
cademiei, are, la categoria sa 
de dimensiuni, performanțe 
similare instalațiilor perfec
ționate de acest gen realizate 
pe plan mondial.

In prezent, grupul de spe
cialiști se ocupă de realizarea 
unor lasere cu bioxid de car
bon avînd puteri mai ridi
cate.

BIROULUI UNIUNII
ARTIȘTILOR PLASTICI

MARȚI 31 OCTOMBRIE 1967

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă I

A not im
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SEMICENTENARUL
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muncii
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O duminică roză, spune Spor
tul popular. Sigur că da. Am ie
șit cu fața curată pe toate cele 
patru fronturi: două victorii și 
două meciuri egale. La drept 
vorbind, mai mult decît speram. 
Și, totuși, sîntem cu dinții stre
peziți. Pentru că am fi vrut mai 
mult de la formația primă. Dar, 
se pare că eșalonul de jucători 
maturi — oricîte semne le-am 
face noi cu trandafirii și cu tu- 
fănelele de toamnă — nu poate

,/ doua tinerețe

a Tașkentului

s-ar traduce ad
i“

De

ÎNTÎLNIREA
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
CU MEMBRII

DOCUMENTELE PLENAREI C.C.

AL P. C. R. 1N DEZBATERE

Satul românesc
într-o nouă con
cepție edilitară

In ziua de 30 octombrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
a avut o întâlnire, la sediul Co
mitetului Central, cu membrii 
Biroului Uniunii Artiștilor Plas
tici : acad. Ion Jalea, Ion Iri- 
mescu, Al. Ciucurencu, Corneliu 
Baba, Boris Caragea, Vasile Ka- 
zar, Spiru Chintilă, Brăduț Co- 
valiu, Anastase Anastasiu, Mir
cea Popescu, Ion Bițan, Virgil 
Almășanu.

La întîlnire au participat to
varășii : Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe-

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Stoian, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Brad, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Alexandru Bălăci și Ion Moraru, 
vicepreședinți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

în cursul întîlnirii s-au discu
tat unele probleme actuale ale 
dezvoltării artelor plastice și cri
ticii de artă din țara noastră, 
precum și aspecte ale pregătiri
lor privind organizarea celei de-a 
III-a Conferințe pe țară a artiș
tilor plastici din România.

Cultura de masă trebuie 
răspundă competent nivelului ac
tual, evoluat, al gustului pentru 
frumos și al puterii de dăruire, 
coordonate clare ale colectivită
ților contemporane spiritual tot 
mai omogene. Necesitatea noută
ților acestui domeniu este oerută 
de amploarea sarcinilor actuale. 
Etapa organizatorică, creatoare 
a unei baze materiale solide și a 
unei experiențe de muncă cu nu
meroase etaje valorice de necon
testat este un punct înalt de ple
care spre definirea, prin muncă, 
a scopului și formelor culturii de 
masă de perspectivă și cu pers
pectivă. In ultimă instanță, cul
tura de masă își găsește drumul 
cel mai scurt, dar și cel mai si
gur, prin care să treacă de la 
forma de muncă cu oamenii, 
etapă instructivă, la forma de 
muncă a oamenilor, etapa crea
toare. Practic, trecerea de la o 
formă la o altă formă, superioară, 
pe un drum care să evite dru
murile bătute ale formalismului.

Un aspect cronic al formalis
mului în munca culturală de la 
sate l-a constituit munca în sal
turi. „Succesele" muncii îi* salturi 
sînt de două ori false oglinzi: în 
primul rînd imaginea falsă a 
muncii culturale, văzute ca o 
obositoare datorie culturală a 
activistului cultural, și în al doi
lea rînd, dar ca o consecință, 
oboseala muncii culturale subor
donate nu scopurilor ei educa
tive, ci formalităților în stare să 
o justifice ca instituție (căminul 
cultural, casa de cultură etc.).

Mai mult, adepții rutinați ai 
muncii în salturi au făurit o su
perstiție, conform căreia munca 
culturală se poate desfășura, cu 
precădere, în nu se știe precis 
care „anotimp de vîrf": iarna, sau 
toamna, oricum, numai de-a lun
gul întregului an nu. Supersti
ția este argumentată cu eforturile 
fizice ale campaniilor agricole, 
care „ar diminua" resursele ti
nerilor. Se confundă munca cul
turală, în ciuda atributelor ei

Cînd am ajuns la Tașkent, 
urmele catastrofei de Ia 24 
aprilie 1966 nu mai erau, 
peste tot, direct vizibile. Gră
mezi de moloz se mai găseau 
doar pe străzi dosnice sau in 
cartiere mărginașe. De pe 
traseele principale, insă, pro
bele materiale ale năruirii 
fuseseră înlăturate. Cu toate 
acestea, puteam depista cu 
ușurință proporțiile extra
ordinarei frămintări seismice, 
datorită mai ales cimpului 
deschis pe care ii întîlneam 
la tot pasul. Cîteva straturi 
de iarbă și grupuri de flori
cele firave voiau să dea unor 
întinse petice de pămint gol 
aspectul de parc. însoțitorul 
nostru restabilea însă de fie
care dată coordonatele unei 
istorii recente : „Aici era un

Proiectul privind îmbu
nătățirea organizării admi- 
nistrativ-teritoriale a Ro
mâniei și sistematizarea lo
calităților rurale, parte in
tegrantă a ansamblului de 
măsuri preconizate de 
partid în vederea dezvoltă
rii pe o treaptă superioară 
a societății noastre, asigură 
condițiile necesare înlătură
rii situațiilor necorespunză
toare existente în organiza
rea teritoriului țării.

Așezările rurale din re
giunea Mureș-Autonomă 
Maghiară privite în ansam
blu prezintă caracteristicile 
ce au rezultat în urma in
fluențelor impuse de condi
țiile geografice, factorii de
mografici, sociali și econo
mici, cît și amprenta inde- 
libilă a tradițiilor existente.

Potrivit acestora găsim u- 
nele așezări vechi, grupări 
de cîteva case în cătune și 
sălașuri risipite printre dea
luri, păstrătoare ale tradi
țiilor arhitectonice din tre
cut cu case cu pereții din 
pămînt bătut, cu acoperiș 
de paie sau de trestie, și 
numai la 1—2 km, așezări 
cu aspect nou, cu case cons
truite din materiale trai
nice, comune electrificate și 
cu șosele asfaltate. Cifria 
situația prezintă următoa
rele aspecte :

In regiune există un nu
măr de 767 localități rurale 
grupate în 226 comune și 
61 sate aparținătoare me
diului 
cea mai mare o dețin loca
litățile mici, sub 1 000 locu
itori, și foarte mici, sub 500 
locuitori. Din totalul de 828 
sate un număr de 625 au 
sub 1000 de locuitori re- 
prezentînd 76,5 la sută din 
totalul populației satelor.

Majoritatea localităților 
foarte mici sînt grupate în 
zonele de cîmpie și regiunea 
montană. In acest sens este 
caracteristic raionul Luduș 
în cadrul căruia din totalul 
de 176 localități rurale și 
6 sate aparținătoare me
diului urban, 114 sate au 
sub 500 de locuitori și în
sumează numai 23 la sută 
din totalul populației raio
nului. In paralel există o 
serie de localități foarte 
mari care grupează majori
tatea populației. în raionul 
Gheorghieni, de exemplu, 
localitățile rurale care au 
sub 500 locuitori reprezintă

urban. Ponderea

66,7 la sută din totalul lo
calităților și grupează în 
cadrul lor abia 14,3 la sută 
din totalul populației. Ală
turi de acestea se găsesc 6 
localități mari cu peste 
2 000 locuitori care grupea
ză 57,8 la sută din totalul 
locuitorilor.

în cadrul regiunii noas
tre, D.S.A.P.C. a efectuat 
pînă în prezent studii 
de sistematizare teritorială 
pentru un raion și este în 
curs de elaborare studiul 
de sistematizare teritorială 
a rețelei de localități din 
regiune. S-au întocmit schi
țe de sistematizare pentru 
un număr de patru grupări 
de sate și comune. S-a ela
borat un studiu cu privire 
la categorisirea provizorie 
a satelor din regiune ceea 
oe permite, încă din această 
etapă, orientarea investiții
lor spre localitățile ce au 
condiții bune de dezvoltare 
și atragerea populației din 
cătune și sate risipite spre 
aceste centre. Din bilanțul 
acestei lucrări rezultă că un 
număr relativ mare de lo
calități, dar care cuprind 
numai 9 la sută din popu
lație se vor dezafecta. Din 
restul populației rurale 68 
la sută locuiește în locali
tăți cu perspective favora
bile și care se vor dezvolta 
în centre mari, iar 23 la 
sută din populație locuiește 
în localități care se mențin 
fără a mai primi însă noi 
dezvoltări urmînd a fi dez
afectate într-o perioadă mai 
îndepărtată.

Ordinul de mărime al sa
telor influențează în mare 
măsură economicitatea și 
eficiența investițiilor. Astfel 
în timp ce în localitățile 
mari este deplin justificată 
prezența școlilor generale 
de 8 ani cu un număr com
plet de clase și cadre di
dactice, în localitățile mici 
numărul redus de elevi de
termină un număr mia de 
cadre didactice. în aseme
nea cazuri nu rareori a- 
sistăm la fenomenul lip
sei cadrelor de specia
litate sau aglomerarea 
peste măsură a cadrelor 
existente.

Arh. MBERIU NITS 
consilier la DSAPC 
Tg. Muref

(Continuare In pag. a V-a)
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Cînd devenim din nou copii

șirag de 12 case, toate lo
cuite. Nici un perete n-a mai 
rămas in picioare... Colo, 
exact unde se află stratul de 
albăstrele, era un cinemato
graf..." Și așa mai departe.

„Construcții noi, moderne" 
— aceste cuvinte care ne-au 
fost deseori rostite sinteti
zează de fapt, esența întregii 
vieți tașkentiene ; pe plan 
material, faptic, ele înseamnă 
o replică promptă și vigu
roasă dată cataclismului și, 
in același timp, o expresie a 
primenirii și înfrumusețării. 
Chiar și Ia o „askia" subiec
tul principal al discuțiilor îl 
formează tot reconstrucția orașului.

„Askia" 
literam prin „vorbă de duh' 
sau „vorbă înțeleaptă".

de Fânuș Neagu
sparge crusta mediocritățiL Au 
fost învățați rău, și-n fotbal, de 
la o anumită vîrstă încolo, în
vățul nu mai are dezvăț. Sînt 
și excepții, firește, dar acestea 
nu pot alcătui nici măcar ju
mătate de echipă. La Cracovia 
s-au comportat slab tocmai jucă
torii de la care o parte din pre
să aștepta minuni: cei de la

Steaua. Din cinci oameni, nici- 
unul n-a ieșit în evidență. A a- 
vut două-trei sclipiri Constantin. 
Prea puțin, fiindcă Soo a fost 
completamente șters, Sătmăreanu 
a reeditat gafele de la Paris, 
Dumitru Nicolaie (mai activ, a- 
devărat) a luftat la un metru de 
poarta lui Coman iar Voinea. 
s-a întâlnit cu mingea ca un pen
sionar ieșit la plimbarea de sea-

(Continuare în pag. a IV-a)

TAȘKENT. In această nouă clădire din Piața Sapiornaia 
s-au mutat recent zeci de familii ale căror locuințe au fost 

distruse de cutremur.
fapt, ea înseamnă nn fel de 
șezătoare. N-am putut asista 
la una veritabilă, dar grupul 
nostru împreună cu gazdele 
ne-am adunat într-o seară la 
ceaihanaua din parcul central 
al orașului pentru a organiza 
o „askie" a noastră. Prin tra
diție, Ia această ceaihana pre
zența femeilor este interzisă. 
Cei mai în vîrstă păzesc cu 
sfințenie și astăzi milenara 
pravilă. Tinerii însă își 
plimbă pe acolo logodnicele 
sau nevestele ca printr-un 
muzeu. Dar lor, firește, ni
meni nn le zice nimic.

Așezați pe o sură (un fel 
de estradă așternută cu co
voare) în jurul unor hon- 
tahta (mese rotunde și joase) 
și avînd în față cîte o piala 
(ceașcă) de ceai verde, facem

cunoștință cu mai multe no
tabilități ale orașului. Fiecare 
ne împărtășește din realiză
rile obținute în sectorul său 
de activitate. Despre recon
struirea Tașkentului ne vor
bește Abdurașid Isahadjaev, 
arhitect la sectorul de con
strucții al Sovietului orășe
nesc, și Abdulazal Vahabov, 
directorul editurii „Molodaia 
Gvardia" din localitate.

— Orașul nostru — ne 
spune A. Isahadjaev — are 
două părți: partea veche, al 
cărui început se pierde în 
negura vremurilor, dincolo 
de hotarul a două milenii, 
și partea nouă la care prima

ION D. GOIA

(Continuare in pag. a Vl-a)



Carnet 
cinematografic 

încă un film 
polițist
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PENTRU T1XERET

Viafa de organizație DATA sau TEMA?: DOINA BADEA la al lll-lea premiu internațional
Adunarea generală este pindită uneori de primejdia for

malismului. Atît modul ei de desfășurare, cit șl noțiunea de 
ansamblu intră treptat intr-o zonă de umbră, pierzindu-și 
astfel contururile reale. în loc să fie cadrul unor dezbateri 
aprinse și pline de 
e și firesc să fie, a

idei, așa cum o cere statutul și cum 
început să devină cadrul monotoniei și

plictiselii. Dintr-o obligativitate pentru fiecare organizație, 
este pe cale să ajungă o obligație.

Cauzele care concură la apariția unor asemenea situații 
sint mai multe și uneori apar toate la un loc, într-un nod 
bine strîns. Ne propunem să tragem cite un semnal de alarmă 
pentru fiecare din ele. Publicăm astăzi cel de al treilea 
articol.

Bi-

fără miză
Spectatorului îi place — in 

orele libere — aventura, 
senzaționalul, neobișnuitul și 
interesul mereu sporit pen
tru filme polițiste de tensi
une, iși găsește deci expli
cația. Publicul are nevoie de 
asemenea filme pentru a-și 
satisface setea de extraordi
nar, pentru a se relaxa, din
colo de preocupările diurne. 
Prin urmare, filmul polițist 
trebuie să captiveze și o va 
face doar ca. produs al in
ventivității, al conducerii și 
gradării abile de situații 
neprevăzute

Da' spectatorul de astăzi, 
pe lingă tensiune, cere mo
tivări logice și tiu iartă so
luțiile naive

E adevărat că s-a format 
un clișeu, o „schemă" a con
flictului juștiție-delicvență, 
dar tocmai acest lucru ar fi 
putut să sugereze realizato
rilor noului film polițist ro
mânesc „Amprenta" o sec
țiune intr-un anumit sector 
de viață. Interesant ar fi fost 
să vedem un film polițist AL 
NOSTRV, extras din reali
tatea. NOASTRĂ, dar „Am
prenta" este o transpunere 
aproape mecanică a unui 
cod legiferat al filmelor 
polițiste occidentale trans
punere ce ne prezintă o „lu
me", dacă se poate spune 
așa, izolată, complet para
lelă cu noi.

Spectaculosul este supraso
licitat în dauna filonului 
realist ; asistăm la crime să- 
vîrșite de dragul crimei, la 
recunoașteri spectaculoase, 
dar puerile, în urma unui 
capac de termos pierdut 
ciudat, chiar lingă victimă 
Momentele de tensiune sint, 
de multe ori, introduse for
țat, lipsa lor n-ar fi influen
țat cu nimic desfășurarea 
acțiunii (accidentul provo
cat de Sebastian cu autobu
zul ONT-ulM; urmărirea tre
nului cu elicopterul).

Singura notă de oarecare 
autenticitate, de o autentici
tate pitorească mai mult, o 
aduce prezența cuplului Mi
hai Fotino—Paul Sava, a- 
cesta din urmă realizînd 
unul din tipurile izbutite ale 
filmului. Dar nici evoluția 
acestui cuplu nu are finali
tate, dincolo de savoarea ar
gotică. Intr-un interviu a- 
acordat revistei „Cinema", 
regizorul Vladimir Popescu- 
Doreanu ne vorbea despre 
„Amprenta" ca despre un 
film psihologic, de investi
gație în complexa natură 
umană.

In acest sens, credem că 
ar fi fost mai interesant, 
dacă în locul stîngacelor ex- 
crocherii ale acestei mini- 
bande, s-ar fi făcut un son
daj mai profund în mentali
tatea celor doi gangsteri de 
mahala, descoperind cauzele 
care au generat-o. Dar nu e 
acesta singurul motiv pentru 
care „Amprenta" constituie 
un regres al regizorului Vla
dimir Popescu-Doreanu (co- 
semnatar al scenariului ală
turi de Dimos Rendis), un 
regres care dezvoltă mai cu
rînd defectele decît calitățile 
filmului anterior „Runda 6". 
Acțiunea, care în „Runda 6" 
e complexă, susținută pe 
mai multe planuri, se com
plică inutil în „Amprenta", 
devenind confuză și pro
lixă.

Este unul din multele, 
prea multele, filme polițiste 
românești în care indivizi 
suspecți vor să treacă peste 
graniță un obiect prețios 
(vezi în acest sens : „Portre
tul unui necunoscut", „Maio
rul și moartea", „Fantomele 
se grăbesc" etc).

Dacă în „Runda 6" se sim
țea încercarea de a reconsti
tui o epocă în acțiune, tipo
logie sau atmosferă, aici po
posim într-o ambianță... lu
nară ; ne plimbăm mereu 
prin locuri cunoscute (Gara 
de Nord, bulevardele Bucu- 
reștiului) și totuși nu le re
cunoaștem. Fiindcă, vila lu
xoasă locuită de Edith, ca
merele de hotel sau locuin
ța bătrinului Lupașcu le-am 
putea vedea în orice film 
de aiurea.

O intrigă stângace, cu so
luționări naive și vulnera
bile (e deajuns să amintim 
amprentele lăsate cu o ului
toare neglijență pentru niș
te bandiți internaționali) ne. 
lasă mereu impresia de 
„dejă vu“.

Acest film ne dovedește, 
încăodată, necesitatea unei 
discuții generale, temeinice, 
pentru analiza producției 
noastre de filme polițiste și 
de aventuri, și a perspecti
velor ei.

LILIANA MOLDOVAN

w t— Ce-iitrebare-i asta ? 
ne-nțeles că tema I

© Pe diferite tonuri, surprins 
sau categoric, nervos sau 
chiar ironic, acesta a fost răs
punsul care mi s-a dat ade
sea, în cîteva regiuni ale 
țării. Adică răspunsul pe 
care l-am primit atunci cînd 
am pus întrebarea de-a drep
tul : data sau tema ? întreba
rea, odată formulată, devine 
una din acelea la care nu poți 
răspunde decîț într-un singur 
fel. Pentru că altfel — lucru 
curios poate I — răspunsul cel 
adevărat l-am primit nu 
atunci cînd am pus întreba
rea, ci, dimpotrivă, cînd n-am 
rostit-o eu voce tare,

lată-mă, de pildă, într-un 
atelier mecanic din Portul 
Constanța. Observ încă de la 
ușă o tablă pe care stă seria 
cu creta, atent, „MIERCURI 
— ADUNARE GENERALA 
U.T.C.Dedesubt data cînd 
va cădea ziua de miercuri. 
Atît, Secretarul organizației, 
Constantin Sîrbu, îmi spune 
că așa face el mobilizarea 
pentru că „cel care nu vrea 
să vină, nu vine nici dacă 
semnează convocatorul". De 
aceea preferă să anunțe astfel 
și să mai treacă de cîteva ori 
prin vestiare, după termina
rea programului, ca să le co
munice băieților și prin viu 
grai. Și pentru că tocmai este 
ora trei, ora încetării lucrului, 
li propun să intrăm împreună 
într-un vestiai. Gălăgie, rîsete, 
haine fluturind prin aer pînă 
în momentul cînd mîmile dau 
greutate inînecilor. Secretarul 
trece, Intr-adevăr, de la un 
grup la altul și anunță, mai

m.. încet sau mm tare, după cum 
™ reușește să potolească spiri

tele : „miercuri — adunare ge- 
• nerală". Semne de aprobare 

din cap i „am înțeles". Ră- 
mîn ceva mai în urma secre
tarului și întreb și eu, de la 
un grup la altul : „Știți cumva 
ce se va discuta în adunarea 
asta Nu știe nimeni nimic. 
„Chiar nu știți nimic Sem
ne de negare din cap. „Cînd 
era vorba că se ține ?“ „Mier
curi" —- mi se răspunde de 
data asta din mai multe părți.

©

©
s

©

©

în vreo două — trei orașe 
am încercat, cu alte prilejuri 
și din pură curiozitate, să văd 
în ce măsură se pregătiseră 
tinerii pentru adunarea la 
care aveau să participe. Cu 
cîteva minute înainte de în
cepere, cînd toată lumea este 
deja așezată în bănci și se in
staurează liniștea așteptării, 
eu interpelam discret pe cei 
din jurul meu i „Vreți să-mi 
spuneți și mie ce temă are 
adunarea aceasta ?“. In loc de 
răspuns, ridicări din umeri, 
zîmbete jenate, atitudini în
cruntate, fals meditative. Fără 
cuvinte — și totuși grăitor...

lai într-o comună sau alta 
din cine știe ce raion (din 
Moldova, să zicem) asistam, 
împreună cu un secretar al 
comitetului raional U.T.C., la 
scene de felul acesta : ne 
aflăm pe 28 sau 29 ale lunii. 
Brigada 1, sau III, sau V — 
sau : brigăzile I, III și V — nu 
și-au ținut adunările pînă 
acum. Ce ne facem ? — se 
întreabă organele raionale, pe 
drept cuvînt alarmate. Și to- 

‘ varășul secretar găsește solu
ția: pînă mîine adunările să 
fie pregătite I Să se treacă 
imediat la întocmirea „materi
alului" (adunare generală fără 
material — unde s-a mai po
menit 1 Noțiuni — surori. 
Siameze...) ; totodată începeți 
să faceți mobilizarea. Mîine 
vin din nou să văd dacă ați 
ținut adunarea I (Nu cum s-a 
ținut, ci dacă s-a ținut. Era 
în 29 sau 30 ale lunii,..).

— Intr-adevăr, mi se spu
ne la Comftțtul orășenesc 
Constanța al U.T.C.. aduna
rea generală a început să de
vină o formalitate, să se tină 
pentru că e „sarcină", vine 
instructorul și te întreabă : ai 
ținut ? Acesta e unul din cele 
trei lucruri care îl interesează 
în primul rînd pe activistul 
nostru : adunarea generală să 
se țină neapărat vină la sflr- 
șitul lunii.

— Așa se ajunge, ceva mai 
tîrziu, că în cele din urmă 
secretarul organizației începe 
să se întrebe ce anume să 
mai dezbată în adunare. Nu 
mai are teme I Și, parcă pen-

tru a susține această idee, ve
chea noastră cunoștință, Con
stantin Sîrbu, povestește :

— Am rămas cîteodată și 
descoperiți în cîte o lună. Nu 
știam ce să mai discutăm t 
diseiplina în producție, pro
cesul de producție, inovațiile, 
cursurile de calificare — le 
tot luasem și reluasem, una 
cîte una. Și atunci, în lipsă 
de altceva, am ales odată ca 
temă „Viața și activitatea lui 
Eminescu".

Așadar, nu are chiar așa de 
mare importanță ce anume 
punem în discuția adunării 
generale : disciplina sau „Bo
gățiile subsolului în regiunea 
Brașov", cursurile de califi
care sau „Viața și opera lui 
Eminescu". Principalul este să 
se discute ceva, orice, numai 
să nu se tacă din gură. Vine 
sfîrșitul lunii și — ce ne fa
cem ? Nu are importanță că 
tinerii au mai auzit și anul 
trecut, și anii trecuți, mereu 
aceleași „referate", aproape 
nemodificate, încît pe bună 
dreptate se întreabă dacă adu
nările lor nu sînt cumva în
registrate pe bandă de mag
netofon. Pentru că nu intere
sează ce sau cum. ci să se 
țină — pur și simplu. încă 
una, și încă una, și încă una 
—- odată pe lună — fără dis
cuție I Sînt sau nu sînt pro
bleme de rezolvat („adunarea 
generală, după părerea mea, 
trebuie să rezolve ceva, nu să 
respecte un termen!“)1 se 
ivește sau rtu vreo chestiune 
în viața de organizație. E posi- 
bi) ea într-o lună de zile să 
nu se întîmple nimic într-o 
organizație ?

Nu e posibil, fără îndoială, 
așa ceva însă nu se fac' efor
turi pentru a fi aflate proble
mele esențiale, nu se olrser- 
vă cu perseverență, fe
nomenul activității zilnice, ci 
se umblă la întîmplare, pe 
deasupra, cu cîteva zile îna
inte de data stabilită pentru 
adunare : avem de întocmit 
materialul, ne trebuie cîteva 
exemple...

— Ce fixăm mai întîi ? Data 
sau tema ?

— Tema, bine-nțeles. Cum 
altfel ?

Și totuși...
— Noi urmărim să ținem 

adunările pînă la data de 25, 
mărturisește Ion Dănilă, se
cretar al Comitetului raional 
U.T.C. Teleajen. Pentru ca 
primirile de noi membri care 
se fac să poată fi confirmate 
pînă la întîi în ședințele de 
comitet I

De unde înțeleg că primi
rile de membri sînt cele care 
hotărăsc data și profilul adu
nărilor — și nu invers. Asta 
mi se pare ca și cum ai vrea 
să vezi un spectacol începînd 
cu actul al treilea. Dar tova
rășul secretar mă liniștește :

— Fără îndoială că și noi, 
dacă vedem că într-o lună de
zile nu s-a ținut undeva adu- © 
narea, ne îndreptăm cu toții 
atenția într-acolo.

Și cînd te gîndești că se V 
întocmesc programări, și pla
nificări, și tematici pe cîte trei A 
luni, pe cîte șase luni, pe cîte... 
La I.P.G.C. București se știa 
de acum cîteva luni ce temă 
va fi dezbătută chiar și în 
decembrie. Dar se vede treaba 
că aceste „tematici" nu pla- © 
nifică in realitate conținutul 
unei adunări, ideile sale, ci 
sînt mult mai puțin preten © 
țipase. Altfel nu mi-aș putea 
închipui de ce, odată ce sînt 
stabilite cu titlu cu tot cu © 
multă vreme înainte, ele par 
tot atît de nepregătite, ca și 
cum abia teri s-au gîndit or- © 
ganizatorii la asta. Planifica
rea șe face, probabil, nu pen- — 
tru a se pregăti din timp, pe © 
îndelete, adunarea generală, 
adică nu pentru a acoperi ga 

7 printr-un efort conștiincios 
tocmai perioada de care de- 
pinde întreaga reușită a acți- © 
unit. Motivul planificării este 
de fapt acela de a se ști din @ 
timp cînd anume are loc ci nu 
cel al asigurării pregătirii te- Q 
memfce.

Și atunci — cum rămîne : _ 
data sau tema ? w

D. MATALA

ifî

I

1 gr

1

©
©
©

•DEȘI NIMENI N-A 
•CU DREPTUL

FOST INVESTIT:

@ O cît de scurtă vizită la 
w sectorul zootehnic al coopera

tivei agricole de producție 
© din Hîrlăul Moldovei îți ofe

ră posibilitatea depistării ce- 
A lui mai neobișnuit depozit... 

Aproximativ 27 de linii de 
cale ferată îngustă aruncate 

A lingă un gard, năpădite de 
rugină și iarbă. Printre, perugină și iarbă. Printre, 
sub și alăturea, schelete și 

© roți de cărucioare. Toate ace
stea n-au apărut din senin, 

_ lîngă gardul din zootehnie
© al cooperativelor din Hîrlău. 

Au fost aduse aici numai 
după ce „studiind" necesită- 

© țile dezvoltării și moderniză
rii sectorului de creștere a 

— animalelor, consiliul de con- 
9 ducere a dispus dirijarea u- 

nei sume frumușele de bani 
• spre utilaje, devenite acum 

adevărate... fiare vechi.
Oricum, cînd vezi rămăși

țele unei asemenea inițiative 
nu poți decît exclama sincer 
și profund întristat : Iată bani 
care au ruginit, muncă risipi
tă în van, lipsă totală de res
pect față de avutul obștesc, 
de răspundere. Istoria acestei 
inițiative care costă coopera
tiva 47 000 lei, începe în anul 
1964, Ceea ce nu se vede nu 
mai poate stabili nimeni cît a 
costat. Atunci, în 1964, ingi
nerul agronom G. Costache, 
actualmente președintele Con
siliului agricol raional a avut 
pentru prima dată în istoria 
Hîrlăului ideea să constru
iască o linie decovil în secto
rul zootehnic, pentru a se 
face cu ajutoiul vagonetelor 
alimentația furajeră a anima
lelor. Salutată la început 
(probabil) ca o inițiativă lău
dabilă, cooperativa agricolă

Hîrlău a investit în ea și bani 
și entuziasm. Ca prin minune 
însă s-a renunțat repede la 
idee. De ce ? Astăzi nimeni 
nu mai știe să răspundă decît 
ridicînd din umeri ca în fața 
unei mari ciudățenii.

Oricum, din cauza cutremu
relor de pămînt nu s-a renun
țat și oricite motive s-ar in
voca, faptul că 47 000 lei au 
fost aruncați și lăsați să rugi
nească ani în șir lîngă gard, 
nu poate fi scuzat niciodată. 
De altminteri, nu-i nici măcar 
un fapt singular La aceeași 
cooperativă agricolă de pro
ducție, în același sector, alături 
de sumele pomenite mai sus 
ruginesc și alți bani tot din 
„grija" consiliului de condu
cere. Un trior cilindric, două 
porzolatoare fără postament 
pentru rotoare, 15 pluguri. 
Ba, a mai apărut în acest ci
mitir de bunuri obștești și o 
brișcă (identitatea nu a putut 
fi stabilită cu precizie dato
rită faptului că peste ea fuse
se depus gunoi) a cooperati
vei agricole de producție pen
tru a fi schimbată cu între
prinderea economică Hîrlău.

La Hărmănești, Pașcani 
ne-am interesat de aceeași 
problemă a inventarului mort 
care, după cîte am putut con
stata, la Hîrlău era mort și la 
propriu și la figurat. Introdu
cerea în discuție ne-a fost fă
cută de o femeie care era dis
pusă să se roage aproape în 
genunchi de domnul Buruia
nă (așa i se adresa ea maga
zionerului) pentru un sac. Cei 
vrfeo 20—30 de saci din care 
magazionerul lua cîte unul și 
îl arăta scoțînd mîna prin 
găuri în mod demonstrativ,

DE A
constituiau desigur unul din 
aspectele criticabile ale aces
tei „griji" față de avutul ob
ștesc. Petice se găseau dar... 
de ce să doară capul gîn- 
dindu-se la saci pe cineva. 
Lucrul pare mărunt. Luînd 
însă în considerație pe lîngă 
aceasta și cele șase porzola
toare fără remize care stau în 
ploaie încă din 1962 și nitra- 
tul de amoniu adus din pri
măvară și aruncat în curtea 
unui cetățean de brigadierul 
Jan Matei și cele aproape 100 
piei de oaie pentru ă căror li
vrare nu s-a interesat încă ni
meni și încă multe altele, si
tuația dă de gîndit. Risipa nu 
mai poate fi socotită ca ceva 
incidental, ci ca efect perma
nent al unei poziții condam
nabile față de bunurile ob
ștești concretizată aproape la 
tot pasul în „mărunțișuri" 
care adunate la un loc însu
mează valori frumușele.

Un asemenea caz am întîl- 
nit la Stroești (Pașcani), unde 
baza nr. 6 Iași a livrat o ma
șină de tocat furaje tip Do- 
brogea, (valoare 24 000 lei) 
fără cuțite și pînză, fără pie
se de schimb și fără electro
motorul necesar. Descomple
tată, mașina a și fost conside
rată moartă de la bun în
ceput și tratată ca atare. Stră
daniile consiliului de condu
cere al cooperativei de a o 
pune'la punct, nu s-au putut 
materializa nici acum. De ce? 
Un alt exemplu conține o ex
plicație și e. socotim, ilustra
tiv, pentru fehd în care se 
comportă unii factori față de 
cooperativele agricole cu care 
vin în contact. Motorul de la 
pompa de apă a instalațiilor 
din sectorul zootehnic al coo-

RISIPI*
perativei agricole din Stroești 
s-a defectat. Și nu de puțină — 
vreme. Oamenii l-au urcat © 
frumușel în camion și s-au 
înființat la unitatea de repa
rații pentru cooperativele a- © 
gricole care ființează în ca
drul S.M.T. Tg. Frumos. Știți 
ce li s-a răspuns ? „Nu avem © 
Jmp tovarășilor, vedeți-vă de 
treabă". Motorul s-a întors 
înapoi așa cum s-a dus. ©

Ne-am adresat unui număr 
de cetățeni cu întrebarea : — 
cum socotiți că trebuie să arate © 
curtea (nu ne referim, evi
dent, la ograda din fața se- 
diului) cooperativei agricole W 
din care faceți parte ? Ca în
tr-o poză de abecedar, ne-a a 
răspuns cineva, subliniindu-și ™ 
dorința de a vedea aspectul 
cel mai lăudabil al spiritului 
gospodăresc. Alții ne-au rugat W 
să atragem atenția asupra in
diferenței totale1 cu care sînt a 
tratate mare parte din bunuri " 
care, dacă-i obiect și nu țipă, 
e lăsat să-l plouă și să-l ningă a 
cu anii, dacă-i camion și se ™ 
strică... merge pe butuci în 
loc de roate și un an întreg A 
pînă rămîne fără șuruburi și a 
multor situații de acest gen.
O facem acum și vom conți- A 
nua s-o facem și cu ocaziile 
viitoare, chiar cu riscul de a 
tulbura liniștea unora sau al- © 
tora, liniște în care se zămis
lește, fără discuție, rugina și 
risipa atîtor bunuri. Și spe- © 
răm că cel puțin în ceea ce 
privește îndepărtarea acestor 
lipsuri, cei în cauză se vor © 
simți, în timpul optim, datori.

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea lași

Doina Badea s-a reîntors 
de curînd cu lauri de la fes
tivalul cînțecului organizat 
de Comsomol, cu prilejul se
micentenarului Marelui Oc
tombrie.

în general, pentru Doina 
Badeg, anul acesta a fost un 
an de călătorii și satisfacții. 
Trei festivaluri internațio
nale, trei premii într-un an, 
cîștigate la Bratislava, So
pot, Soci.

— Cu ce v-ați întors de la 
Soci ?

— Cu premiul III și pre
miul special de interpretare 
oferit de ziarul „Sovetsca- 
ia cultura".

— Dar la celelalte festiva
luri internaționale ?

—- La Bratislava am primit 
Diploma de onoare a juriu
lui pentru eîntecul „Ploaia 
și noi“, la Sopot, premiul II 
pentru eîntecul „De ce pari 
trist ?“

— Unde, cînd ați debutat 7
— Cîntam în ansamblul ar

tistic „N. Bălcescu" din Cra
iova, și citind un anunț că 
teatrul de estradă din Deva 
angajează cîntăreți... Acolo 
am cîntat trei ani (’60— ’63), 
iar la primul festival de la 
Mamaia am participat și eu, 
fiind premiată, apoi angaja
tă la Teatrul de estradă „C. 
Tănase" din București.

— Ce muzică preferați 1

— Jazzul, muzica populară 
și clasică. In curînd voi în
registra la „Electrecord" un 
disc cu romanțe de Fernic, 
aviatorul-compozitor,

— Cîntecui dv- pare că îm
prumută un ton de baladă, 
ați încercat și cîntecui 
popular ?

— Publicului de la Sopot 
i-a plăcut „Doina Oltului".

— Ce alte preocupări aveți 
în afară de muzică ?

— Versurile. Eminescu, 
M. R. Paracchivescu, Goga, 
Esenin, Lermontov.

I. M.

Matineu literar-artistic 
al ziarului „If jumunkâs"

MAfiNg' - 3
In sala Teatrului de stat din 

Oradea s-a inaugurat de cu
rînd a treia ediție a matin<țe-~~ " 
lot literar-artistice organizate

de ziarul „Ifjumunkăs". Tema 
acestui matineu, intitulată 
„Sinceritatea — imperativ al 
tinereții" a fost susținută de 
Dali Sandor, redactorul șef al 
ziarului șt de prof. unir. Ro- 
logh Edgar care și-au ilustrat 
conferințele In afară de refe
ririle la literatura universală, 
cu exemple și argumente ofe
rite de viața tineretului din 
țara noastră. Cineaștii amatori 
Z. Kadar șt M Gali au pre
zentat în premieră filmul „Fi
ința cea mai sinceră — copi
lul" ; imagini de cind-veritee 
filmate pe străzile orașului, 
urmărind aceeași temă — sin
ceritatea, au constituit punc
tul de plecare al unor intere
sante discuții. Programul a mat 
cuprins și scenete, muzică u- 
șoară și populară și un supli
ment literar-artistic. Spectato
rii matineului au vizionat, de 
asemenea, expoziția de artă 
plastică din sălile teatrului, 
care cuprinde lucrări repre
zentative ale ținerilor artiști 
din Oradea.

ȘTIINȚA 
ROMÂNEASCĂ

PESTE HOTARE

Acad. prof.
CAIUS IACOB 

despre 
Simpozionul 
de ia Tarda

Întors recent din Polonia, 
unde a condus delegația ro
mână care a participat la 
lucrările celui de-al VIII-lea 
simpozion internațional de 
mecanica fluidelor, organizat 
sub auspiciile Academiei po
loneze de științe, acad, prof 
Caius Iacoo ne-a «orbit 
despre participarea oame
nilor de știință români la 
această imvortantă reuniune 
științifică.

— Organizate pentru pri
ma dată în anul 1953, cu un 
început modest, simpozioa
nele de mecanica fluidelor 
din Polonia au devenit în 
scurt timp unele dintre cele 
mai reputate întîlniri știin
țifice internaționale in acest 
domeniu. Anul acesta cel 
de-al VIII-lea Simpozion a 
reunit la Tarda peste 160 de 
oameni de știința, printre 
care personalități științifice 
proeminente din S.U.A., 
Franța, U.R.S.S., Italia, An
glia etc. Comunicările pre
zentate în cadrul lucrărilor 
simpozionului au dezbătut 
probleme de actualitate în 
acest domeniu, cum ar fi 
metodele matematice în me
canica fluidelor, teoria miș
cărilor hipersonice și subso
nice, dinamica fluidelor vis- 
coase, teoria cinetică a ga
zelor etc.

Porticipînd activ la lucră
rile simpozionului, delegația 
românească și-a adus con
tribuția la reușita acestei 
însemnate manifestări știin
țifice. Am prezentat o corny 
nicare intitulată „Teoria ari
pei subțiri" care euvrinder 
unele aspecte teoretice și 
practice ale aerodinamicii 
Celelalte comunicări prezen
tate de cercetătorii români a- 
bordau probleme teoretice și 
aplicative ale magne.to-ae.ro- 
dinamicii, probleme ale te
oriei statvtvi limită, ale miș 
eării fluidelor în medii po
roase etc.

In timpul lucrărilor simpo 
zionului am avut satisfac
ția si constat interesul deo 
sebit manifestat de către 
participant față de realiză 
rile oamenilor dă 'Știință ro
mâni, față de problemele 
care preocupă" actualmente 
pe cercetătorii năștri.

Un portret pentru albumul dv.
JEAN PAUL 
BELMONDO
Jean Pani Belmondo, pe 

care prietenii îl numesc „B6- 
băl", 36 de ani, 15—20 filme, 
președintele Sindicatnlui 
francei al actorilor — ca 
succesor al lui Gerard 
Philippe — a devenit numai 
în cîțiva ani o mare vedetă. 
Este fiul unui sculptor și a 
absolvit Conservatorul de 
artă dramatică din Paris. 
S-a lansat în filmul lui Jean 
Luo Godard, „Cu sufletul la 
gură". Printre ultimele filme 
în care a apărut cităm : 
„Pierrot cel nebun", „Duiosul 
vagabond" (Jan Becker) și 
„Hoțul" (Luis Mali) — film 
care a reprezentat Franța la 
festivalul internațional de 
la Moscova, 1967.

kii si ncni a/w$nnijA?
Rubrica noastră de astăzi va fi com

pletată în exclusivitate cu adrese de 
persoane feminine.

Oprea Emilia — 17 ani, elevă, str. 
Codrului nr. 12 Salonta, Crișana (ve
deri, fotografii de artiști)

Sîrbu Rodica — 18 ani, studentă, 
anul I engleză — str. 23 August nr. 36, 
ap. 19, Iași (teatru, cinema, vederi)

Croitoru Lenuța — asistentă de far
macie, str. Alexandru Voievod nr. 6, 
Cîmpulung Muscel, Argeș (diverse) •

Crudu Mariana, elevă, ci. a X-a, comu
na Bolintinu-Vale, str. Partizanilor nr. 
614, raion Titu, București (cinemato
grafie, vederi)

Xenia Vasiliev — elevă, str. Victo
riei, Bloc B 4 ap. 1 com. Macin, Dobro- 
gea (schimb de vederi)

Mimi Pietraru, 19 ani, profesoară, 
sat Pietraru, comuna Cozieni raion Cis- 
lău, reg. Ploiești (literatură, muzică, 
sport)
tțSfinro Zoița---- 21 ani, contabilă, Și

ret nr. 28, comuna Independența, Ga
lați.

Gheorghe Ana Antoneta — 19 ani 
str. Dragalina nr. 88 comuna Indepen
dența, reg. Galați (muzică ușoară, ci
nema, ilustrate)

Mariana Hălăuștuan — 18 ani, Of.
P.T.T.R., comuna Batiz nr. 48 Călan, 
Hunedoara (muzică, ilustrate)

Istrate Mariana — 18 ani, comuna

Corni, raion Bujor, reg. Galați (sport, 
muzică).

Dănilă Marinela — 19 ani, funcțio
nară, comuna Recaș, reg. Banat (ilus
trate, vederi)

Lipovan Viorica 20 ani, educatoare 
str. Simion Bărnuțiu, nr. 28 Sînnicolaui 
Mare, Banat.

Neagu Dumitrița — 22 ani, profe
soară. Școala generală Independența, 
raion Călărași, reg. București.

Muștiu Silva — 18 ani, suplinitoare, 
comuna Amara, raion Mizil, Ploiești (di
verse)

Ladislau Viorica —- 21 ani, profesoa
ră, satul Bădila, comuna Pîrscov, raio
nul Cislău, reg. Ploiești.

Barcan Viorela, 17 ani str. Libertății 
nr. 20 Buhuși, Bacău (istorie, ilustrate, 
chimie, matematică)

Simion Elena — 17 ani Liceul peda
gogic Constanța (sport)

Pascaru Maria — 18 ani, contabilă 
satul Mastacâu, comuna Borlești, raio
nul Piatra Neamț, regiunea Bacău (di
verse).

N.R. Pentru a da spre publicare 
adresele dv. vă rugăm să ne comuni
cați toate datele cerute de rubrică: 
virsta," profesia, localitatea, tematica.

I. M.



ACTIVITATEA TUTUROR STUDENȚILOR LA NIVELUL 
EXIGENȚELOR ȘCOLII NOASTRE SUPERIOARE

(Urmare din pag. I) 

major și permanent, că a- 
deseori s-a acționat spora
dic și ineficient pentru 
transpunerea ei în viață.

în plenară s-a des
prins concluzia că multe 
asociații nu au trecut ho- 
tărit la traducerea Tn fapt 
a sarcinilor trasate de Con
ferința din februarie, nu 
simt încă răspunderea față 
de modul în care studenții 
iși îndeplinesc obligațiile 
școlare, nu acționează con
secvent pentru statornicirea 
în ani și grupe a unui cli
mat favorabil studiului.

Așa cum se sublinia, 
se vorbește prea mult 
despre importanța învăță
turii și despre ceea ce tre
buie făcut în legătură cu 
aceasta, dar preocuparea 
pentru îmbunătățirea prac
tică a activității de studiu 
a tuturor studenților se li
mitează adeseori la adunări 
și ședințe, la prelucrări 
ineficiente. Realitatea im
pune să se depășească acest 
stadiu al discuțiilor de 
principiu și să se treacă 
peste tot la activități con
crete, de zi cu zi. Activul 
asociației, alături de activul 
U.T.C. din facultăți și in
stitute, formate d intr-un 
mare număr de studenți — 
dintre cei mai buni — pot 
și trebuie să contribuie la 
sporirea preocupărilor pen
tru învățătură ale tuturor 
studenților, prin exemplul 
personal, printr-o atitudine 
combativă, promptă, atunci 
cînd situația o cere, față 
de acei tineri care negli
jează învățătura, dovedesc 
comoditate și superficiali
tate, ca și printr-un ajutor 
concret dat în mod colegial 
acelor studenți conștiincioși 
dar care întîmpină greutăți 
la învățătură. Asociațiile 
vor trebui să solicite spri
jinul asistenților tineri, ca 
și al tuturor cadrelor di
dactice, pentru a găsi so
luții corespunzătoare de 
îmbunătățire a activității 
de studiu a tuturor studen
ților.

Principala sarcină ce re
vine asociațiilor în noul 
an universitar, a subliniat 
referatul, după ce a anali
zat pe larg neajunsurile 
din activitatea unor aso
ciații studențești, este ca 
prin întreaga lor activita
te să contribuie în mult 
mai mare măsură Ia spori
rea răspunderii patriotice 
a fiecărui student față de 
pregătirea sa profesională, 
pentru obținerea unor re
zultate superioare Ia învă
țătură.

Asociațiile studențești 
vor trebui să pună pe prim 
planul activității lor 
preocuparea pentru îm
bunătățirea muncii edu
cative în facultăți pentru 
a determina pe toți stu
denții Ia o muncă inde
pendentă și responsabilă, 
pentru a crea climatul u- 
nei autentice răspunderi 
personale față de învăță
tură și a asigura, în același 
timp, o poziție intransi
gentă față de orice tendin
ță de încălcare sau sub
estimare a normelor vieții 
universitare, a atribuțiilor 
studențești.

Opinia colectivului, în
țeleasă ca o sumă a tutu
ror opiniilor individuale 
ale studenților, exprima
tă cu exigență ori de cîte 
ori în viața unor studenți 
se manifestă atitudini ne
corespunzătoare, trebuie 
mobilizată să acționeze 
combativ, cu promptitudine 
și nu așteptîndu-se ședințe 
și adunări speciale, pen
tru a interveni în viața u- 
nor studenți care dovedesc 
abateri de la disciplina 
procesului de învățămînt, 
de la normele etice uni
versitare. Trebuie mers 
pînă acolo, sublinia ple
nara, încît organizațiile 
de tineret să facă propu
neri concrete, conduceri
lor facultăților și insti
tutelor de a lua măsuri 
corespunzătoare împotriva 
acelor studenți refractari 
•criticilor repetate, sfaturi
lor și îndrumărilor primi
te. Să fie folosită în conti
nuare practica bună a or
ganizațiilor de tineret de a 
invita în unele cazuri la 
facultate, pe părinții ace
lor studenți care nu se în
cadrează în disciplina de 
studiu, de muncă univer
sitară, să găsească împre
ună soluții de a interveni 
cu rezultate bune în în
dreptarea lor.

In realizarea acestei sar
cini asociațiile nu trebuie 
să aștepte rețete, forme și 
metode valabile pentru 
orice situație, ci trebuie să 
acționeze în raport cu pro
blemele specifice ale fie
cărui colectiv studențesc, 
pe baza atribuțiilor și mij
loacelor de care dispun. 
Urmărirea sistematică a 
frecvenței la ore și or
ganizarea unor discuții cu 
cei care au absențe re
petate, analiza și dezba
terea periodică a pregătirii 
seminariilor și proiecte
lor, a rezultatelor la lucră
rile de control, sprijinirea 
unor studenți care au gre
utăți în însușirea unor dis
cipline sau în viața perso
nală. preocuparea pentru

I
 modul în care se rezolvă 

unele sesizări ale studenți
lor privind orariile, orga
nizarea consultațiilor, asi
gurarea materialului bi
bliografic, a sălilor de lec-

• tură, sînt numai cîteva din 
j multiplele probleme pe 

care sînt chemate să le re
zolve asociațiile în strînsă 
legătură cu cadrele didac
tice, cu conducerile facul
tăților.

Vor trebui să fie ajutate 
colectivele studențești și 
mai ales cele cu un bi
lanț necorespunzător, să 
facă o analiză atentă a re
zultatelor obținute în anul 
trecut, a modului cum 
și-au îndeplinit îndatori
rile profesionale, să se sta
bilească măsurile ce se 
impun.

După cum se știe, în pri
ma săptămînă de cursuri 
s-au organizat pentru toți 
anii de studii și, îndeosebi 
pentru anul întîi, activități 
metodice, prelucrarea or
dinului Ministrului învă- 
țămîntului privind îndato
ririle studenților, regula
mentele universitare și 
alte acțiuni menite să a- 
jute studenții în cunoaște
rea temeinică a drepturi
lor și obligațiilor pe care 
le au. Fiecare consiliu de 
asociație trebuie să nu con
sidere încheiate îndatori
rile sale față de studenții 
anului I, ci să continue cu 
consecvență astfel de ac
țiuni pe tot parcursul anu
lui universitar, să stabi
lească cele mai bune cadre 
care să se ocupe perma
nent de îndrumarea aces
tor colective studențești.

De asemenea, va trebui 
să valorificăm în mai

Pasiunea în muncă, 

disciplina, comportarea 

demnă — atribute 

esențiale ale tineretului 

universitar

Studențimea noastră — 
sublinia plenara — este 
animată de sentimentul u- 
nei puternice dragoste fața 
de patrie și partid ; ea iși 
subordonează conștient e- 
fortul spre o continuă îm
bogățire spirituală și pro
fesională pentru a contri
bui la înfăptuirea prospe
rității și bunăstării po
porului din care face par
te. Conduse de organizațiile 
de partid, organizațiile 
U.T.C. și A.S., alături de 
cadre didactice, au desfă
șurat o activitate multila
terală pentru ca studenți
mea să întrunească aseme
nea calități, pentru ca în 
colectivitatea studențească 
să existe ca trăsătură dis
tinctă o atmosferă sănă
toasă, optimistă, pe de
plin tinerească.

Inaugurînd anul univer
sitar studenții patriei 
noastre au început o nouă 
etapă pe drumul for
mării multilaterale a per
sonalității lor, al consoli
dării și desăvîrșirii trăsă
turilor etice și morale pro
prii intelectualului comu
nist. Concepția înaintată 
despre lume și societate, 
disciplina, pasiunea pentru 
muncă și învățătură, com
portarea demnă și civiliza
tă — atribute ale majori
tății tineretului universi
tar — se cer mai adînc să
dite în conștiința studenți
lor noștri prin eforturile 
comune ale tuturor celor 
ce contribuie la instruirea 
și educarea viitorilor in
telectuali.

Asociațiile împreună cu 
organizațiile U.T.C. trebuie 
să-și aducă o contribuție 
sporită la organizarea ac
tivităților politice, ideolo
gice, de informare econo
mică, culturală sau științi
fică, în raport cu cerințele 
studenților, cu condițiile 
concrete din fiecare insti
tut, facultate sau an.

Hotăririle adoptate în 
ultima perioadă de condu
cerea partidului și statului 
nostru în domeniul econo
mic și social, acțiunile ini
țiate de țara noastră pe 
plan internațional, eveni
mentele care au loc în 
lume sînt probleme de 
mare însemnătate teoretică 
și practică, ce vor trebui 
să constituie obiectul or
ganizării unor bogate ac
tivități de informare a stu
denților asupra conținutului 
și semnificației lor.

In organizarea acestora 
trebuie să pornim în mai 
mare măsură de la consul
tarea maselor largi de stu
denți, să urmărim ca so

mare măsură experiența 
dobîndită de-a lungul ani
lor în organizarea unor ac
țiuni specifice muncii de 
asociație cum sînt simpo
zioanele pe probleme ac
tuale ale științei și tehni
cii, întilnirile cu profesori,* 
cercetători, participanți la 
sesiuni și congrese științi
fice din țară și de peste 
hotare, vizitele în între
prinderi și institute de cer
cetare, prezentarea de fil
me și diafilme pe teme ști
ințifice etc.

în strînsă legătură cu 
cadrele didactice vor tre
bui inițiate cît mai multe 
asemenea acțiuni care să 
contribuie la dobîndirea de 
către studenți a obișnuin
ței și pasiunii pentru cer
cetarea științifică, pentru 
activitatea de creație, de
prinderea metodelor de in
vestigare și studiere a pu
blicațiilor de specialitate 
din țară și străinătate, fo
losirea intensă a multiple
lor surse de informare ce 
le oferă bibliotecile institu
telor noastre. In temeiul a- 
nalizei și al măsurilor în
treprinse pentru îmbunătă
țirea activității cercurilor 
științifice, asociațiile îm
preună cu catedrele, vor 
trebui să antreneze pe toți 
membrii cercurilor într-o 
activitate ritmică și diver
să, să asigure pregătirea și 
susținerea la timp a lucră
rilor, să se preocupe de a- 
sigurarea mijloacelor de 
informare și documenta
re a studenților, de atra
gerea celor mai buni din
tre ei la activitatea de cer
cetare din cadrul catedre
lor.

licitările de teme, întrebă
rile care se pun să găseas
că răspunsuri competente 
și operative în acțiunile i- 
nițiate de organizațiile 
U.T.C., asociații, conduce
rile institutelor și facultă
ților.

Este necesar să se facă 
totul pentru a oferi stu
denților cadrul necesar în 
vederea dezbaterii pro
blemelor ce-i preocupă, 
pentru a-și confrunta opi
niile, statornicindu-se ast
fel în viața studențească 
dezbaterea de idei pentru 
clarificarea unor probleme 
și promovarea punctelor 
de vedere înaintate.

Vor trebui invitați să 
vină în mijlocul studenți
lor oamenii cei mai compe- 
tenți, cu autoritate, care 
să prezinte expuneri de 
înaltă ținută, să poată da 
răspunsuri bine fundamen
tate pentru ca tinerii să 
vină cu interes la aceste în
tâlniri, să le solicite.

întreaga activitate tre
buie să se desfășoare în 
forme vii și atrăgătoare, 
astfel încît organizațiile 
noastre, împreună cu con
ducerile institutelor și fa
cultăților să aducă o con
tribuție tot mai substan
țială la aprofundarea de 
către studenți a învățătu
rii marxist-leniniste, a po
liticii partidului, la înțele
gerea de pe poziția con
cepțiilor noastre a realită
ților lumii contemporane, 
la dezvoltarea mîndriei 
pentru realizările poporu
lui român în opera de edi
ficare a societății socialis
te.

Este datoria tuturor aso
ciațiilor studenților ca, ală
turi de organizațiile U.T.C., 
să acorde o deosebită aten
ție muncii politice educati
ve pe care sînt chemate să 
o desfășoare, de a cunoaște 
în mod real și permanent 
frămîntările colectivelor de 
studenți, problemele esen
țiale ale fiecăruia dintre 
aceste colective și, pornind 
de la o asemenea cunoaș
tere, de a organiza și des
fășura un complex de acti
vități cît mai diverse și cît 
mai apropiate de cerințele 
reale ale studenților.

Preocuparea asociațiilor 
— alături de organizațiile 
U.T.C. — pentru organizarea 
activităților politice, ide
ologice, științifice și cultu
rale trebuie să se împle
tească strîns cu preocupa
rea pentru stimularea com
bativității și vigilenței i- 
deologice, pentru dezvol
tarea unei puternice opinii 
de masă împotriva abate

rilor de la etica și morala 
socialistă, a încălcării nor
melor de conduită civili
zată. Punînd în fața aso
ciațiilor o asemenea sarci
nă, plenara a apreciat că 
în ultima vreme unele a- 
sociații au acordat o mai 
mică atenție activităților 
destinate educării cetățe
nești și estetice a studenți
lor, neurmărind ca prin tot 
ce se desfășoară la casele 
de cultură, în institute, în 
căminele studenților, să 
cultive în rîndul acestora 
gustul pentru frumos, pen
tru o ținută decentă și ti
nerească.

Plenara a cerut asociați
ilor studenților ca, împre
ună cu organizațiile U.T.C. 
să contribuie mai activ la 
promovarea în rîndul ti
neretului universitar a u- 
nei atitudini de înaltă res
ponsabilitate față de so
cietate, corectitudine ce
tățenească, să militeze pen
tru ca toți studenții să fie 
purtători și promotori ai 
concepțiilor înaintate des
pre lume și viață, să com
bată cu hotărîre orice ma
nifestare ce contravine eti
cii și demnității studen
țești.

Continuînd frumoasa 
tradiție a participării tine
retului universitar la 
munca patriotică, asocia
țiile și organizațiile U.T.C.

Conceperea și organiza
rea activităților în timpul 
liber al studenților — 

la nivelul pregătirii lor

Ținînd seama de cerin
țele majore ale vieții uni
versitare, asociațiile și-au 
propus drept unul din o- 
biectivele lor desfășurarea 
unei ample activități 
cultural-artistice, distrac
tive, sportive și turis
tice menite să vină în 
sprijinul formării multila
terale a studenților, să sa
tisfacă setea de cunoaște
re, necesitatea de recreare 
după orele de învățătură.

îmbunătățirea activității 
caselor de cultură și clu
burilor studențești, organi
zarea cercurilor culturale, 
manifestările artistice ini
țiate de institute și facul
tăți, legăturile statornicite 
între asociații și instituțiile 
de artă au oferit studenți
lor posibilități mai variate 
și interesante de petrecere 
plăcută și utilă a timpului 
liber. în anul trecut s-a 
extins în toate centrele 
mari Inițiativa consiliilor 
U.A.S. din București și Cluj 
de a organiza festivaluri 
artistice cu participarea tu
turor forțelor artistice stu
dențești din localitate.

Sporindu-și preocuparea 
pentru dezvoltarea turis
mului universitar, asocia
țiile studenților din multe 
institute și în special din 
centrele universitare Bucu
rești, Cluj, Brașov, Timi
șoara, Iași au organizat 
excursii la sfîrșit de săp
tămînă cu participarea a 
peste 30 000 de studenți. De 
asemenea, la excursiile or
ganizate pe timpul verii cu 
O.N.T.-ul, în țară și peste 
hotare au participat a- 
proape 8 000 de studenți. 
Peste 10 000 de studenți 
s-au odihnit în taberele de 
la munte și mare Iar circa 
3 400 au beneficiat de tra
tament balnear.

Dacă se ține seama însă 
de sporirea și perfecționa
rea continuă a mijloacelor 
de informare șl Instruire 
culturală, de preocupările 
variate și de exigențele tot 
mai mari ale studențimil 
trebuie apreciat — s-a sub
liniat în plenară — că în 
activitatea desfășurată pînă 
în prezent în acest domeniu 
se pot aduce importante 
îmbunătățiri. Unor proble
me care interesează tinere
tul universitar cum sînt i 
inițierea în tainele artelor, 
informarea 6U noutăți
le științifice, asociațiile le 
dau prin activitățile spora
dice ce Ie întreprind, răs
punsuri simpliste, inițiind 
acțiuni banale, de cele mai 
multe ori sub formă de con
ferințe.

Iată de ce asociațiile au 
datoria, ca împreună cu or
ganizațiile U.T.C. să consul
te în permanență studenții 
asupra problemelor ce-i 
preocupă, să solicite ajuto
rul profesorilor, personali
tăților din domeniul cultu
rii, artei, științei pentru a 
organiza în forme variate 
*i atractive acțiuni eara-rt 

au antrenat în cursul anu
lui trecut mii de studenți 
la numeroase acțiuni de 
folos obștesc. Mii de stu
denți au participat, de ase
menea la campania de re
coltare a păioaselor și la 
alte lucrări agricole de pe 
ogoarele a 133 G.A.S.-uri.

Plenara a considerat util 
ca în viitor, dezvoltîndu-se 
acțiunile de muncă patrio
tică în timpul anului, stu
denții să poată participa, 
totodată, la diferite lu
crări în întreprinderile 
agricole de stat, șantiere 
de construcții, irigații și 
hidroameliorații, în silvi
cultură, iar studentele să 
efectueze lucrări pe mă
sura posibilităților lor, mai 
ales în unitățile producă
toare de legume, fructe și 
struguri. Este de datoria 
consiliilor din centre uni
versitare, institute și fa
cultăți, ca, împreună cu 
organele U.T.C., să anali
zeze posibilitatea încheie
rii unor înțelegeri pe mai 
mulți ani cu unitățile a- 
agricole, să studieze, îm
preună cu acestea condi
țiile existente în unitățile 
respective și nevoile de for
ță de muncă astfel încît în 
timpul verii studenții să 
fie antrenați la lucrări e- 
ficiente din punct de vede
re economic și utile pen
tru educația lor.

răspundă la un nivel supe
rior exigențelor actuale ale 
studențimii. în mod deose
bit vor trebui extinse la 
casele de cultură și în in
stitute cercurile culturale, 
ciclurile tematice de activi
tăți întocmite pe baza con
sultării studenților și care 
să fie larg popularizate cu 
ajutorul afișelor, pliantelor 
și altor mijloace eficace de 
propagandă.

Consiliile asociațiilor tre
buie să pornească în con
ceperea muncii lor de la 
convingerea că soluționarea 
problemelor ce se ridică în 
acest domeniu presupune 
folosirea tuturor condițiilor 
din institute, a caselor de 
cultură, cluburilor, a între
gii baze materiale de care 
dispun asociațiile pentru a 
oferi colectivelor studen
țești posibilitatea de a or
ganiza săptămînal manifes
tări cultural-artistice și 
distractive potrivit gusturi
lor, înclinațiilor și preocu
părilor studenților.

Plenara a recomandat în 
acest sens asociațiilor stu
denților să dovedească o 
mai mare preocupare pen
tru alcătuirea programelor 
cultural-artistice, încît con
ținutul acestora să aibă un 
pronunțat caracter educa
tiv, acțiunile cultural-ar
tistice constituind nu numai 
momente de destindere, «i 
și un puternio factor de e- 
ducarea patriotică a studen
ților, stimulînd și pe acea
stă cale sentimentul respon
sabilității față de obligațiile 
ce le au ca studenți, ca vii
tori specialiști. Se cere aso
ciațiilor ca, alături de orga
nizațiile U.T.C., să dove
dească mai mult discernă- 
mînt în conceperea acțiuni
lor cultural-artistice și dis
tractive, să depună eforturi 
pentru a conferi acestora ți
nuta intelectuală corespun
zătoare, ținînd seama de ca
tegoria de tineri cărora le 
sînt destinate aceste activi
tăți, de faptul că studenții 
doresc să găsească în ele un 
prilej de continuă îmbogă
țire spirituală și morală pre
cum și de veritabilă recre
are, destindere. Totodată 
este nevoie să se armoni
zeze mai bine activitatea 
cultural-artistică inițiată în 
facultăți cu cea a orașelor 
universitare, să se asigure 
integrarea studenților în 
viața Gulturală ce se desfă
șoară în orașele în care în
vață, mijlocindu-le posibi
litatea să participe la ma
nifestările artistice și știin
țifice ale instituțiilor de artă 
și cultură. în ceea ce pri
vește formațiile artistice 
proprii ale studenților, ca
litatea activității lor va tre
bui asigurată, printr-o exi
gență sporită față de cali
tatea repertoriului și a in
terpretării, precum și prin
tr-o selecționare exigentă a 
membrilor formațiilor ar
tistice din rîndul studenți
lor țalentațl dar și cu re

zultate bune la învățtură, 
cu o comportare și ținută 
ireproșabile. Se simte tot
odată nevoia să fie luate 
măsurile cele mai bune 
pentru sporirea numărului 
de formații, mai ales de 
muzică ușoară și populară, 
care să asigure distracția 
studenților la sfîrșit de săp
tămînă.

Cerința de a organiza o 
activitate care să cuprindă 
întreaga masă a studenților, 
să răspundă intereselor și 
preferințelor lor de o mare 
diversitate, obligă la înlătu
rarea tendințelor de orga
nizare a unor manifestări 
de paradă, gălăgioase, la 
nivelul centrelor și institu
telor și la desfășurarea ac
tivităților în principal, în 
ani și facultăți, în colecti
vele studențești, acolo unde 
se cuntosc cel mai bine ce
rințele, preferințele studen
ților.

Constituind un mijloc 
important, cu multiple po
sibilități de educare a tine
retului, de dezvoltare a 
calităților fizice a studen
ților, sportul interesează în 
cel mai înalt grad asocia
ția studenților.

Organizarea activității 
sportive — s-a arătat în 
plenară — nu trebuie să 
fie considerată ca o sarci
nă ce poate fi realizată 
printre altele, ci să devină 
o preocupare centrală a 
muncii asociațiilor studen
ților. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, în ultimul timp, 
preocuparea asociațiilor 
pentru organizarea activi
tății sportive de masă a 
studenților a fost necores
punzătoare. Deși există con
dițiile materiale corespun
zătoare pentru organizarea 
unei bogate activități spor
tive de masă, datorită fap
tului că asociațiile au ne
glijat această activitate, 
doar un procent limitat de 
studenți practică sportul în 
mod organizat și siste
matic.

Plenara a apreciat că în 
nou] an universitar asocia
țiile împreună cu organi
zațiile U.T.C. și cu spriji
nul catedrelor de educație 
fizică, vor trebui să desfă
șoare o asemenea muncă 
înCît să poată oferi tuturor 
studenților posibilități largi 
de a-și petrece timpul li
ber în săli de sport și pe 
stadioane. Să se treacă în 
fiecare facultate, în fiecare 
an la stabilirea unor pro
grame concrete de activita
te sportivă pentru întreg 
anul universitar, care să fie 
discutate cu studenții și să 
fie îmbunătățite pe baza su

îmbunătățirea activității 

social-gospodărești 

un obiectiv însemnat 

al muncii asociațiilor

Plenara a analizat acti
vitatea desfășurată de a- 
sociații în domeniul social- 
gospodăresc, apreciind că 
în 11 ani de existență, a- 
ceștia au acumulat o expe
riență bogată, care a făcut 
ca munca desfășurată în a- 
cest domeniu, specific aso
ciației să fie tot mai pre
țuită de masa largă a stu
denților.

In perioada care urmea
ză, toate asociațiile sînt 
chemate să-și intensifice e- 
forturile pentru a ajuta 
conducerile institutelor in 
buna gospodărire a mij
loacelor destinate asigurării 
condițiilor de viață și în
vățătură ale studenților, în 
valorificarea tuturor posi
bilităților create în acest 
sens, în cultivarea tn rîn
dul tineretului universitar 
a grijii pentru bunurile 
obștești, pentru conserva
rea și întreținerea lor.

Fără a diminua progre
sele înregistrate, referatul * 
prezentat cît șl o seamă de 
participanți la discuții au 
arătat că în acest domeniu 
persistă încă o serie de de
ficiențe, mai ales în pri
vința felului în care unele 
consilii organizează contro
lul obșteso.

Se impune ca asociațiile 
să ia măsurile necesare 
pentru ca în toate cantine
le, comitetele studențești 
să-și facă pe deplin datoria 
iar cei desemnați să facă 
de serviciu zilnic, să fie 
selecționa^ cu răspundere 

gestiilor și părerilor lor și, 
evident, în raport cu condi
țiile materiale care există 
în fiecare facultate.

Pentru cuprinderea tu
turor studenților în activi
tatea sportivă în funcție de 
timpuL liber și preferințele 
acestora, asociațiile stu
denților împreună cu orga
nizațiile U.T.C. vor trebui 
să extindă pe parcursul a- 
nului universitar și a va
canțelor, formele simple 
de practicare a exercițiilor 
fizice, precum și alte acti
vități îndrăgite de masa 
studenților. Campionatele 
universitare — principala 
formă de activitate compe- 
tiționaiă în facultăți — vor 
trebui să se desfășoare la 
un număr sporit de disci
pline sportive, acordîndu-se 
totodată mai multă atenție 
competițiilor dotate cu 
„Cupa anilor" și „Cupa de 
primăvară".

Un loc important în ac
tivitatea sportivă studen
țească să-1 ocupe în viitor 
întrecerile sportive tradi
ționale : Politehniada, Uni
versiada. I.C.F.-iada, Cupa 
„Carol Davilla", Agrono- 
miada etc., care se bucură 
de o largă popularitate în 
rîndul studenților.

Asociațiile au datoria de 
a extinde experiența bună 
dobîndită în domeniul tu
rismului, inițiind în împre
jurimile centrelor universi
tare, mai ales la sfîrșitul 
săptămînii, cît mai multe 
și diverse excursii pentru a 
cuprinde în aceste acțiuni 
întreaga masă a studenți
lor, precum și excursii de 
lungă durată, organizate cu 
contribuția materială a stu
denților, în perioada va
canțelor.

In ce privește activitatea 
sportivă de performanță, 
plenara a subliniat că o 
seamă de deficiențe 1 sem
nalate și cu alte prilejuri 
nu au fost înlăturate.

Subliniind sarcinile ce 
revin asociațiilor în noul 
an universitar pentru îm
bunătățirea activității poli
tico-educative, culturale și 
sportive, plenara a pornit 
de la ideea fundamentală 
că tot ceea ce se va între
prinde în acest domeniu 
trebuie să contribuie ne
mijlocit la înfăptuirea o- 
biectivului de bază pus de 
partid în fața învățămîntu- 
lui superior și anume, for
marea unor specialiști mul
tilateral pregătiți, cu o con
cepție înaintată despre via
ță. hotărîți să slujească cu 
toată energia și capacitatea 
lor cauza nobilă a partidu
lui comunist.

și temeinic lnstruiți. Toto
dată, este necesar ca, înce
pînd cu acest an universi
tar, să se organizeze la ni
velul institutelor, colective 
de control obșteso formate 
din studenții cu aptitudini 
și simț gospodăresc, cunos
cători ai normelor adminis
trative și igenico-sanitare 
referitoare Ia funcționarea 
cantinelor, a organizării 
vieții în căminele studen
țești. Plenara a cerut aso
ciațiilor ca în acest an 
universitar să desfășoare o 
intensă activitate pentru a 
cultiva la studenți grija și 
răspunderea față de păstra
rea și folosirea mijloacelor 
materiale, pentru a asigura 
în fiecare cămin o atmos
feră de studiu și odihnă, 
disciplină, ordine și curățe
nie.

Este necesar în aces scop 
să fie extinsă în toate in
stitutele experiența centre
lor universitare Iași, Cluj, 
Constanța, în care se orga
nizează periodic discuții șl 
dezbateri fructuoase eu 
studenții căminiști privind 
păstrarea bunurilor ce le 
sînt puse la dispoziție, ac
țiuni de educație sanitară, 
să se folosească cu bune re
zultate stațiile de radio
amplificare, gazetele sati
rice, brigăzile operative de 
control, să fie mal bine 
puse în valoare spațiile a- 
decvate pentru recrearea 
și destinderea studenților 
șl altele.

Un stil de muncă tineresc 

și responsabil — specific 

vieții studențești

Analizînd eu atenție rea
litatea vieții și activității 
asociațiilor studenților pri
vind sarcinile ce le revin în 
viitor, plenara a subliniat 
faptul că îndeplinirea cu 
succes a acestora, exercita
rea operativă și eficientă a 
atribuțiilor ce revin asocia
țiilor, impun cu stringență 
ridicarea la un nivel mai 
înalt a organizării muncii 
consiliilor asociațiilor la 
toate nivelele, sporirea ca
pacității lor de a iniția o 
gamă largă de activități 
profesionale, cultural-artis
tice și sportive care să cu
prindă masa largă a stu
denților.

Activul asociațiilor, ală
turi de activul organizației 
U.T.C., va trebui să acțio
neze unitar în realizarea tu
turor obiectivelor care stau 
deopotrivă în fața organi
zațiilor de tineret, înlătu- 
rînd paralelismele manifes
tate în activitatea cu stu
denții, care dispersează ne
justificat forțele și ale că
ror consecințe sînt forma
lismul și, implicit, șabloni- 
zarea acțiunilor.

începînd un an de muncă 
care solicită eforturi 'spo
rite va trebui să se înlătu
re tendința exagerată și 
nefertilă de a rezolva 
problemele numai prin 
ședințe, obișnuința unor 
cadre de asociații de a-și 
irosi vremea cu întocmirea 
a tot felul de situații și 
planuri, de multe ori inu
tile.

E nevoie — sublinia ple
nara — să existe mai mul
tă suplețe privind stilul .de 
muncă-precum și în orga
nizarea diferitelor activi
tăți. Important este ca în
tregul activ al organizații
lor de tineret să se simtă 
mobilizat în realizarea ac
țiunilor pe care și le pro
pun asociațiile, împreună cu 
organizațiile U.T.C., pen
tru ca întreaga activitate 
să se desfășoare nemijlocit 
la nivelul anilor și facultă
ților, asigurîndu-se un larg 
cîmp de afirmare inițiativei 
studențești. Aceasta se im
pune cu atît mai mult cu 
cît nu rareori lucrurile bu
ne care se hotărăsc cu pri
vire ia un domeniu sau al
tul al activității nu sînt 
duse cu consecvență la în
deplinire sau cunosa o ase
menea metamorfoză în pro
cesul de realizare, încît de
generează în forme birocra
tice și rigide; în practica 
muncii unor organizații 
manifestîndu-se adesea ten
dința șablonizării activită
ții, așteptarea Indicațiilor 
organelor superioare în 
dauna inițiativei studen
țești.

O îndatorire de seamă a 
activiștilor de asociație 
este aceea de a fi prezenți 
în permanență în ani și fa
cultăți, de a ajuta asocia
țiile să desfășoare o activi
tate multilaterală care să 
influențeze masa de stu
denți și să se bucure de 
adeziunea și aprecierea a- 
cestora. Se cere cadrelor 
de asociație, ca, alături de 
activul U.T.C., să ducă o 
viață cu adevărat tinereas
că, studențească, să parti
cipe activ, integrat total 
vieții și preocupărilor co
lectivului din care fao par
te, astfel ea studenții să li 
se adreseze cu încredere, 
să-i considere cu adevărat 
reprezentanții lor, aleși de 
ei pentru a le îndruma ac
tivitatea și a-i ajuta în re
zolvarea tuturor probleme
lor care îi preocupă. în ac
tivitatea consiliilor AS tre
buie să fie atrași studenți 
pricepuți, harnici, iubitori 
ai muncii culturale, artis
tice, sportive, el înșiși par
ticipanți activi la asemenea 

ț acțiuni. Este necesar, de a- 
semenea să fie îmbunătățit 
sistemul de instruire a ca
drelor de asociație, care 
trebuie să cuprindă în prin
cipal demonstrații practice 

cu privire la modul cum 
trebuie să se organizeze ac
tivitatea studențească.

Consiliile AS trebuie să 
atragă în mai mare măsură 
comisiile de asociație pe 
ani, constituite după con
ferință, să le stimuleze ini
țiativa, astfel încît acestea 
împreună cu organizațiile 
U.T.C. să desfășoare o bo
gată activitate în ani și 
grupe, să fie factori activi 
în antrenarea studenților 
la învățătură și în munca 
obștească.

Este datoria organizații
lor de tineret ca în viitor 
să-și organizeze mai bine 
munca, să aibă o viziune 
mai. clară asupra perspec
tivei acesteia, să urmăreas
că cu consecvență îndepli
nirea obiectivelor stabilite, 
să. stimuleze în permanență 
inițiativa studenților, ur
mărind diferențierea și di
versificarea activității în 
raport cu specificul diferi
telor facultăți și ani de 
studii.

în această perioadă au 
loc adunările și conferin
țele de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor 
U.T.C., moment important 
în viața studențimii. Va 
trebui ca la pregătirea te
meinică a acestor acțiuni 
asociațiile studenților să-și 
aducă o contribuție activă, 
ca adunările de alegeri 
U.T.C. să constituie și pen
tru asociații un prilej de 
analiză profundă în vede
rea îmbunătățirii substan
țiale a activității lor.

Adunările vor constitui, 
fără îndoială, un prilej ca 
studenții să aleagă în orga
nele de conducere pe cei 
mai reprezentativi dintre 
ei, tineri cu inițiativă, dina
mici, buni organizatori, cu 
prestigiu și iubiți de către 
colegi, combativi și hotărîți 
să muncească cu pasiune 
în cadrul organizațiilor de 
tineret.

Plenara și-a exprimat în
crederea că forurile de în
vățămînt, cadrele didacti
ce, vor acorda organizații
lor de tineret și de acum 
înainte sprijinul lor plin de 
solicitudine, competent, re- 
comandînd totodată asocia
țiilor studenților să folosea
scă în permanență ajutorul 
cadrelor didactice, al pro
fesorilor cu experiență pe
dagogică și de viață, ajuto
rul activ al cadrelor didac
tice tinere, să-și îmbunătă
țească necontenit colabora
rea cu conducerile institu
telor și facultăților, așezînd 
la baza acestei colaborări 
convingerea că eforturile 
comune trebuie dirijate 
consecvent către același 
scop —- pregătirea pentru 
viață, pentru profesie a vii
torilor specialiști.

Pășind într-un nou an 
universitar ale cărui roade 
în pregătirea viitoarelor 
generații de specialiști se 
așteaptă a fi mai bogate, 
asociațiile studenților sînt 
chemate să-și aducă o con
tribuție importantă la obți
nerea acestor roade, să joa
ce un rol tot mai activ în 
întreaga viață universitară. 
Plenara a exprimat convin
gerea că asociațiile studen
ților, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, cu sprijinul și sub 
îndrumarea organizațiilor 
U.T.C., nu-și vor precupeți 
eforturile pentru îndepli
nirea obiectivelor de înaltă 
răspundere ce stau în fața 
învățămîntului superior, a 
studențimii, pentru a con
tribui prin întreaga lor ac
tivitate la creșterea nive
lului de pregătire a studen
ților, Ia dezvoltarea în rîn
dul acestora a nobilelor 
trăsături care caracterizea
ză intelectualul orînduirii 
noastre socialiste, la forma
rea unor slujitori compe
tent, de nădejde, ai cauzei 
socialismului, ai politicii 
științifice, profund patrio
tice a partidului.
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O nouă mîndrie a craiovenilor. Mult așteptatul stadion de 32 000 de locuri ți-a deschis porțile.

U N
REZULTAT

MULȚUMITOR
Prin telefon de la trimisul nostru la Cracovia,

Vasile Ranga

A treia zi după cvadrupla 
întîlnire a fotbalului româ
nesc cu cel polonez — două 
victorii clare și două nule — 
orice discuție începe și se ter
mină cu meciul de la Craco
via, deși a fost o partidă mo
destă. E drept, cele 90 de mi
nute petrecute pe gazonul sta
dionului „Wisla" merită co
mentarii dar mai puțin despre 
ceea ce s-a făcut pînă acum 
și mai mult, și mai ales, des
pre ceea ce trebuie făcut.

Moral, echipa noastră, fiind 
în deplasare, poate fi socoti
tă învingătoare. Dar, așa cum 
s-a văzut și s-a auzit, cei 11 
băieți, în frunte cu maestrul 
Constantin, s-au bătut eroic 
pentru acest 0—0. Năstures- 
cu, Voinea, Kallo au evoluat 
bine în defensivă. Pare para
doxal fiind vorba doar de 
înaintași dar aici se pare că I

stă secretul acestui rezultat 
de egalitate.

Dincolo de satisfacția unui 
scor alb în deplasare nu avem 
dreptul să presupunem măcar 
o creștere a valorii fotbalului 
nostru. Este meritul echipei 
noastre că a reușit să se ape
re distrugînd atacurile adver
sarilor. Ce mult ne-ar fi plă
cut însă chiar la 0—4) să fi 
observat în jocul echipei ac
țiuni constructive, bine gîndi- 
te tactic.

A existat o deosebire între 
jocul nostru și al gazdelor 
deși scorul este egal ? Da, și 
chiar evidentă. Oapeții au 
jucat la pas și ar trebui să 
amintim aici deficiențele 
noastre la capitolul viteză, 
transmitere și demarcare len
tă în vreme ce adversarii s-au 
desfășurat în viteză cu acțiuni 
derutante. De ce totuși n-au

reușit gazdele să înscrie, mai 
ales că au creat infinit mai 
multe acțiuni spre poartă ? 
Așa cum ne declară antreno
rul Matyas, fotbaliștii polo
nezi n-au fost în stare să spar
gă apărarea noastră, au jucat 
mult la mijlocul terenului, au 
încetinit ritmul la marginea 
careului de 16 m, au tras im
precis la poartă.

Nu-i vorbă, atacurile gaz
delor au fost în bună măsură 
destrămate „în fașă" întrucît 
echipa noastră a evoluat în 
defensivă unde un rol hotă- 
rîtor l-au avut înaintașii. In 
schimb, fundașii n-au mai 
sprijinit cu aceeași vigoare 
linia de mijloc. în atac, ori- 
cît s-ar părea de bizar, sin
gurul jucător constructiv ni 
s-a părut portarul Coman care 
a dirijat baloanele pe lateral 
alimentînd astfel inspirat ex-

tremele. Jucătorii noștri ar 
fi reușit să înscrie, dacă linia 
de mijlocași și fundași ar fi... 
urcat mai repede și ar fi fost 
mai preciși în execuțiile la 
coechipieri. Dar acestea sînt 
necazuri mai vechi Dacă 
Îiartida n-a oferit spectatori- 
or decît un spectacol modest, 

în schimb spectatorii au creat 
o ambianță realmente sporti
vă. Aici dirijorul s-a dovedit 
arbitrul întîlnirii care, dacă 
așa cum s-a încetățenit obi
ceiul, trebuie să-i acordăm 5 
stele, merită cu prisosință 
mai multe. Și-au dat con
cursul și cei 22 de comba
tanți care n-au creat proble
me mai dificile brigăzi de 
arbitraj. Așa că într-un fel în 
absența spectacolului fotba
listic, publicul cracovian a 
fost răsplătit cu un joc de de
plină sportivitate.

R U G B I
România R. F. a Germaniei 27—5

SOLICITĂ

INSUFICIEN
A Meciul dintre o reprezen

tativă română și selecționa
ta de rugbi a R. F. a Germa-

•
 niei a avut claritatea unui 
lejer joc de antrenament. 
Scorul final este concludent 
în privința decalajului va- 

_ loric : 27—5. în cazul unor 
9 scoruri atît de nete cronica
rul se crede descărcat de o- 
bligația de a mai comenta

•
 meciul. N-a avut istoric, 
spune el ! Este o practică 
nefericită. 27—5 înseamnă o 
victorie împotriva unui ad
versar net inferior.

T
I

E
anvergură.tru un med de 

De altfel, ieri reprezentati
va aliniată n-a jucat sufici
ent de decis pentru a trage 
toate concluziile. După un 
21—0 la pauză ea a făcut in 
repriza a doua doar 6—5.

Evident că ar trebui cău
tate soluții pentru alcătuirea 
unui calendar internațional 
care să satisfacă gabaritul 
valoric al formației române, 
ți nu numai pentru prima 
reprezentativă. în meciul cu 
R. F. a Germaniei se putea 
încerca fructuos o formația

c E A T As
R I D I C A

Rar ne-a fost dat să ur
mărim un meci în condiții 
meteorologice atît de ciu
date ca cele de duminică, 
pe stadionul „23 August". 
Ceața, groasă, lipită de ga-- 
zon și de peluze, te împie
dica să vezi nu numai ju
cătorii ci chiar și vecinii 
din sectorul alăturat. A- 
proape 45 de minute s-a ju
cat in aceste condiții. După 
o vreme ceața s-a rărit — 
pe ghicite „tinerii" noștri, 
în primele minute de joc, 
marcaseră două goluri — 
parcă topită de entuziasmul 
și căldura tribunelor. O 
minunată zi însorită s-a 
ivit pe neașteptate înlocu
ind atmosfera londoneză a 
meciurilor de fotbal spre 
bucuria numerosului public, 
venit, la o oră atît de mati
nală să-i vadă pe aceia care 
mîine, teoretic cel puțin, 
vor reprezenta fotbalul ro
mânesc — viitorul și spe
ranțele noastre.

Cronicarul acestui meci 
este pus, din capul locului, 
în dificultate. Pentru că, 
dincolo de rezultatul favo
rabil, echipa noastră for
mată din tineri sub vîrsta 
de 23 de ani, a manifestat, 
pe lingă o sumă de calități 
certe, destule neajunsuri 
care, cel puțin pentru un 
moment, sînt de natură să 
ne îngrijoreze. întrucît 
„eroii" în cauză nu sînt cei 
care se duc ci cei care vin.

Fără îndoială ei merită 
să fie felicitați pentru a- 
ceastă victorie cu 5—3, care 
se plasează nolens-volens 
pe orbita prestigiului 
balului nostru. Ea este 
toria superiorității în 
din toate punctele de 
dere : tehnic, tactic, fizic. 
Este, pe alt plan, victoria 
tinereții : ei se află la anii 
cînd, datorită cunoștințelor 
tehnice și rafinamentului 
tactic, vigorii, fanteziei, vi
tezei și puterii de reacție, 
îndrăznelii și rezistenței.

fot- 
vic- 
joc 
ve-

pot face cu balonul minuni. 
Toate aceste atu-uri au fost 
valorificate, de viitorii „na-' 
ționali", într-o bună mă
sură, ele racilitîndu-le ob
ținerea rezultatului favora
bil. Dar tocmai pentru că 
ne așteptam, cunoscîndu-le 
valoarea, talentul, să evo
lueze și să-și dovedească 
printr-un joc mai curat și 
mai eficace, superioritatea, 
clasa, nu putem trece peste 
unele momente cenușii din 
jocul echipei „speranțelor" 
noastre, primite ca atare de 
public. Trebuie arătat că în 
fiece clipă cînd au văzut că 
conduc detașat ei au slăbit, 
inexplicabil, ritmul de joc, 
dînd posibilitate adversari
lor să-și revină și să mar
cheze. Meciul ar fi trebuit 
și puteau să-l cîștige la o 
diferență de 5—6 puncte. 
Abdicarea de la spiritul de 
luptă, blazarea pretimpurie 
i-a privat de o victorie care 
să fi consemnat valoarea 
echipei, măsura talentului

jucătorilor. Boc, Kiss, Velea, 
Vigu, Grozea, Lucescu. în
cercau cu o încăpățînare 
demnă de lucruri mai bune 
să se complice ; erau sin
guri, așteptau să vină ad
versarii, întîrziau pasa de
cisivă, evitînd momentul 
oportun pentru înscrierea 
golului. Pe gazonul de la 
„23 August" am văzut ju
cători mari : Eusebio, Corso, 
Fachetti, Mazzola și atîția 
alți ași ai balonului rotund, 
dar nu i-am văzut făcînd 
exhibiții, încercînd să-și ri
diculizeze adversarii. Ase
menea greșeli, precum și 
cele două erori grave făcute 
de portarul Constantinescu, 
s-au soldat cu trei goluri 
care puteau fi, simplu, evi
tate.

Criticăm niște învingători. 
Dar sîntem îndreptățiți s-o 
facem. Ceața trebuie să se 
ridice, să apară cerul și lu
mina limpede...

VASILE CABULEA

JUNIORII
ÎNCREDERE

$1

SPERANȚE
V

Duminică, la Tarnobrzeg, 
echipa noastră de juniori a 
înscris una din cele nuli fru
moase pagini din evoluția sa. 
Nu este vorba doar de victo
ria obținută ci mai ales de 
maniera entuziasmantă în ca
re ea a fost obținută. Intr-a
devăr, dacă anul trecut cam 
pe vremea asta formația de 
juniori a României realiza un 
neconcludent 2—2 la Sucea
va în fața aceluiași adversar, 
de astă dată, deși în aceeași 
perioadă de pregătire, ținînd 
seama de țelul final, turneul 
U.E.F.A. 1968, echipa este 
mai valoroasă. Valoarea 
i-o dau nu numai unele indi
vidualități de real talent (Ma
rinescu, Ștefănescu, Dimitru, 
Caniaro, Nicolae) ci în primul 
rînd jocul de ansamblu în 
care duminică o singură rotiță 
a fost defectă : Etern. Lent, 
neinșpirat, greoi, încercat pen-

tru a nu știu cita oară în Iqț, 
nu a confirmat așteptările.

Victoria, ca să revenim la 
foc, este cu atît mai valoroasă 
cu cît echipa Poloniei e ne
învinsă pe teren propriu, anul 
acesta înscriind, printre altele, 
victorii clare în fața U.R.S.S. 
(4—2), și R. D. G. (4—0). 
Organizarea jocului, o in
spirată circulație a balonului, 
dublarea cu regularitate a 
fundașilor centrali în fazele 
de apărare, căutarea culoare
lor de contraatac, tehnica 
superioară a jucătorilor noștri 
ca și prin pregătirea fizică 
fără cusur le-a dat „speranțe
lor” noastre posibilitatea să 
înscrie golurile victoriei spre 
finalul meciului.

In încheiere, o dorință : ca 
juniorii noștri să nu se con
trazică la viitoarea partidă in
ternațională.

MIRCEA TUDORAN J

PĂCAT
DE
A Ti TA
IUBIRE!
de Adrian Pâunescu

Cel mal plictisitor tren 
personal de dimineață, m-a 
tîrît șase ore spre Craiova, 
ca să văd duminică, noul 
stadion, lumea, meciul dintre 
selecționatele „B“ ale Româ
niei și Poloniei. Stadionul e 
superb. I-ar trebui o campi
oană care să-i ude cu sudoa
re gazonul.

Prima repriză a meciului 
mi-a plăcut. Cursele pe ex
trema dreaptă ale acestui 
capricios Sfîrlogea, centrările 
lui din viteză, jocul subtil 
al lui Pescaru, pătrunderile 
(din păcate fără goluri) ale 
lui Iancu, jocul bun al lui 
Deliu și strigătele publicului 
creau o ambianță de mare 
spectacol. De înscris au în
scris însă polonezii. O înșu
rubare printre apărătorii 
noștri, cuprinși de hipnoză, 
un șut sec ș! gazonul a pălit. 
Pauză. Repriza a doua — cu 
adevărat slabă. N-a mers 
nici Țarălungă (în zadar evi
dențiat de colegii noștri de

la alte publicații), nici Kraus, 
care nu poate face cuplu cu 
Iancu. Negrea, fotbalist ca- 
re-mi place, a fost moale și 
fricos și se gîndea la altce
va. Motroc emitea sunete pe 
gît, Ivăncescu a avut parte 
de o extremă mai vioaie. M. 
Ionescu a fost, vai, atît de 
blazat. Sfîrlogea se plictisi
se, împrejurul lui Iancu era 
aglomerație ca în Piața Ian
cu lui. Chipul surîzător al ar
bitrului bulgar, șugubăț șl cu 
mustață, ne mai bucura o- 
chii. Au înscris ai noștri, la 
o învălmășeală indescriptibi
lă, au marcat polonezii, un 
gol stupid, a tras Iancu cu 
capul, a respins portarul și 
a egalat Sfîrlogea. Publicul 
spumega ca un armăsar ți
nut în frîu. Nu avusese pe 
ce să-și cheltuiască energia 
și era enervat. Păcat de atî- 
ta iubire l Ingenunchiat lin
gă bara porții lui Adama- 
che (care intrînd a adus cî
teva perechi de aripi în te-

ren) antrenorul Coidum era 
trist. în teren, Deliu împin
gea echipa înainte. Negrea 
a continuat să doarmă In pi
cioare, Iancu șchiopăta cu 
glezna stingă umflată, Ioa- 
chim Popescu se agita pe 
banca rezervelor.

— Ioachim, ce crezi că nu 
merge la noi ?

— Mijlocul terenului. îna
intarea n-a ținut mingea. 
Golurile le-am primit din 
greșeli.

— Vasile Negrea, îl o- 
prim pe mijlocașul stelist 
după meci, cum ți se pare că 
ai jucat 7

— Slab, slăbuț. Sînt ne
mulțumit și de mine și de 
rezultat. Mi-e și rușine.

La restaurantul „Oltenia", 
la orele 19, stăm de vorbă 
cu directorul tehnic al F.R.F., 
Angelo Niculescu.

— Cu ungurii echipa B a 
mers. Acum echipa B e 
o consecință a echipei A. 
Halfia noastră de atunci e la

A, iar Barbu și Nunwelller 
IV n-au jucat azi, la B. Mo- 
troc a contribuit 25 la sută 
la primirea celui de al doi
lea gol, iar M. Ionescu 75 la 
sută. Halfia a fost slabă în 
repriza a doua. Negrea și 
Iancu, jucători cu fizic, toc
mai la capitolul pregătire fi
zică n-au corespuns. I-am 
spus lui Iancu : luptă cu nr. 
3 care e slab. Dar el s-a dus 
mereu pe extremă. Adversa
rul a fost valoros, s-a apă
rat grupat. Neînțelegerea 
dintre Motroc șl M. Ionescu 
a fost catastrofală. Motroc 
i-a spus : intră ! Ionescu n-a 
intrat ; ca și cînd i-ar fi 
dat telefon lui Ionescu și el 
i-ar fi răspuns : nn sînt aca
să.

— Vedeți ce se întîmplă 
dacă fotbaliștii se țin de te
lefoane. Apropo I Ce părere 
aveți despre prezența într-o 
echipă națională a unor ju
cători de la mai multe clu
buri ?

CÎND DEVENIM DIN NOU
(Urmare din pag. I)

ră. Jucători ca Voinea sînt se
mințe negre chiar și-ntr-un cam
pionat regional — de unde, a- 
tunci, ideea, de a-1 plasa extrem 
stînga în reprezentativa țării ? 1 
Marele nostru atu a fost admi
rabilul Dan de la Rapid. Timp 
de o oră și jumătate, Dan a lup
tat cu o ambiție proprie numai 
lui și a măturat careul fără gre
șeală. El a fost cel mai bun om 
de pe teren. Debutantul Coman 
(talie de portar ideal) merită să 
fie citat al doilea, apoi Năstu- 
rescu și Mocanu. îmi pare rău 
că Dobrin și Kallo au fost in
troduși tîrziu. Ei trebuiau aliniați 
din primul minut. Mai ales Do- 
Lnin, căci între el și Libardi e

o distanță siderală. Dobrin știe 
tot, pe cînd despre Libardi mă 
îndoiesc dacă știe măcar pentru 
ce a fost chemat la lot. Marele 
nostru aliat a fost în acest meci 
tradiția. Cei 35 de ani de cînd 
ne întîlnim cu polonezii și ei 
nu ne pot Infringe, au atîmat ca 
niște ghiulele de picioarele ele
vilor lui Michel Mathias. Și n-au 
putut să facă nimic. Ce curioasă 
psihologie au jucătorii de fotbal I 
în fond, ei sînt niște copii mari 
ce-și prelungesc anii frumoși pî- 
nă la vîrste tîrzii. Ceea ce se 
petrece cu noi și cu polonezii, 
se petrece și cu italienii și fran
cezii. Acum doi ani, pe stadionul 
Parc de Prince din Paris am 
urmărit întîlnirea amicală Fran
ța—Italia. Parisul este un oraș

care nu prea se omoară după 
sportul rege, și cu toate acestea 
tribunele erau arhipline, fiindcă 
de 41 de ani reprezentanții co
coșului galic nu izbutiseră să-i 
îngenuncheze pe italieni. Și n-au 
izbutit nici atunci, și vă rog să 
mă credeți că italienii au stat 
îngrămădiți în propriul careu 
cel puțin trei sferturi din timp.

Reprezentativa B a țării noa
stre, avînd de partea ei un pu
blic care mănîncă fotbal pe 
pîine (vizavi de Minerva, în 
punctul numit Urlătoarea. sîm- 
bătă, duminică și luni seara, 
săptătnînă de săptămînă, craio- 
venii țin nesfîrșite colocvii des
pre. Sfîrlogea și Pele) a scos 
cu greu un rezultat egal. Iată dar 
că se confirmă ceea ce spuneam

mai sus, că eșalonul de jucători 
maturi e plafonat și nu mai pot 
produce surprize. Sîntem obligați 
să ne întoarcem cu fața către 
tineret. Juniorii și tineretul — 
acesta e materialul cu care tre
buie să lucrăm. Ei nu ne vor 
amăgi. Și, personal, sînt con
vins că numai ei ne pot scoate 
din anonimat. Cine a urmărit 
meciul de pe stadionul 23 
August — nici o grijă mi-am pus 
la inimă și indolența manifesta
tă de Grozea și Constantinescu 
în repriza a doua — înțelege 
că aceste mari talente trebuie 
șlefuite cu toată atenția. Dumi- 
trache, Vigu, Lucescu, Boc, Tă
tara II, Jercan pot fi, mîine, ma
rile noastre vedete, cu condiția 
expresă de a fi dați în seama u-

A să nu se creadă totuși că 
w echipa R. F. a Germaniei 

este o echipă neajutorată. 
Ea a replicat cu tenacitate

•
 atacurile formației noastre 
și s-a bătut foarte bine pe 
înaintare. Dar joacă un rugbi 
fără suplețe și fără subtili-

•
 tate. Nimic derutant în jocul 
lor. Acțiunile au o claritate 
din care nu poate ieși sur
priza. Ai impresia că

•
 joacă pentru a cîștiga, ci 
doar pentru a juca rugbi și 
rugbiul pe care-1 știu 
joacă foarte bine.

_ în nici un caz echipa

nu
ci

îl

_ în nici un caz echipa R. 
9 E. a Germaniei nu poate fi 

un criteriu pentru selecțio
nata noastră. Aceasta nici 
n-a fost o veritabilă „na- 

A țională". Formația care a ju
cat alaltăieri nu poate fi o- 
pusă XV-lui francez la înce
putul lui decembrie. Au fost 

A prezenți și cîțiva dintre tltu- 
larii inevitabili, prin expe
riență sau valoare dar au 
fost cîteva selecționări care 

A nu sînt justificate decît prin 
” încercarea de a aclimatiza 

cît mai multi jucători cu în- 
tîlnirile internaționale. Fun-

•
 dașul Marinescu nu prezintă 
încă suficiente garanții pen-

de tineret. Lipsei întîlnirilor 
internaționale care să solici
te la maximum echipa ro
mână, trebuie să i se găseas
că un antidot. Turneele de 
mai multe jocuri peste hota
re, în țările cu o solidă tra
diție rugbistică, ar putea să 
supună naționala română în
cercărilor pe care valoarea 
ei Ie cere. In același timp o 
competiție de regularitate în 
care să intre echipele Ceho
slovaciei, Poloniei, Bulgariei, 
Iugoslaviei, R.D.G., U.R.S.S., 
și la care să avem o repre
zentativă secundă ar acope
ri o parte din golurile atît 
de dezavantajoase ale calen
darului internațional al rug- 
biștilor noștri. Așa cum exis
tă o Cupă a orașului Bucu
rești, la handbal se poate în
ființa o Cupă a orașului 
București la rugbi cu parti
ciparea celor mai bune for
mații de club, din țările în
vecinate, alături de formații 
din Italia, Franța, Anglia și 
bineînțeles în compania u- 
nor echipe românești. Spec
tatorii vor să vadă cit mal 
mult rugbi !

M. UNGHEANU

HAI
DERBIUL

DIAL
SEZONULUI...

— Gradul de tehnicitate 
înlocuiește factorul omoge
nitate.

— De ce nu s-ar alcătui 
încă o echipă de tineret în 
locul acestei echipe B ?

— Cînd e vorba de perfor
manță, nu contează vîrsta. 
Nu tinerețe de dragul tine
reții, ci de dragul valorii.

— Da, dar cînd nu-i vorba 
de valoare, parcă e mai bine 
să mizezi pe tineri.

Ne apropiem, în trenul 
care ne aduce ia București, 
de Iancu.
Marcel, 
triști și 
treabă : 
rii ? Le 
gat cu 
bucură,
ca într-un cor spun : în ei e 
speranța. Ei trebuie să înve
țe fotbalul mare. La fei cre
dem și noi. în ei e speranța.

Negrea, Marin 
Mihai Ionescu. Sînt 
asta ne place. Ne în- 
ce au făcut junio- 
răspundem : au cîști- 
4—2. E sigur. Se 
li se aprind ochii și,

Confruntarea directă a 
fruntașelor handbalului ro- 

A mânesc, Steaua și Dinamo, a 
fost din nou un meci al ner
vilor.

A Fiindcă, din nou, miza im- 
portantă a partidei a inhibat 
preocuparea pentru jocul de 
calitate, substituind-o cu a- 
ceea pentru victorie cu orice 
preț. Mai omogeni în apărare 
și cu un tunar în formă, în 

• atac, (același Gruia) steliștii 
au modificat de mai multe 
ori tabela de marcaj decît 
outsiderii lor : rezultatul fi- 

A nai 15—12. Victoria le-a adus 
satisfacția primei poziții în 
clasamentul „de toamnă” și 
șanse certe în lupta pentru 

A titlul de campioni ai țării. 
Dinamoviștii, în continuare 
în eclipsă, deși au aliniat cel 

• mai bun șapte de care dis
pun, deși cu reputația echipei 
care știe să „se bată” în me
ciurile cheie, deși, în fine, cu 

£ Mozer și la ei acasă, nu au 
putut face mai mult fiindcă 
de partea cealaltă a terenului, 
militarii s-au înțeles mai bine 

semicerc 
portarului 

ca

V în fața propriului 
ușurînd sarcina 
Dincă, duminică mai bun 
oricînd.

Aprecieri deosebite se cu
vin jocului complet al lui 
Marinescu, Oțelea și Goran, 
bineînțeles neexcluzînd pe 
Gruia (1 goluri) care a tras 
și a marcat cît a putut. Este 
cert și îmbucurător faptul că 
antrenorii campionilor, Octa
vian Nițescu și Olimpiu No- 
dea, au izbutit să mențină e- 
chipa Steaua la același po
tențial ridicat la care ea se 
afla cînd au preluat-o de la 
profesorul loan Kunst-Gher- 
mănescu. Ceea ce nu e puțin 
și nici ușor. Rămîne să ve
dem cum vor evolua steliștii, 
pe mai departe, în noua edi
ție a C.C.E.

De „dincolo” ? Costache II 
Și Bogolea, aceleași „valori” 
pe care le cunoaștem... Și, în 
plus, o aritmie pe care n-o 
cunoaștem. Nu teribilă, dar 
suficientă ca militarii să con
firme — și în fața lor — for
ma bună cu care încheie se
zonul. Cu siguranță însă că 
o nouă întîlnire, de data a- 
ceasta amicală, ne-ar delecta 
cu mai mult handbal decît 
ne-a fost oferit duminică.

VIOREL RABA

nui antrenor care știe ce vrea. 
Mi-a plăcut la acești băieți că iau 
fotbalul așa cum trebuie luat, 
ca pe un joc frumos și nobil, nu 
ca o chestiune de viață și de 
moarte. Din nefericire, fotbalul, 
în toate continentele, a fost ju
puit, zi de zi, de majoritatea a- 
tributelor care l-au impus, inițial, 
milioanelor de spectatori. Cei ce-1 
iubesc îl vor curat și frumos, ne
grevat de răspunderi covîrșitoa- 
re. Mergem la stadion ca să re
devenim două ore copii — iată 
un adevăr pe care trebuie să-l 
învățăm din nou. Și să-l învățăm 
bine, și să nu ne mai saturăm 
de el niciodată, nici noi, nici ju
cătorii. dar mai ales noi.

In noiembrie, ne vom întîlni la 
București cu vicecampionii mon-

diali. Meciul de la Cracovia tre
buie privit exact ca un examen 
pentru această cea mai grea con
fruntare a sezonului. Selecțione
rul unic are datoria să înlăture 
balastul, fără menajamente, fără 
sentimentalism. El vrea și va fa
ce treabă. Nu de mult, îmi spu
nea : „orice s-ar întîmplă, rămîn 
optimist, tinerii noștri jucători 
reprezintă o forță de mare cali
bru, peste cîțiva ani, ei vor ieși 
cu fruntea sus din arenele Eu
ropei".

Și cred, alături de el, că fot
balul românesc va reuși să se im
pună și să-și cîștige faima. Cred 
că începem să ieșim din marea 
criză.

• AGENDA SĂPTĂMÎNII
XIStadionul 23 August : 5 XI

A ora 13 — FOTBAL — Dina
mo — Rapid, Steaua — Pro
gresul ; Aula instit. petrol, 
gaze și geologie : 4 XI ora 
16,30 — ȘAH — Turneul fi-

FĂNL'Ș NEAGU

nai al campionatului repu
blican — masculin, indivi
dual ; Sala Floreasca : 4 XI 

A ora 17,30 — BASCHET : U- 
v niversitatea — Construcții

(m), Progresul — Academia 
Militară (m), Progresul — 

• I.C.F. (f) ; 5 XI ora 8,30 :
I.C.F. II — I.C.H.F. (m). Vo
ința — Voința Brașov (f), 
Politehnica - Farul (m). 

«Steaua Politehnica Galați
(m) ; Terenul Parcul copilu
lui. 4. XI. ora 15 : RUGBI — 
Grivița Roșie — Gloria ; Te- 

• renul Ghencea — 5. XI ora
9,30 : Progresul — Rapid,

Steaua — Dinamo ; Sala Di
namo : 4. XI ora 17 : LUPTE 
GRECO ROMANE — Unio 
Satu-Mare — C.F.R. T.M.S. 
Metalul Buc., A.S.A. Cluj, 
A.S.M.T. Lugoj — Rapid ; 5. 
XI. ora 10 : Dinamo, Steaua, 
Oțelul Galați, Steagul roșu 
Brașov, Eleetroputere Craio
va, A.S.A. Marina Mangalia, 
LIBERE — 3. XI ora 17 : 
Dinamo, Constructorul Hu
nedoara, A.S.A Brașov, Pro
gresul, Mureșul Tg. Mureș, 
Victoria Buzău ; 4. XI. ora 
10 : Steaua, A.S.M.T. Lugoj, 
Steagul roșu Brașov, Oțelul 
Galați. C.S.M. Cluj, Petrolul 
Ploiești ; Arena Voința : 4.
XI. orele 8—20 • 5 XI orele 
8—13 : FINALA CAMPIO
NATULUI UCECOM indivi
dual și echipe (m și f).



— .... \

Mire la
C.C. AL P.C.R.
Luni, SO octombrie, tova

rășii Paul Nieulescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C, al 
P.C.R., și Mihaj Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., au avut 
o întrevedere cu tovarășul 
Stevan Doronski, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., secretar al Comite
tului Executiv al C.C. al U.C. 
din Serbia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și U.C.I. și Ia pro
bleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

La discuții au participat 
tovarății Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F 
Iugoslavia la București, și 
Djevad Muiezinovici, șef de 
sector la secția pentru relații 
internaționale a C.C. al 
U.C.I.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

Telegrame
Mohammad Reza Pahlavi 

Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, o telegramă în 
care se spune: Mulțumesc 
sincer Excelenței Voastre 
pentru amabilele felicitări 
transmise cu prilejul aniver
sării mele. Foarte mișcat de 
urările adresate de Excelența 
Voastră poporul iranian și 
mie personal și convins că | 
relațiile prietenești dintre ță
rile noastre se vor întări și 
dezvolta în viitor, vă exprim 
urările mele cele mai căldu
roase de fericire personală si 
de prosperitate pentru popo
rul român.

★

Amir Abbas Hoveida, 
primul ministru al Iranului, 
a adresat președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegra
mă în care scrie : Am fost 
nrofund mișcat de mesajul de 
felicitări adresat de Excelen
ta Voastră cu prilejul încoro
nării Maiestății Sale Imperi
ale Șahinșahul Aryamehr.

Mulțumind sincer, vă pre
zint, Ia rîndul meu, cele mai 
bune urări de fericire perso
nală, de prosperitate pentru 
națiunea română.

Primul spectacol 

al Ansamblului 

folcloric alU.T.C.L 

din U.R.S.S.

în sala Teatrului Uniunii 
Generale a Sindicatelor di®. 
România, Ansamblul folcloric 
al Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist — aflat în țară 
la invitația C.C. al U.T.C., 
a oferit primul spectacol în 
fața tinerilor muncitori, elevi, 
studenți, intelectuali din Ca
pitală.

Au asistat Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C. 
secretari ai C.C. al U.T.C., 
reprezentanți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S. și ai 
I.R.R.C.S. activiști ai Uniunii 
Tineretului Comunist. Au fost 
de față membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

Programul susținut de tinerii 
interpreți sovietici a cuprins 
vechi cîntece și dansuri popu
lare rusești, piese instrumen
tale și coregrafice, compoziții 
de muzică clasică. Au fost 
executate, de asemenea, me
lodii și dansuri din folclorul 
românesc.

(Agerpres)
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• Bilanț la hotarul dintre secole

împreună cu întreaga o- 
menire progresistă, poporul 
român, tineretul României 
socialiste sărbătoresc anul 
acesta împlinirea a 50 de 
ani de la victoria Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie.

Victoria proletariatului 
rus, condus de Partidul Co
munist, ideile lui Octombrie 
au stimulat spiritul revolu
ționar al clasei muncitoare, 
al maselor largi de pretu
tindeni, inclusiv masele ti
neretului, răsunînd ca un 
îndemn la lupta pentru rea
lizarea aspirațiilor de elibe
rare socială și națională

în România, unde, ca ur
mare a ravagiilor primului 
război mondial, vechile 
contradicții sociale care mă
cinau orînduirea burghezo- 
moșierească erau accen
tuate, Revoluția din Octom
brie a avut un puternic 
ecou. Masele largi au salu
tat de la început cu căldură 
și simpatie Revoluția din 
Octombrie văzînd în ea un 
exemplu însuflețitor în 
lupta lor revoluționară. în 
întreaga țară s-a desfășurat 
o puternică mișcare de so
lidaritate cu lupta proleta
riatului din Rusia, expresie 
a sentimentelor internațio
naliste ale maselor munci
toare din România. Acțiu
nile de solidaritate au îm
brăcat cele mai diverse for
me, de la tipărirea și răs
pândirea de manifeste, gre
ve puternice și demonstrații 
de stradă, pînă la lupta cu 
arma în mină în cadrul uni
tăților militare revoluțio
nare.

împreună cu masele largi 
muncitoare, tineretul român 
a participat activ Ia mișca
rea de solidaritate în spri
jinul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

După infrîngerea Puteri
lor Centrale și retragerea 
trupelor de ocupație, în no
iembrie 1918 organizațiile 
socialiste, sindicale și de ti
neret și-au reluat activita
tea pe teritoriu] întregii 
țări. Mișcarea de tineret își 
reface cercurile sale, îmbo
gățește conținutul activită
ții săle tinzînd spre o or
ganizație unică revoluțio
nară, pe întreg teritoriul 
țării.

Un rol deosebit ocupă în 
îndrumarea și lupta tinere
tului reapariția în decem
brie 1918 a „Foii tînărului", 
organ al mișcării Tineretu
lui Muncitor din România, 
care încă cu primul număr 
se angaja să răspîndească 
ideile socialismului științi
fic, să contribuie la lupta și 
organizarea tineretului, ală
turi de muncitorii vîrstnici. 
Apar articole legate de eve-

FESTIVAL CULTURAL-ARTISTIC AL PIONIERILOR 
Șl ȘCOLARILOR

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor din Repu
blica Socialistă România, Mi
nisterul Invățămîntului și 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură șl Artă au aprobat 
regulamentul pentru organi
zarea și desfășurarea Festi
valului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor. Ini
țiat în vederea educării pa
triotice a copiilor și tineretu
lui de vîrstă școlară, în 
spiritul tradițiilor culturale 
ale poporului, ca și in scopul

OCTOMBRIE
nimentele din Rusia Sovie
tică, în unul din ele ară- 
tîndu-se că sistemul mon
dial capitalist a început să 
se clatine și „,..în locul lui, 
de la răsărit se ridică o lu
me nouă, cu idei noi, cu a- 
șezăminte noi'.

Afirmarea solidarității 
maselor muncitoare din țara 
noastră cu Revoluția din 
Octombrie s-a împletit cu 
lupta pentru propriile re
vendicări economice și po
litice. Creșterea avîntului 
revoluționar, amploarea 
mișcării socialiste se mani
festă la sfîrșitul anului 1918 
printr-un puternic val de 
greve și demonstrații, la 
care participă un număr din 
ce în ce mai mare de ti
neri. La aceste greve și ma
nifestații muncitorii cer li
bertăți democratice, instau
rarea republicii, își expri
mă solidaritatea cu tînărul 
stat socialist.

în cadrul organizațiilor 
muncitorești se intensifică 
lupta ideologică și politică 
între diferite curente, luptă 
din care ies întărite forțele 
de stînga, care vor influența 
transformarea partidului so
cialist în partid comunist, 
în această perioadă, cercu
rile „Tineretului muncitor", 
exponente ale mișcării re
voluționare de tineret, in
clud pe larg în cadrul ma
nifestărilor. expunerilor pe 
diferite probleme, relatări 
și conferințe despre eveni
mentele din Rusia, despre 
rolul și aportul tineretului 
în revoluție.

Organul de presă al miș
cării revoluționare de tine
ret care a apărut în perioa
da următoare, „Tineretul 
socialist" a acordat un spa
țiu amplu popularizării vic
toriilor Revoluției din Oc
tombrie, solidarității active 
cu tînărul stat sovietic.

Mișcarea revoluționară de 
tineret din România a pri
mit cu bucurie vestea creă
rii, în octombrie 1918, a 
Comsomolului. Mai tîrziu, 
îți 1919, delegația tineretu
lui român participă la crea
rea Internaționalei Comu
niste a Tineretului, relevînd 
acolo aspecte ale preocupă
rilor și participării maselor 
de tineret din țara noastră 
la lupta maselor munci
toare din România.

în tot cursul anului 1919, 
manifestările de solidaritate 
cu Puterea sovietică s-au 
intensificat. Atacul îndrep
tat de puterile imperialiste 
împotriva statului proletar 
declanșează largi acțiuni de 

.masă în care se dezaprobă 
aceste intervenții. La mani
festații chemarea mobiliza
toare la luptă „Jos mîinile 
de pe Rusia" se amplifică.

dezvoltării aptitudinilor arti
stice, al promovării tinerelor 
talente și formării gustului 
pentru frumos, festivalul se 
va desfășura în patru faze : 
pe școală, raională, regională, 
și finală. In actualul an șco
lar, el se va desfășura pină 
la etapa raională, inclusiv, 
urmînd ca faza regională — 
care se va desfășura în lunile 
ianuarie-februarie în centrele 
de regiune — să aibă loc, 
pentru prima dată, în anul 
de învățămînt 1968-1969.

Se organizează de către 
Partidul Socialist din 
România, la Apelul In
ternaționalei a III-a, în 
semn de solidaritate cu re
voluția socialistă din Oc
tombrie și cu revoluția pro
letară din Ungaria, greva 
politică din ziua de 21 iulie 
1919, La data fixată, zeci 
de mii de muncitori vîrst
nici și tineri au intrat în 
grevă atît în capitală cît și 
în provincie. în București, 
„Fabricile și atelierele au 
încremenit" — arată ziarul 
partidului socialist și situa
ția a fost aproape la fel și 
în orașele Galați, Brăila, 
Tr. Severin, Iași, Bacău, Ro
man, Buzău ș.a.

Totodată, muncitorii fero
viari au zădărnicit și au în
greunat în mai multe rîn- 
duri, transporturile militare 
ale Antantei care treceau 
prin țara noastră, dezorga- 
nizînd aprovizionarea ar
matelor intervenționiste.

Tocmai această fermitate 
a maselor, vădită în puter
nice acțiuni de luptă, a îm
piedicat guvernanții să 
dea curs cererilor Antantei 
de a trimite trupe împotri
va statului sovietic.

în perioada imediat ur
mătoare, primele aniver
sări ale Revoluției din Oc
tombrie au prilejuit puter
nice manifestări de solida
ritate cu proletariatul rus. 
La mitingul ținut cu prile
jul celei de-a doua aniver
sări a Marelui Octombrie 
în sala sindicatelor din 
București au participat a- 
lături de vîrstnici, sute de 
tineri. Cu ocazia zilei de 5 
septembrie 1920, ziua in
ternațională a tineretului, 
s-au organizat manifestații 
împotriva războiului și 
pentru pace cu Rusia Sovi
etică de o amploare deose
bită. cu participarea a pes
te 15 000 de tineri din 
București, Iași, Moreni, Pia
tra Neamț. Fălticeni. Galați 
și din alte localități. în 
chemarea lansată pentru 
această mare acțiune se 
spunea că „...în ziua noas
tră de 5 septembrie, 
noi, tinerii muncitori 
socialiști români, vom 
întinde... mîna noas
tră zdravănă și bătătorită, 
de solidaritate și frăție, fra
ților ruși, care duc cea mai 
eroică luptă".

Alături de manifestările 
interne de simpatie și so
lidaritate cu Marea Revo
luție Socialistă din Octom
brie, o contribuție deosebi
tă reprezintă forma pârtiei- - 
pârii directe, nemijlocite, 
cu arma în mînă, a unui 
număr de fii ai poporului 
român, la însăși desfășura

Uniunea Sindicatelor din în
treprinderile industriei meta
lurgice și construcțiilor de ma
șini, Uniunea Sindicatelor din 
instituțiile de învățămînt, ști
ință și cultură, precum și Con
siliile regionale Argeș și Plo
iești ale U.G.S.R. au adresat 
telegrame de protest genera
lului Suharto, președintele in
terimar al Republicii Indone
zia, prin care se condamnă 
persecuțiile la care sînt su
puși reprezentanții sindicate
lor, patrioții și democrații și 

rea Revoluției, începînd cu 
asaltul Palatului de iarnă 
pînă la sfîrșitul anului 1920 
cînd Se termină intervenția 
străină. Subliniind erois
mul și avîntul manifestate 
de revoluționarii români — 
în majoritate tineri — zi
arul „Comunistul" din 12 
iulie 1919 consemna : „Sîn- 
tem informați că la Don, 
împotriva bandelor lui De
nikin luptă un regiment 
roș român. Avîntul și vite
jia cu care luptă tovarășii 
noștri stîrnesc admirația 
tuturor, spre cinstea lor și 
a proletariatului român". în 
aceste lupte mulți și-au 
pierdut viața, pecetluind cu 
sîngele lor sentimentele de 
prietenie ale proletariatului 
din cele două țări.

Puternica solidaritate a 
maselor, a tinerei generații 
din România cu Marele Oc
tombrie se înscrie ca o pa
gină strălucită în cro
nica tradițiilor internațio
naliste ale poporului ro
mân.

Solidaritatea aceasta a 
căpăta^ un conținut și mai 
bogat 0rin crearea, în 1921, 
a partidului marxist- 
leninist, revoluționar al 
clasei muncitoare — Parti
dul Comunist Român, ex
ponentul fidel al interese
lor clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii 
din România. în deceniile 
care au urmat, în ciuda 
prigoanei sălbatice dez
lănțuite împotriva sa de 
reacțiune, P.C.R. a militat 
ferm pentru prietenia cu 
primul stat socialist, a 
combătut viguros politica 
ahtisovietică a reacțiunii. 
Sub conducerea partidului 
comunist. Uniunea Tinere
tului Comunist a promovat 
în rîndul tinerei generații 
ideile prieteniei și solidari
tății cu tineretul Țării So
vietice. a popularizat reali
zările popoarelor din 
U.R.S.S.

în anii construirii socia
lismului. prietenia dintre
poporul român și sovietic 
a înflorit, s-a dezvoltat în
tr-o alianță frățească și o 
colaborare multilaterală, 
în același timp se dezvol
tă relațiile de colaborare 
tovărășească între Uniunea 
Tineretului Comunist, or
ganizația revoluționară a 
tineretului din România, și 
Uniunea Tineretului Comu
nist Leninist, se dezvoltă și 
se întărește prietenia din
tre tineretul român și tine
retul sovietic.

GERGELY LAWSLAU 
ceicetător științific 

la Institutul de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Informații
cer să se pună capăt imediat 
acțiunilor represive, să fie re
stabilite și respectate dreptu- a 
rile sindicale și libertățile de- “ 
nocratice în Indonezia.

ALuni după-amiază a pă- W 
răsit Bucureștiul, îndreptîn- 
du-se spre patrie, Nazem 
Akkari, secretarul general £ 
al Consiliului de Miniștri w 
al Libanului, care ne-a vizi
tat țara cu prilejul inaugu
rării liniei aeriene Bucu- £ 
rești-Beirut.

Liceul „B. P. Hașdeu° din Buzău 

la 100 de ani de activitate
Era în toamna anului 1867. 

Consiliul comunal al Buzău
lui, întrunit tn ședință ex
traordinară, a votat înființa
rea unui gimnaziu numai cu 
o singură clasă, care urma 
să fie întreținut în totalitate 
din fondurile comunei. Cursu
rile gimnaziului s-au deschis 
pentru un număr de 11 elevi 
și 6 profesori.

...La 29 octombrie, intr-un 
cadru sărbătoresc, Liceul „B. 
P. Hașdeu" din Buzău și-a 
sărbătorit centenarul. Erau 
prezenți la festivitate profe
sori activi și profesori pensio
nari, elevi de azi ai liceului 

absolvenți din ultimile 55— 
60 de promoții. Printre oas
peți — reprezentanți ai con
ducerii Ministerului lnvăță- 
mîntului, ai organelor locale 
de partid și de stat, ai Uniu
nii Tineretului Comunist. 
Atmosfera sărbătorească a 
fost întregită de solemnitatea 
înmînării Diplomei de O- 
noare a C.C. al U.T.C. orga
nizației de tineret din liceu.

După o sută de ani —• bi
lanțul generează sentimentul 
înălțător de mîndrie. Clasele, 
băncile au amintiri. Profeso

CONTINUĂRI
ANOTIMPURILE MUNCII CULTURALE

creatoare, distractive, spirituale, 
cu munca fizică. Opinia aceasta 
nu se contrazice cu realitatea ei. 
Era norma! să se nască o aseme
nea concepție, „meditație fidelă" 
a falselor oglinzi amintite.

încercăm, succint, o „fișă per
sonală" a unuia din autorii mo
rali ai superstițiilor de acest gen : 
lipsa de responsabilitate a unora 
sau altora din factorii locali de 
răspundere. Uneori, lipsa de res
ponsabilitate este rezultatul di
rect al excesului de responsa
bilitate într-un domeniu în care 
cineva nimerește din pură întîm- 
plare. într-o scrisoare, în care 
strecura și versuri pline de haz 
și de necaz, un tînăr de prin 
părțile Bacăului ne transmitea 
tristețea unei duminici în care o 
acțiune tinerească, distractivă, 
pregătită cu migala unei întregi 
săptămîni și cu „acte în regulă" 
fusese dată afară pe poarta coo
perativei, de mai marele acesteia, 
și mutată pînă la urmă tn curtea 
unui sătean mai înțelegător. Cu 
siguranță inimosul „dezorgani
zator" deține și o funcție de „or
ganizator" în Consiliul de con
ducere al căminului cultural, 
funcție care a venit de la sine.

SATUL ROMANESC INTR-0 NOUA 
CONCEPȚIE EDILITARĂ

Potrivit condițiilor exis
tente, diferențiat de la zonă 
la zonă și în cadrul acesteia 
de la o viitoare așezare la 
alta, soluțiile vor fi dife
rite. Acest lucru este impus 
de specificul local însuși. în 
urma analizelor minuțioase 
făcute rezultă că asigurarea 
localităților cu dotările so- 
cial-culturale necesare des
fășurării vieții sociale a sa
tului și echiparea lor cu lu
crările tehnico-edilitare la 
un grad de civilizație supe
rior este strîns legată pe 
lîngă ordinul lor de mărime 
și de structura și densita
tea în vatră a satelor.

Se impune, în baza unor 
analize minuțioase și dife
rențiate, aplicarea prevede
rilor statutului cooperative
lor agricole de producție, 
care stabilește suprafețe de 
la 500 la 800 m p pentru lo
turile gospodăriilor (curte 
sau bătătură) și scoaterea 
din vatra satului și coma
sarea la limitele localități
lor a loturilor personale de 
25—30 de arii. Numai în fe
lul acesta se vor putea rea
liza densități corespunză
toare viitoarelor localități 
rurale.

în cadrul schițelor de sis
tematizare pe care le-am în
tocmit experimental pentru 
localitățile Cetatea de Baltă 
din raionul Tîrnăveni și Rî- 

rii și foștii elevi au, de ase
menea, amintiri. Începutul nu 
a fost deloc ușor, tn arhivă 
se păstrează o scrisoare adre
sată conducerii liceului de că
tre un fost elev — regretatul 
actor V. Maximilian. „Nu este 
puțin lucru — scria marele 
artist — să te transporți cu 
gîndul atîția ani înapoi și să 
încerci a te revedea tînăr, în
tr-o școală care și ea, pe vre
mea aceea, era destul de tî- 
nără. Și, mai eram, știu bine 
asta, săraci amîndoi — și li
ceul, și eu". Documente în
gălbenite de vreme atestă 
însă că dîrzenia și abnegația 
unor cărturari, printre care 
neobositul profesor de limba 
română Bazil lorgulescu, di
rector al liceului, amic cu 1. 
L. Caragiale și Hașdeu, au 
făcut ca școala nu numai să 
nu se desființeze din cauza 
condițiilor materiale grele, dar 
să se și dezvolte an de an.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, în încheierea 
adunării festive a fost trimisă 
o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

ADRIAN VASILESCU

o dată cu cea dintîi funcție... în
tr-o asemenea horă a funcțiilor, 
cel ce-și pierde capul, va pierde 
și spiritul de inițiativă, și înțele
gerea, și tot ce ține de o judecată 
realistă.

Entuziastele acțiuni tinerești 
care au aprins, în ultimul timp, 
flacără vic a cîntecului și jocului 
de-a lungul întregii geografii a 
muncii pasionate, sînt o garanție 
în promovarea continuă a ideilor 
creatoare ale Organizațiilor U.Ț.C. 
Participarea în masă a tinerilor 
la propriile lor acțiuni a însem
nat, în multe locuri, înlocuirea 
definițiilor locale de muncă cul
turală cu realități pline de cu
loarea autentică a vieții culturale. 
Adăugăm acestei afirmații o in
formație recentă : într-o cunos
cută localitate a Bărăganului, în 
timp ce în „culisele" căminului 
cultural și în altă parte se duceau 
de o jumătate de an „lupte se
culare" pentru „numirea" unui 
director de cămin cultural, tinerii, 
sub conducerea organizației 
U.T.C., au organizat impresio
nante activități sportive, au a- 
dus în căminul lor cultural far
mecul unei seri de neuitat, cu

ciu din raionul Luduș apli- 
cînd aceste măsuri se vor 
putea atinge densități de 
peste 50 de locuitori în va
tră în condițiile menținerii 
rețelei stradale existente 
dar prin reconsiderarea par
celărilor în zonele cu par
cele foarte mari. Se remarcă 
faptul că tocmai localitățile 
răsfirate, adică acelea care 
au o rețea rară de străzi au 
asigurate toate posibilitățile 
realizării unor densități 
mari de populație prin re
considerarea parcelărilor e- 
xistente și deschiderea unor 
străzi noi care să reducă 
lungimea excesivă și neeco
nomică a loturilor.

Esența conținutului hotă- 
rîrii plenarei C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie a.c. 
scoate în evidență „necesi
tatea dezvoltării armonioase 
a tuturor localităților, a 
apropierii treptate a condi
țiilor de viață de la sate cu 
cele din mediul urban".

în legătură cu ceasta aș 
scoate în evidență doar cî
teva aspecte.

Intrucît prin mărirea nu
mărului de locuitori pe lo
calități și implicit prin re
ducerea numărului total de 
localități, se va reduce den
sitatea localităților in teri
toriu, este necesar să se 
întărească rețeaua de dru
muri locale în sensul îmbu

Liceul din Calafat 
la jumătatea 
unui secol

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru).

Liceul din Calafat a îm
plinit 50 de ani de rodnică 
activitate. La festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea semi
centenarului au fost invitați 
foști elevi ai liceului, azi oa
meni cu înalte responsabili
tăți în diferite domenii de ac
tivitate, foști profesori, repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Bătrînul 
liceu și-a adăugat în ultimii 
ani, cu fiecare nouă promoție 
primită în băncile sale, atribu
te ale tinereții, dispunînd în 
prezent de condiții optime de 
învățătură: o bibliotecă cu 
peste 15.000 de volume, la
boratoare moderne, cabinet 
metodic, un bogat material 
didactic audio-vizual. La toa
te acestea ziua festivităților a 
adăugat o nouă bază sportivă 
amenajată în cinstea liceului. 
Cinstind jubileul școlii lor, u- 
teciștii i-au închinat o sesiu
ne de referate a cercurilor de 
elevi, o adunare festivă, în
treceri sportive și un bogat 
spectacol omagial. Festivitățile 
s-au încheiat cu un feeric ta
blou al retragerilor cu torțe 
ce au luminat malul Dunării 
pînă seara tîrziu.

un bal care a reușit să întreac-' 
cele mai îndelungate și mai sta 
tornice așteptări.

Am remarcat cîteva realităț 
ale lunilor iulie, august și septem 
brie. Luni de vară, luni de toa
mnă... Cade, încet dar sigur, le-- 
genda care spunea că numai îi 
monotonia zilelor inactive de 
iarftă s-ăr naște marea activitate 
culturală...

Evident, sporesc obligațiile ti
nerilor în munca culturală de 
perspectivă a satului. Mișcarea 
artistică de amatori trebuie să 
dea dovadă de continuitate și 
dinamism. Jocul, pe scenă, se 
cere jucat cu aceeași dăruire și 
cu aceeași mîndrie ca în horele 
și balurile satului. Brigăzile artis
tice au nevoie de secvențe de 
viață, transfigurate artistic, de 
oameni competenți, nu de sec
vențe de brigadă anoste, inspirate 
de apropierea vreunui concurs. 
Corul căminului cultural să fie 
o realitate a satului nu doar la 
concursuri. El trebuie să fie o 
școală muzicală a satului și o pu
ternică odă vie a celor îndrăgos
tiți de cîntecele pămîntului na
tal.

nătățirii structurii și supra
structurii lor, folosindu-se 
cu precădere resursele lo
cale existente. De aseme
nea, se impune reducerea 
numărului de drumuri exis
tente și mai ales a profilu
lui lor transversal, care în 
cazurile drumurilor de pă- 
mînt aduc prejudicii grave 
culturilor agricole situate în 
imediata lor vecinătate.

Rezolvarea acestei pro
bleme pe plan local se im
pune și în vederea creării 
unor centre rurale cu func
țiuni legate de producția a- 
gricolă în microzone afe
rente în cadrul cărora pu
tem releva centre de colec
tare, depozitare și prelu
crare primare a produselor 
agricole, și alte activități de 
industrializare și semiin- 
dustrializare a produselor 
agro-alimentare.

Este necesară legarea lo
calităților rurale din zonele 
preorășenești cu căi de co
municație corespunzătoare 
și mijloace de transport 
auto rapide pentru reduce
rea timpului de deplasare în 
localitățile urbane. Este ne
cesar ca localitățile din raza 
preorășenească să dispună 
de dotări sociale culturale 
la un înalt nivel pentru a 
nu se suprasolicita dotările 
din mediul urban imediat 
apropiat.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

MARȚI 31 OCTOMBRIE

Teatrul Național „I. L. Cara
giale", Sala Comedia : „ZECE 
ZILE CARE AU ZGUDUIT LU
MEA", ora 19,30 ; Sala Studio : 
„PATIMA ROȘIE", ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : „TROILUS 
ȘI CRESIDA", ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", Sala 
Schitu Măgureanu : „OPERA DE 
TREI PARALE", ora 20 ; Sala 
Studio: „PRIVEȘTE ÎNAPOI
CU MÎNIE", ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" : „SPECTACOL 
EVOCÎND CHIPUL MARELUI

LENIN" — premieră, ora 16,30 ; 
Sala Studio: „CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ", ora 20 ; Teatrul 
Giulești (în sala palatului) : 
„MARTORII SE SUPRIMĂ", 
ora 19,30: Teatrul „Barbu De- 
lavrancea" : „CA-N FILME", 
ora 20 ; Teatrul Evreesc de Stat: 
„UN ȘIRAG DE PERLE", ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
„SÎNZIANA ȘI PEPELEA", ora 
16 ; Teatrul „Țăndărică" : „GU- 
LIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR", 
ora 17.

ACȚIUNEA CRASSBOW 
rulează la Patria (orele 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30),

Festival (orele 8,15; 10,45;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15).

SUBTERANUL
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Capitol (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Glo
ria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Tomis (orele 9 ;
11.15 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21),
Melodia (orele 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 17 ; 19,15 ; 21,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Luceafărul (orele
8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15,30 ; 17,45 ;
20), București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Fero
viar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15), Excelsior (o- 
rele 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15), Modern (orele 9,30 ;
11.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Victoria (orele 8,45 ;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45J

21,15), Grivița (orele 9—16 în 
continuare, 18,15 ; 20,30), Au
rora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.45 ; 18 ; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MlINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

CHEILE CERULUI
rulează la Union (orele 15,30 ;
17,15 ; 19,15 ; 20,45).

GOLFUL URȘILOR ALBI. SUB 
SEMNUL TRAINICII PRIETE
NII ROMĂNO-BULGARE. IN- 
TÎLNIREA.

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

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30), Rahova (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la înfrățirea (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-YARD

rulează la Dacia (orele 8,15—
20,45 în continuare) ; Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

PASAREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Buzești (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Volga (orele 
9—14,30 în continuare ; 17,30 ;
20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ?

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 17,45 ; 20,15).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Bucegi (orele 15,45 ;
18.15 ; 20,45). Floreasca (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45), Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

SORA CEA MARE
rulează la Flacăra (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

BUNICUL. KYLIJAN ȘI EU 
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Miorița (orele
8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20.30) , Arta (orele 9—14,30 în 
continuare ; 17,30 ; 20,30).

FARAONUL
rulează la Popular (orele 16 ;
19.30) .

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Munca (orele 16 ;
18,15 ; 20,30).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SĂ

rulează la Moșilor (orele 16 ;
18,15 ; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Cosmos (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
rulează la Viitorul (orele
15,30 ; 18 : 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR T 
MĂRI

rulează la Colentina (orele 16 ;
18,15 ; 20,30).

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

SPARTACUS
rulează la Lira (orele 15 ; 19).

RECOMPENSA
rulează la Ferentari (orele
15,30 ; 18 ; 20.30).

CIMARON
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

MARȚI 31 OCTOMBRIE

18,00 : în direct... Fundamen
tarea științifică a deciziilor eco
nomice — Transmisiune de la 
Uzinele „Semănătoarea" Bucu

rești ; 18,30 : Pentru copii. Ecra
nul cu păpuși : „Lampa lui Ala- 
din". Interpretează colectivul 
Teatrului de păpuși din Iași,; 
19,00 : Pentru tineretul școlar : 
Vechi tezaure de cultură: Alba 
Iulia — oraș al vestigiilor ; 19,30 : 
Telejurnalul de seară; 20,00: 
Film serial: Aventurile lui Tar
zan ; 20,30 : Toamna, la izvorul 
Crișului Repede — reportaj fil
mat ; 20,55: Seară de teatru: 
„Zece zile care au zguduit lu
mea" de Heiner Miiller și He- 
ger Sthal după însemnările lui 
John Reed. în românește de Al- 
Philippide. Transmisiune de la 
Teatrul Național „I. L. Caragia-> 
le". In pauză : Interviu cu Radu 
Beligan și emisiune „Antract" ; 
22,55 : Telejurnalul de noapte.



Sosirea delegației 
române la Alger
La Alger a sosit delegația 

guvernamentală română con
dusă de Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului care, la 
invitația guvernului algerian, 
va lua parte la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 13-a 
aniversare a începerii revo
luției algeriene. Din delega
ție face parte și Petru 
Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La sosirea pe aeroportul 
Dar El Belda, delegația ro
mână a fost salutată de La- 
mine Khene, ministrul lu
crărilor publice și recon- 
struțiel în guvernul algerian, 
precum și de funcționari 
superior! din Ministerul Afa
cerilor Externe al Algeriei.

u rina ostilităților dintre trupeleNIGERIA. Case distruse în federale și cele biafreze.

Sesiunea O.N.U.
în dlmnieața zilei de 30 

octombrie, Comitetul poli
tic a ascultat la început o 
intervenție a delegatului 
Mexicului cu privire la de- 
nuclearizarea Americil La
tine, problemă a cărei dez
batere s-a încheiat. Dele
gatul mexican, Garda Ro
bles, a prezentat Comitetu
lui un proiect de rezoluție 
sprijinit de 21 de țări lati- 
no-emericane semnatare 

x ale tratatului în care este 
subliniat rolul important 
al tratatului în eforturile 
de prevenire a răspîndirii 
armelor nucleare și dreptul 
țărilor latino-americane la 
folosirea pașnică a ener
giei nucleare.

Comitetul a trecut apoi 
la examinarea așa-numitei 
probleme coreene, înscrisă 
la punctul 35 al ordinii de

Corneliu 
la Los

în continuarea vizitei pe care 
a făcut-o la Los Angeles la 

■ invitația organizației locale a 
Asociației americane pentru 
Națiunile Unite, președintele 
Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României, 
s-a întîlnit cu membri ai co
loniei române din acest oraș.

El a vizitat, de asemenea, 
studiourile de filme universal 
din Hollywood, unde a asistat 
la un program special organi
zat în cinstea sa, cunoscutul 
parc de distracții Disneyland și 
alte puncte din împrejurimile 
orașului.

în cursul acestor vizite el a 
fost însoțit de Charles Decker,

A doua tinerețe a Tașkentului
(Urmare din pag. I)

temelie s-a pus în anul 1865. 
Un plan de construire a ora
șului a fost elaborat-însă abia 
în 1930 ; pe baza lui s-au 
construit în Tașkent mai 
multe locuințe și clădiri so
cial — culturale. Un al doilea 
plan general a fost elaborat 
după război. In sfîrșit, al 
treilea plan a fost alcătuit 
după cutremurul de anul tre
cut. In prezent, insă, acest 
ultim plan apare deja ca de
pășit. De aceea se fac noi 
analize și ajustări. S-ar putea 
chiar un alt plan. Toate 
aceste planuri însă se com
pletează unul pe altul, fiecare 
luînd ca bază pe cel prece
dent. Reconstruirea orașului 
este în plină desfășurare. 
Pînă în 1970 urmează să se 
construiască 6 000 000 metri 
pătrați suprafață locuibilă, 
majorindu-se astfel prevede
rile cincinalului de aproape 
trei ori. Se vor construi, de 
asemenea, școli cu 94 000 de 

zi generale și cuprinzînd 
trei subpuncte înscrise la 
acest titlu și anume: Ra
portul așa-numitei Comisii 
O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei, retrage
rea forțelor S.U.A. și a 
altor state care ocupă Co
reea de sud sub steagul 
O.N.U., dizolvarea Comisiei 
ilegal constituite a O.N.U. 
înainte de a intra în dis
cuția de fond, comitetul a 
examinat problema invită
rii la dezbaterile sale a re
prezentanților R. P. D. Co
reene și Coreei de sud.

în ședința de luni, re
prezentantul U.R.S.S., N. 
Fedorenko, a subliniat că 
participarea la discuții a 
ambelor state coreene este 
condiția esențială asigură
rii unei dezbateri normale. 
Aceeași idee a fost spriji
nită și de delegații Alge
riei și Mongoliei.

Mănescu 
Angeles

președintele Organizației lo
cale a Asociației americane 
pentru Națiunile Unite.

Primarul orașului Los Ange
les, Samuel Jorty, a oferit în 
cinstea oaspetelui un dineu la 
care au luat parte personali
tăți de frunte ale vieții publi
ce, conducători ai organizației 
amintite, notabilități ale ora
șului, ; oameni de știință, artă 
și cultură. C. Mănescu a pri
mit cu acest prilej în dar din 
partea primarului cheia ora
șului.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă amicală, 
au fost rostite toasturi. Luni, 
seara, Corneliu Mănescu s-a 
reîntors la New York.

locuri, spitale cu 9 000 de 
paturi etc. Tașkentul va de
veni, astfel, la sfîrșitul de
ceniului nostru, unul din cele 
mai frumoase orașe sovietice.

Alte amănunte ne sînt fur
nizate de Abdulazal Vahabov. 
Magistralele, mari căi de co
municație, vor avea o lățime 
de 140 metri. In centru nu se 
vor construi blocuri de lo
cuințe. De-a lungul arterei 
principale a orașului, lungă 
de 4 kilometri și lată de 300 
de metri, se vor înălța clă
diri administrative de 17 și 
19 etaje cu carcase speciale 
de beton armat, calculate să 
reziste la cutremure de gra
dul 10. Sînt proiectate apoi 
numeroase blocuri turn. Pri
mele se află deja în construc
ție. Se va amenaja un mare 
complex sportiv, bazine de 
înot, fintîni țîșnitoare, parcuri 
etc.

O caracteristică a activității 
de construcții și reconstrucții 
din Tașkent o constituie aju
torul acordat de celelalte re

Vizita delegației

C.C. al P.C.R. in Finlanda
HELSINKI 30 (Agerpres). 

— în continuarea călătoriei 
pe care o întreprinde în 
nordul Finlandei, delegația 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a vizitat în cursul 
zilei de sîmbătă fabrica de 
celuloză „Typpi Oy“ din 
Oulu, s-a întîlnit cu mem
brii unei organizații de 
partid sătești și cu activul 
Comitetului provinciei Oulu 
al P.C. Finlandez.

Delegația C.C. al P.C.R. 
a șosit sîmbătă seara la 
Rovanieni, unde a vizitat 
hidrocentrala Piettikoski de 
pe rîul Kemi. Guvernatorul 
provinciei Laponia, Martti 
Miettun, a oferit un dineu 
în cinstea delegației ro
mâne.

Duminică a fost vizitată 
centrala organizațiilor fin
landeze pentru creșterea 
renilor.

Membrii delegației s-au 
întîlnit cu activul Comite
tului de partid din provin
cia Laponia.

în timpul vizitelor, dele
gația a fost însoțită de to
varășul Martti Malmberg, 
membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Fin
landez.

publici unionale. Ele au tri
mis la Tașkent materiale, me
canisme și forță de muncă 
pentru a înălța case noi, pe 
care apoi să le ofere în dar 
locuitorilor din orașul sini
strat.

In după-amiaza următoare 
facem o vizită la sectorul 
„hasar“, adică în cartierul 
unde construiesc cei veniți 
în ajutor. Clădirile se află 
în stadii diferite. .In timp ce 
unele au și fost date în fo
losință, altora de-abia ii se 
toarnă fundamentul. Majori
tatea din cele terminate au 
3-4 etaje, arareori mai mult. 
Stilurile sînt diferite, speci
fice republicii sau orașului 
donator.

La sectorul lituanian stăm 
de vorbă cu inginerul prin
cipal, Jonas Jurgelionis.

— Am venit aici, ne spune 
el, la 20 iunie 1966. Ne-am 
adunat din Vilnius, Kaunas și 
din alte părți ale țării. Prin
tre cei sosiți se aflau ingi
nerul Ranbivsko Eduards,

Luni s-au încheiat con
vorbirile între delegația Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Finlanda.

Din partea română Ia 
convorbiri au participat to
varășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
Permanent ăl C.C. al P.C.R., 
Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central 
de partid, Ilie Rădulescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicu Bujor, șef de sector la 
Secția internațională a C.C. 
al P.C.R.

Din partea finlandeză 
âu participat tovarășii 
Aarne Saarinen, președin
tele C.C. al Partidului Co
munist din Finlanda, Martti 
Malmberg și Anna-Liisa 
Hyvonen, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. 
din Finlanda, Olavi Poiko- 
lainen, șef de secție la C.C. 
al partidului, Lars Junttila, 
membru al C.C. al P.C. din 
Finlanda.

în cadrul convorbirilor a 
fost adoptat un comunicat 
care va fi dat publicității.

zidarul Linde Madars, beto- 
nistul Urlovskis Peteris și 
alții. La început cind cei mai 
mulți dintre localnici n-aveau 
unde să stea, am locuit și 
noi în corturi, într-o pădu
rice apropiată. Pe urmă 
ne-am construit pentru iarnă 
barăci. Acum, după cum ve
deți, sîntem pe terminate. 
Pînă Ia sfîrșitul anului vom 
înmina cheile celor 300 de 
apartamente și vom ura noi
lor locatari să le folosească 
sănătoși. Apoi ne vom în
toarce la ale noastre.

Am vizitat și alte șantiere 
de construcții. Pretutindeni 
cărămizi, mortar, fier, schele, 
macarale. Și constructori. Din 
toate se degajă o febră crea
toare care-1 determină pe 
vizitator să perceapă aproape 
senzorial ritmul unei nestă
vilite regenerări. In anul 
celei de-a 50-a aniversări a 
lui Octombrie, Tașkentul își 
începe cea de-a doua tine
rețe.

ION D. GOIA

Joncțiunea automată a sateliților 
„Cosmos-186“ și „Cosmos-l!!!!"

Agenția TASS anunță că în 
Uniunea Sovietică a fost rea
lizată la 30 octombrie joncțiu
nea automată a doi sateliți ar
tificiali ai Pămîntului. Sateli
tul artificial „Cosmos-188“, 
lansat la 30 octombrie, a rea
lizat joncțiunea pe orbită cu 
satelitul „Cosmos-186“ lansat 
la 27 octombrie.

După plasarea pe orbită a 
satelitului „Cosmos-188“, cei 
doi sateliți dotați cu sisteme 
speciale de apropiere și sub
ansambluri de cuplare au efec
tuat o serie de manevre com
plicate în spațiul, cosmic. S-au 
realizat automat căutarea reci
procă, apropierea, acostarea, 
iar apoi cei doi sateliți au efec
tuat cuplarea rigidă.

Zborul sateliților artificiali 
„Cosmos-186“ și „Cosmos-188“ 
a durat trei ore și 30 minute, 
efectuîndu-se programul de 
cercetări tehnico-științifice.

La ora 15,00, ora Moscovei, 
la o comandă de pe Pămînt, 
s-a produs decuplarea automa

Ministrul căilor ferate, Flo
rian Dănălache, împreună cu 
grupul de specialiști români 
continuîndu-și vizita in Fran
ța, a fost oaspetele unui șan
tier de reparații situat pe tra
seul Arras-Douai, unde a luat 
cunoștință de măsurile și in
stalațiile realizate pentru cir
culația trenurilor cu viteză 
mare și a călătorit cu „Le Ca
pitole" — tren de mare viteză 
care atinge 200 km/h. 

tă. Manevra a fost televizată 
pe Pămînt.

La cîtva timp după decu
plare, cu ajutorul instalațiilor 
motoare de bord, cei doi sate
liți au fost plasați pe orbite 
diferite.

Toate sistemele care au asi
gurat îndeplinirea decuplării 
și manevrele următoare au 
funcționat normal.

După săvîrșirea cu succes 
a programului de căutare, a- 
propiere, cuplare și decuplare 
automată a sateliților artifi
ciali pe orbită, „Cosmos-186“ 
și „Cosmos-188“ își continuă 
zborul și cercetările în spațiul 
cosmic.

Soluționarea de către savan- 
ții, constructorii și inginerii so
vietici a complicatei probleme 
tehnice și științifice a joncțiu
nii automate deschide largi 
perspective plasării pe orbită a 
unor stații cosmice de mari 
proporții, capabile să efectueze 
cercetări complexe și multila
terale asupra spațiului cosmic 
și planetelor.

Luni dimineața, oaspeții ro
mâni au făcut o vizită la Regia 
autonomă de transporturi pa
riziene (R.A.T.P.), unde au a- 
vut convorbiri cu membri ai 
conducerii Regiei, după care 
au vizitat unul dintre șantie
rele acestei societăți. După- 
amiază, Florian Dănălache a 
avut o întrevedere cu Pierre 
Sudreau, președintele Federa
ției industriilor feroviare din 
Franța.

WASHINGTON POST și-a 
consacrat un spațiu conside
rabil din prima pagină inter
viului unuia din șefii Ku- 
Klux-Klanului „magul impe
rial" Robert Shelton, cu re
ședința la Tuscaloosa (Alaba
ma). Scopul, nemărturisit, al 
influentului cotidian american 
pare a fi înscrierea oficială 
a faimoasei organizații ultra- 
rasiste în rîndul asociațiilor 
filantropice dintre cele mai 
„nobile", ceva în genul socie
tății pentru protecția anima
lelor sau al ligii anti-alcoolice.

„Particularitatea cea mai 
remarcabilă a noului Klan — 
ține să precizeze WASHING
TON POST în nota sa redac
țională — este faptul că a- 
doptă idei și acțiuni liberale 
și apără segregația numai 
prin metode neviolente". Cu 
un aer angelic, „magul im
perial" din Tuscaloosa ține 
să precizeze, nici mai mult 
nici mai puțin, că „Ku-Klux-

Bravul
K. K. K.

Klanul a fost dintotdeauna 
bazat pe principiile justiției 
și echității în raporturile din
tre albi și negri" (cea mai 
înaltă formă de echitate și 
justiție fiind, probabil, asasi
narea, linșarea a sute și sute 
de negri). „Imaginea Ku- 
Klux-Klanului — spune Sheal- 
ton -— a fost în așa măsură 
deformată de diverși defăimă
tori incit s-a creat impresia 
că membrii săi ar fi niște uci
gași, adepți ai terorii și vio
lenței... In realitate, Klanul nu 
are nici nuanță de violență în 
programul său. Adesea, popu
lația neagră ne face respon
sabili de crime. Asemenea a- 
cuzații sînt false. Declar so
lemn că programul pe care-l 
urmărim exclude orice intimi
dare și violență".

Solemnitatea publicitară de 
trecere a Klanului în rîndu- 
rile sfinților a fost însă în
treruptă într-o manieră intem
pestivă. Mirosind, probabil că 
sînt pe punctul de a fi cano
nizați, unii membri ai glugi
lor negre s-au grăbit să săr
bătorească evenimentul și să 
salute predica „magului im
perial".

In momentul cind „indul
gența" eliberată de WAS
HINGTON POST abia ieșea 
de sub tipar, agențiile de pre
să americane anunțau la ru
brica știrilor diverse cotidiene 
o noutate din statul Georgia. 
Cetățeanul de culoare Lemuel 
A. Penn, ofițer în rezervă, a 
fost ucis în mod sălbatic, cu 
lovituri de baston, pe una din 
șoselele naționale. Asasinii au 
fost arestați după numai cî- 
teva ore de la comiterea cri
mei. Toți trei au declarat că 
sînt membrii activi ai Ku- 
Klux-Klanului.

E. R.

Pentagonul trăiește, în- 
sfîrșit, o clipă de liniște. 
Calvarul său a luat sfîrșit. 
Zilele și nopțile de zbucium 
s-au încheiat, grație unui 
gest plin de nobilă genero
zitate. La cartierul general 
de la Saigon vestea va adu
ce ușurare, iar funcționarii 
care trăiesc în ambasada — 
fortăreață din capitala sud- 
vitnameză se vor simți cu
prinși de speranță. Impasul 
american din Vietnam a- 
parține trecutului...

Bineînțeles, toate aces
tea s-au petrecut doar în- 
tr-un vis. Un vis la Casa 
Albă ? Nu... Nici măcar 
Thieu în ajunul instalării 
ca președinte „ales" nu și-a 
îngăduit un asemenea vis 
(oaspeții săi marcanți văd 
Saigonul din... elicopter 
pentru că promenadele pe 
șosele sînt riscante).

în schimb, într-un somp
tuos palat din Managua a

Salva 
toni

visat ultimul din dinastia 
Somoza, devenit printr-o 
fraudă electorală președin
te al Nicaraguei. A visat 
junele general că, grație lui. 
Washingtonul a ieșit din 
impasul vietnamez. Trupe 
din Nicaragua ar fi intrat 
în acțiune în jungla vietna
meză salvînd pe Westmo
reland și armatele lui.

în vis lucrurile se petre
ceau ca intr-o superproduc- 
ducție tehnicoloră de la 
Hollywood. Somoza era fe
ricit : reușise să-și dovedea
scă recunoștința față de pu
ternicii săi protectori din 
nord într-o clipă de dificul
tate pentru ei, ..

Trezirea a fost neplăcută. 
Visul s-a risipit brutal, du
reros. Totuși, un gînd îl ob
seda : să devină salvatorul 
Washingtonului. Cineva i-a 
sugerat o idee. A acceptat-o 
bucuros. Așa s-a născut ho- 
tărîrea guvernului de la 
Managua de a trimite trupe 
în Vietnam, despre care 
am aflat dintr-o telegramă 
transmisă de agenția U.P.L

Washingtonul s-a bucu
rat, dar nu peste măsură. 
„Propunerea este în curs de 
examinare" — a declarat 
un purtător de cuvînt.

Oare de ce lipsește en
tuziasmul ? Amărăciunea 
lui Somoza este evidentă : 
doar a oferit un contingent 
compus din... 50 de soldați. 
Pentru nevoile lui Westmo
reland, s-o recunoaștem, 
numărul „salvatorilor" este 
prea redus iar generozități 
simbolice nu-1 impresionea
ză...

M. RAMURA
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• DIN INIȚIATIVA Fe
derației Generale a Muncii 
din Belgia, la Bruxelles a 
avut loc o demonstrație de 
protest împotriva încălcări
lor libertăților cetățenești 
în Grecia. Peste 1000 de 
demonstranți au străbătut 
străzile centrale ale capita
lei Belgiei, purtind pancar
te pe care erau scrise lo
zinci de condamnare a re
gimului militar din Grecia 
și în sprijinul eliberării 
deținuților politici din a- 
ceastă țară. Demonstrația 
s-a încheiat cu un miting.

• PE STRĂZILE princi
pale ale capitalei Suediei a 
avut loc o demonstrație la 
care participanții, majori
tatea reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret, au pro
testat împotriva acțiunilor 
regimului militar de la A- 
tena. Demonstrația s-a în
cheiat în fața clădirii Am
basadei de la Stockholm a 
Greciei, unde o delegație a 
încercat să remită o petiție 
ambasadorului. Poliția a in
tervenit pentru a împrăș
tia pe demonstranți.

Acțiuni similare de pro
test împotriva încălcărilor 
libertăților cetățenești în 
Grecia au avut loc și în 
alte orașe ale Suediei.

R. S. F. IUGOSLAVIA. în Piața Republicii din Zagreb.

ZIARUL „Guardian" pu
blică sub semnătura Iul Ce
dric Thorneberry, un articol 
în care se arată că redacției 
acestui cotidian i-a parvenit 
un nou cîntec scris în închi
soare de cunoscutul compo
zitor Mikis Theodorakis, in
titulat „Niciodată". El con
stituie un îndemn Ia adresa 
patrioților greci de a lupta 
împotriva guvernului mili
tar instaurat în țară la 21 
aprilie a.c.

MAȘINĂ CARE

ÎNREGISTREAZĂ GÎNDUL

LUNI dimineața a sosit Ia 
Moscova delegația ARLUS 
condusă de prof. Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliu
lui General ARLUS, care va 
participa la festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea semi
centenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Prof. Edmond De
wan, de la Centrul 
de cercetări din 
Bradford (Massachu
setts — S.U.A.), a 
reușit o experiență 
uluitoare : el a dic
tat gîndul său unui 
ordinator, fără in
termediul vorbei sau 
al scrisului. Această 
transmitere a infor
mației de la om Ia 
mașină, care des
chide un domeniu 
fantastic în ciber
netică, a fost asigu
rată prin niște elec
trozi fixați pe cra

niul omului. Astfel, 
experimentatorul a 
reușit ca mașina de 
calculat să bată cu- 
vîntul... „ciberneti
că".

Experiența respec
tivă a fost posibilă 
datorită intervenției 
activității electrice 
corticale și a unde
lor corticale de ve
ghe, denumite alfa. 
Aceste unde, din 
motive necunoscu
te, se blochează de 
îndată ce atenția 
este fixată asupra 
unui obiect sau su-

biect; blocîndu-le 
multă vreme sau 
puțină vreme, expe
rimentatorul a ob
ținut echivalentul 
semnelor „scurte" 
sau „lungi" din co
dul morse și, articu- 
lind aceste semnale, 
el a putut deci dic
ta mașinii în codul 
morse cuvîntul ales 
de el. Sistemul este 
relativ simplu : pen
tru a bloca undele 
alfa, experimentato
rul deschidea ochii ; 
pentru a le restabili, 
el îi închidea.

ELENA CERNEL prim-solistă 
a Teatrului de Operă ți Balet 
din București, a interpretat sîm
bătă și duminică seara, Ia 
Opera mare din Paris,rolul prin
cipal din opera Carmen de 
Bizet, obținînd un frumos 
succes.

REPREZENTANȚI ai luptăto
rilor pentru retrocedarea Okina- 
wei către Japonia au sosit luni 
la Tokio pentru a se întilni cu 
primul ministru Eisaku Sato 
înaintea plecării sale la 
Washington, unde va avea con
vorbiri cu președintele Johnson.

Ministrul afacerilor externe al R. P. D. Coreene, Pak Sen 
Cer, a adresat un mesaj președintelui sesiunii a 22-a a Adu
nării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, și secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în legătură cu raportul anual al 
Comisiei O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei. In me
saj se arată că raportul anual al acestei comisii a dovedit, 
ca și cele precedente, că comisia este o unealtă a S.U.A. pen
tru aplicarea politicii de agresiune în Coreea și că a fost 
creată contrar voinței poporului coreean.

în mesaj se cere ca Comisia O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei să fie dizolvată, trupele americane, care 
ocupă Coreea de sud sub masca trupelor O.N.U., să fie retrase 
de acolo imediat, iar problema refacerii unității Coreei să fie 
rezolvată de poporul coreean însuși, pe cale pașnică.

Ministrul de externe al R. P. b. Coreene cere ca acest 
mesaj să fie difuzat în rîndul reprezentanților țărilor mem
bre ale O.N.U. ca document oficial al O.N.U.

Ei vor face cunoscut primului 
ministru cererea locuitorilor a- 
cestei insule ca S.U.A. să îna
poieze neîntîrziat și fără nici un 
fel de condiții Okinawa Japo
niei.

LUCRĂRILE Congresului al 
VI-lea al Uniunii Femeilor din 
Albania s-au încheiat.

La congres a; participat și o 
delegație a Consiliului Național 
al Femeilor din România, con
dusă de Ioana Boga, vicepreșe
dintă a Consiliului.

Congresul a aprobat modifică
rile Ia statutul Uniunii și ra
portul Consiliului ei general în 
legătură sarcinile în vederea în
deplinirii hotărîrilor Congresu
lui Partidului Muncii din Alba
nia. Congresul a ales noul Con
siliu general, compus din 151 
persoane. Vito Kapo a fost rea
leasa in funcția de președintă a 
Consiliului general al Uniunii 
femeilor din Albania.
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ÎN CINSTEA celei de-a 50-a 
aniversări a Revoluției Socialis
te din Octombrie, duminică a a- 
vut loc la Berlin o paradă milita
ră. Au participat unități ale Ar
matei populare naționale a "t.D. 
Germane și ale trupelo: o- 
vietice staționate în R.D.G.

în tribună au luat loc Wahcr 
Ulbricht și alți conducători de 
partid și de stat.

LA GALERIILE Tretiakov d. 
Moscova s-a deschis o expozi.ie 
unde publicului îi sînt înfăți
șate operele de artă plastică 
create de artiștii sovietici în pri
mii cinci ani după revoluție. 
Printre exponate se numără 
desene, afișe agitatorice, schițe, 
diferite materiale de pavoazare. 
Șînt expuse, de asemenea, pro
iectele unor monumente în 
cinstea eroilor revoluției, create 
de artiști plastici renumiți cum 
sînt Serghei Konukov, Vera 
Muhina și alții.
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