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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Belgiei, 

Pierre Harmel
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni 
dimineața, la Palatul Republicii, 
pe ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Harmel.

La primire a participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc, au fost abordate proble
me privind relațiile bilaterale și 
unele probleme internaționale. 
Constatîndu-se cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a colaborării din
tre cele două state în interesul 
ambelor părți, au fost subliniate 
posibilitățile existente de dezvol
tare a colaborării româno-belgie- 
ne. A fost evidențiată dorința am
belor state de a-și aduce în con
tinuare o contribuție eficientă la 
cauza păcii și destinderii interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

în încheierea întrevederii, pre

ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat 
ministrului afacerilor externe bel
gian, Pierre Harmel, ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu" clasa I, acordat 
pentru merite deosebite și con-

tribuția adusă la promovarea cau
zei păcii și colaborării internațio
nale, precum și la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre Regatul 
Belgiei și Republica Socialistă 
România.

Dejun oferit de președintele 

Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit luni 
un dejun în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Belgiei, Pi
erre Harmel.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, A- 
drian Dimitriu, ministrul justiției, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Vasile Gliga, adjunct

al ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul României numit la Bruxelles.

Au luat parte Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București, 
Louis Colot, ambasador, însărci
nat cu problemele păcii și dezar
mării în M.A.E., Etienne Davig- 
non, șeful de cabinet al ministru
lui afacerilor externe, Philippe de 
Schoutheete, șeful serviciului de 
presă din M.A.E., Robert van 
Overberghe, consilier al Ambasa
dei Belgiei la București.

(Agerpres) ,

Primirea de către tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a ministrului

afacerilor externe al Belgiei
Luni dimineața, președintele 

Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, Pierre Harmel.

La întrevedere a participat 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

In cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme privind perspectivele 
relațiilor româno - belgiene, 
precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

(Agerpres)

Oricît am vrut să fim originali, 
n-am descoperit pentru acest în
ceput de reportaj ceva mai fru
mos decît „banala" formulă : 
Din nou la școală! Am auzit-o 
din gura sutelor de elevi pe care 
i-am întîlnit în primele ore ale 
dimineții, rostită cu gravitate de 
părinții prezenți la festivitățile de 
începere a cursurilor, folosită ca 
îndemn de profesori la întîile cu
vinte adresate elevilor.

Din nou la scoală! Elevii au 
dorit revenirea la clase — mărtu
risit sau nu — așa cum în iunie 
doreau vacanța. I-am întîlnit cu 
brațele încărcate cu flori pe care 
le-au schimbat cu manualele ; 
i-am văzut mai mari, mai voinici, 
mai serioși, mai dornici de în
vățătură, așteptînd începutul tu
turor activităților școlare atît de 
îndrăgite pentru satisfacțiile mul
tilaterale pe care le oferă.

MOMENT SOLEMN

Simbolica panglică inaugurală 
a noului an școlar a fost tăiată 
într-un cadru solemn. Au fost de 
față elevi, profesori, părinți — 
țara întreagă. Sărbătoarea deschi
derii școlilor a avut dimensiuni 
naționale, pentru ca la viitorul 
tinerei generații veghează întrea
ga țară.

In Capitală, la Cluj, Iași și Hu
nedoara, la Baia Mare și Galați, 
pretutindeni în orașe, ca și în 
cele mai îndepărtate sate, festivi
tățile au avut aceeași semnificație: 
de început de activitate școlară 
într-un moment cînd întreaga 
țară se află antrenată într-o mun
că constructivă, plină de respon
sabilitate socială și patriotică pen
tru a da viață hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Conferin
ței naționale a partidului, de de- 
săvîrșire a construcției socialiste 
în România.

In Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, adresat cadrelor 
didactice și elevilor cu prilejul

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

cu sprijinul corespondenților 
ziarului

(Continuare în pag. a IlI-a)

Elevi și eleve, sub îndrumarea dascălilor voștri aveți datoria să învățați cu 
sîrguință, să folosiți din plin anii atît de frumoși și rodnici ai copilăriei și ado
lescenței, anii plămădirii personalității, pentru a vă îmbogăți neîncetat cunoș
tințele. Studiați cu pasiune, dovediți prin întreaga voastră activitate, printr-o 
muncă perseverentă și sistematică, că sînteți demni de încrederea și solicitu
dinea cu care sînteți înconjurați de partid și popor, că sînteți hotărîți să vă 
îndepliniți cu cinste sarcinile de înaltă răspundere ce vă vor reveni în viitor.

(Din salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, adiesat cadrelor didactice și elevilor cu prilejul 
deschidetii noului an școlar).

DRAMATURGIA 
in contextul 

literar actual 
de VALENTIN SILVESTRU

Condiția dramaturgiei, care se consacră, în 
genere, mediat, printr-o nobilă artă a mulțimi
lor, teatrul — implică refuzul gratuitului. Au 
devenit loc comun aserțiunile care evocă tea
trul ca pe o „artă a cetății", „tribună a poporu
lui", „școală a moravurilor", „tipar al veacului", 
„oglindă vie a omului". Acesta , firește, după 
o îndelungată și cîte o dată extrem de anevo
ioasă prin secole atestare, șlefuindu-se și defini- 
tivîndu-se în exercițiul polemic al luptei cu ju
decăți contrarii; numai întîiele piese ale lui 
Alecsandri cîte mărturii n-ar putea depune des
pre eroismul acțiunii acelor mari și luminoși 
cărturari care voiau ca lumea să vină la tea
tru „ca să capete idei“ ! Totuși atari aserțiuni 
sînt azi definitiv validate de peisajul nostru 
spiritual, conturînd nu numai profilul intelec
tual și uman al dramaturgiei, ci și esențiala ei 
stare de spirit, adică civismul.

Poate că confruntarea foarte severă și ime
diată, de către artiști și public, a dramaturgiei 

z cu realitatea istorică ori cu cea curentă duce și 
la o poziție mai aparte a acesteia în cîmpul li
teraturii, la conservarea pe un spațiu mai vast 
și într-un mod mai persistent a unor forme mai 
elementare de comunicare, a unui realism mai 
transparent, a unui limbaj mai puțin elaborat 
sub raport stilistic. Dar cine urmărește mai a- 
tent evoluția literaturii române contemporane 
înțelege că în linii generale dramaturgia — chiar 
dacă dispune deocamdată de un număr prea 
mare de opere definitive — cunoaște același 
drum ca al poeziei și prozei; se va observa, de alt
fel. că atunci cînd prozatorul Dumitru Radu Po
pescu. poetul Marin Sorescu. valorosul reporter 
Paul Anghel și alti literati pășesc în cercul ma
gic al scenei, ei vin aici cu cele mai bune și 
mai proprii arme ale lor; apoi, că un număr 
însemnat de tineri se alătură dramaturgilor ma
turi, cu lucrări de loc minore sau șovăielnice, 
rîvnind a cuprinde în parabole filozofice, isto
rice, politice, evenimente mondiale și a ex
plora în profunzime raporturi umane configura- 
tive pentru timpul nostru atît de zbuciumat.

(Continuare în pag. a Il-a)

A existat o vre
me cînd hemoragia 
frunzei îmi dădea 
stări euforice si cînd 
umblam Ia harfa se
cretă a unui lirism 
mereu reprimat din 
motive de decență. 
Anotimpul lamenta
ției impuse debutea
ză cu evocări despre 
malignitatea naturii, 
lacurile sînt puse la 
dispoziția cititorului 
cu toată vegetația 
pletoasă și unele 
accente optimiste 
sînt obținute prin 
cifre ale recoltelor. 
Intr-o vreme prin 
proza noastră um
blau și care cu boi 
pline-ciucure de rod 
și chiuiau haiducește 
țărani plini de must 
și voioșie. Hambare
le erau descrise la 
modul pantagruelesc 
si gemeau sonor de 
grîu și porumb. 
Pînă și cerul rămî- 
nea albastru și prin 
ușa din dos a litera
turii intrau lăuta
rii cîntînd șugubăț 
despre salbele al

bastre ale viilor dă
tătoare de optimism. 
Ceva înduioșat și 
bețiv7, melancolic la 
modul romanțelor de 
la opt și jumătate 
searg, înduioșa și 
inimi mai puțin ro
mantice. Se ardeau 
cocenii și flăcările a- 
veau amurgul Iul

Să ne înțelegem : 
nu am nimic cu 
șampania recoltei și 
nu abhor pe cei ce 
țin duminica anotim
purilor, dar mie 
toamna mi se pare 
o oră a cugetării ce
lei mai profunde. Am 
văzut cîmpurile ara-

DE TOAMNA
EUGEN BARBU

septembrie tn ele, 
cu ceva patetic de 
Drăgășani și Lacri
ma Christi. încă nu 
intram în Bacovia, 
poet profund și me
tafizic. dar ceva săl
tăreț sguduia hîrtia 
și nevoia de sîrbă. 
Sentimentul leșios 
romanțios făcea ra
vagii cam la timpul 
ăsta.

te și griul nou ca un 
ecou al energiei țea
păn. drept. sfidind 
aversele ce au făcut 
din vara noastră o 
Încercare a nervilor 
expuși la excesele 
pluviale. Idilicul ță
ran de altă-dată pe- 
trecînd aceste luni 
la umbra șopronului 
cu razachie mai stă-

e ruie numai în mintea 
B idilicilor bătrîni și 
n demodați. Stind luni- 
i le din urmă mai lîn- 
I gă fin și mai lingă 

vacă, intrînd adică in 
orologeria unei alte 

'< vieți, numite îndeob- 
'• ște rurale, am de- 
b prins și alte obiceie 

ale satului ce și-a 
părăsit de mult ița- 
rii și foamea de pă
mânt. De ce nu ac
ceptăm că badea Ilie 
stă la televizor și știe 
ce-i în Indonezia, 
imediat după prînzi- 
șor și-și dă cu pre
supusul despre bale
tul „Lacul lebedelor" 
între amurg și mie
zul nopții ? Iată de 
ce cred că publicis
tica legată de isteria 
toamnei, de desfășu
rarea ei tehnicoloră. 
trebuie revizuită. Al 

! treilea anotimp este 
plenar, geometric, o 
stare matematică, de 
efort și de chibzuin-

(Continuare 
tn pag. a V-a)

...Priveam, la muzeul de 
istorie orădean, vestigiile 
istorice ale locurilor și 
îmbrățișam dintr-o privire 
întregi milenii, de la cultura 
străveche a paleoliticului, 
bogat reprezentată prin 
obiecte de muncă și podoabă, 
așezări omenești, pînă la 
straturile de civilizație re
centă. trecînd de la piatra 
șlefuită la cultura bronzu
lui, a fierului. Și privind 
obiectele metalice migălite 
în secoli de meșteri anonimi, 
un nume ciudat — ciudat, 
cel puțin, în clipa aceea, în 
ambianța aceea — mi-a ve
nit în minte: AL-RO, alu
miniul românesc. E drept, 
istoria nu consemnează după 
fier o nouă civilizație legată 
de metale și, dacă ar fi să 
găsim un „corespondent me
talic** contemporan, fără în
doială că ne-am opri la unul 
din elementele fisionabile. $i 
totuși, pentru aceste locuri, 
aluminiul are o semnificație 
cu totul deosebită.

S-ar putea spune — fără 
a forța imaginea — că 
zăcămintele de bauxită de la 
Dobreștii Bihorului așteptau 
de milenii ziua în care ge
niul omului avea să le dea 
o altă înfățișare. De fapt, 
pînă la anul de grație 1847, 
cînd bauxita a fost descope
rită și identificată ca atare 
la Baux de Provence în 
Franța, nimeni nu se putea

• DOBREȘTI

• ORADEA

• SLATINA |

inteligența. Pentru multe 
generații de tehnicieni, a 
fabrica aluminiu — metalul 
secolului XX ! — ramînea un 
vis frumos. Pentru genera
țiile de azi, aluminiul româ
nesc a devenit o realitate. 
Ca să ajungem aici era ne
voie, însă, de un salt uriaș, 
de o revoluție, de construirea 
orinduirii socialiste — care 
să unească kilowații Bicazu- 
lui și Argeșului, tn băile de 
electroliză ale Slatinei, cu

sură să facă obiectul unui 
reportaj ?" — rezultatul a 
fost cel așteptat: 89 din 100 
de răspunsuri au pledat pen
tru uzina de alumină. Iată 
cîteva din motivele opțiunii: 
„Este o uzină construită în 
anii socialismului și care nu 
putea fi realizată decît avind 
la îndemînă întreaga zestre 
a industriei socialiste româ
nești" (Dinu Ineu); „Este 
cea mai mare uzină biho
reana, este prima noastră

TRIUNGHIUL MAGIC
AL ALUMINIULUI

gîndi la aluminiu. Căci ob
ținerea aluminiului presu
pune mai înainte de toate, 
o ' societate industrializată, 
cantități imense de energie 
electrică, o pricepere chi
mică ieșită din comun. Și 
dacă am avut dintotdeauna 
chimiști de seamă ca Poni 
și Longinescu, ingineri ca 
Vlaicu și Vuia, ne-au lipsit 
în trecut mijloacele tehnico- 
materiale spre a ne aplica

alumina de Oradea obținută 
din bauxita de Dobrești.

Părăsind muzeul orădean 
— în care, din păcate, epoca 
aluminiului deocamdată lip
sește — am improvizat, pe 
stradă, un scurt sondaj de 
opinie. La întrebarea : „care 
este, după părerea dumnea
voastră faptul pe care îl 
considerați cel mai semnifi
cativ pentru orașul în care 
trăiți, faptul cel mai în mă-

unitate industrială chimică 
și, în plus, realizează — prin 
colaborarea Dobrești. O- 
radea, Slatina — o adevă
rată metaforă a muncii a- 
vîntate a poporului nostru" 
(Sălăjan Victor) ; „Este o 
uzină legată major de teh
nica prezentului și își aduce

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a IV-a)

• COLECTIVUL 
COMBINATULUI ,.A- 
zomnreș'* din Tg. Mu
reș a livrat luni ulti
mele șarje de amo
niac, acid azotic și a- 
zotat de amoniu din 
planul de producție 
pe primele trei trimes
tre din acest an. Un 
calcul operativ arată 
că de la începutul a- 
nului și .pînă în pre
zent, chimiștii de la 
această unitate au rea
lizat o producție glo
bală peste plan de 16 
milioane lei.

FAMILIA LOCO
MOTIVELOR Diesel- 
hidraulice produse în 
serie la marile uzine 
bucurcștene ..23 Au
gust" a fost comple
tată cu un nou tip — 
cea de 250 cp, desti
nată transporturilor 
industriale pe căile 
ferate ale marilor în
treprinderi și șan
tiere.

• „ORĂȘEI ,UL STU
DENȚESC" din Iași - - 
cu o capacitate de 
3 200 locuri în cămin» 
— s-a îmbogățit pen
tru noul an universi
tar cu încă 800 de 
locuri și o cantină cu 
o capacitate de 6 000 
locuri.

• O INFORMARE 
de mare utilitate : la 
29 septembrie intră în 
vigoare noul mers al 
trenurilor. Acesta asi
gură — spre deosebire 
de predecesoarele — 
legături mai rapide cu 
localitățile îndepărtate 
(Maramureș, Moldova 
Banat).

Numărul unităților 
prestatoare de servi
ciu către populația din 
mediul sătesc se ri
dică, în întreaga țară, 
la peste 15 500, cuprin- 
zînd mai mult de 100 
de profile. Ele concen
trează un important 
număr de meseriași 
din mediul rural, 
creează locuri de 
muncă pentru nume
roși tineri care îndră
gesc meseriile noi.

9 INTRE LOCALI
TĂȚILE Ostrov si 
Pecineaga — nordul 
Dobrogei — s-a des
chis un mare șantier 
de îmbunătățiri fun
ciare. Digul de apăra
re contra inundațiilor 
va avea o lungime de 
10 km. și va contribui 
în final, la irigarea a 
1 500 ha.

• LA IAȘI au 
început luni manifes
tările consacrate săp
tămânii „Vasile Alec
sandri". Acțiunea, or
ganizată de comitetul 
județean U.T.C., îm
preună cu Comitetul 
județean pentru cultu
ră și artă. își propune 
să papularizeze valoTi- 
le de seamă ale cul
turii românești.
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JURNAL
DE TINAR

Locuiesc în centrul Bucu- 
reștiului într-un bloc nou, 
la etajul al șaptelea. Casa 
mea este orînduîtă după 
orînduiala sufletului meu și 
după modul meu de-a gîndi. 
în fond, casa mea e concep
ția mea despre viață. Mi-am 
visat-o timp de-o adolescență 
întreagă și ea s-a arătat nu
mai cum am vrut eu. Nicio
dată nu m-au impresionat 
interioarele străine, casele 
care nu-mi aparțineau. Din 
ele n-am reținut nici un mo
tiv casnic sau livresc. De 
aceea casa mea, în afară că 
acceptă să facă parte din- 
tr-un bloc uriaș el însuși un 
fel de orășel, este unică și 
imposibil de imitat ! Asta se 
întîmplă pentru că la reali
zarea interiorului casei mele 
n-a contribuit fantezia mea 
ci însăși viața mea, destinul 
meu. Acolo cărțile și muzica, 
obiectele și gîndurile mele 
s-au asociat obligatoriu în 
armonia tăcerii. Fără liniște 
nu pot face nimic în 
casa mea. Dacă se 
Vreo instalație, sau mașina 
infernală de topit 
pentru trotuare a venit 
strada mea, eu nu dau multă 
vreme pe acasă, ci umblu 

.prift parcuri, prin librării sau 
magazine sau și mai grozav 
mă duc în Obor să uit de

toată 
repară

smoală 
pe

Liniștea
caselor

noastre
Ion Crînguleanu

toate ! Trebuie sâ spun că 
în blocul nostru locuiesc tot 
felul de oameni începînd cu 
muncitori, strungari la Uzi
nele „23 August" și termi- 
nînd cu artiști de mare ta- 

: lent la Ope^ă și Teatrul Na
țional. Toată această lume 
pare să fi încheiat un pact 
secret al liniștii și curățe
niei. Există o disciplină ta
cită a dorinței de-a trăi o- 
mCnește și civilizat. Așa 
stind lucrurile, se pare că 
toti o ducem într-o fericire 
nemaipomenită și că putem 
fi invidiați și de cei mai fa
natici gospodari. Eif îmi rog 
cititorii să nu se grăbească 
în a afirma plini de admira
ție : „oh, oh, fericitul, feri- 
ciții!1 Mai întîi trebuie să 
știți că eu aud tot ce se în
tîmplă (fără voia mea 1) pe 
o rază de două etaje în sus 
și două etaje în jos, iar prin 
pereți și tavan aud viața a 
peste 15—2i) de familii. Bine
înțeles, asta numai cînd se 
montează mobila ori sînt 
sdiscuții" de mare intensi
tate care trec și prin foc. dar 
mi-te prin niște pereți de 
beton ? !

Două necazuri; mai mari, 
două disperări, aproape zil
nic îhsă îmi întunecă viața. 
Prima dispcra?*c e între ore
le 16—18 (cînd unii oameni 
se odihnesc !) provocată de 
eîte 4—5 bărbați care fac do
vezi eroice de dragoste pen
tru consoartele lor, bătînd 
vitejește la covoarele persa
ne în fața blocului. Nimeni 
nu le interzice să scuture și 
să bată covoare, dar ceva 
care ține de bunul simț, le 
spune cu fiecare lovitură că 
există și lume obosită, ner
voasă. poate chiar și bolna
vă, ori încordată în lectură 
sau muzică etc., etc., și nu 
le poate suporta la infinit a- 
cest capriciu atît de inuman.

A doua disperare mă 
prinde cam între orele 
două noaptea. Somnul 
este asasinat de cîțiva 
vizi care ascultă radio
chis la maximum și alți doi, 
în special doi care bat cu 
ciocanele în pereți, atît de 
tare și nemilos. îneît lumea 
de la două-trei etaje începe 
Să bată cu obiecte de metal 
îh calorifere că se dezlănțuie 
un adevărat vacarm, un in
fern nocturn fără nici un fel 
de rezultat. Cei doi vinovați 
ca orice huligan sau om- ce 
aduce suferință publică, sînt 
de-o nepăsare totală. Dar în 
ce tot bat ei noapte de noap
te ? Si cît vor bate așa ? Și 
cum se vor descurca în mo
mentul în care eu n-am să 
mai pot răbda ?.

Indiscutabil, viața moder
nă pe lingă viteză și e- 
chilibru, pe lîngă luciditate 
și grandoare, presupune și 
intoleranța față de cei care 
dau cu piatra în liniștea și 
bucuria omului.

Răspunzînd unei cerințe obiec
tive, casele de cultură ale tine
retului din Municipiul București 
au adoptat o nouă formă de or
ganizare bazată pe diferența ap
titudinilor, înclinațiilor și prefe
rințelor tinerllo» interesați în a-și 
petrece în mod agreabil și util 
o parte din timpul lor liber. Ast
fel, iubitorii celei de-a șaptea 
arte pot frecventa Eoran-clubul 
din sectorul 7 unde sub îndru
marea unor oameni de cultură 
vor avea posibilitatea să cunoas
că mai bine diverse curente ci
nematografice contemporane, să 
descopere multe din tainele teh
nicii filmărilor; în sectorul 1 s-a 
deschis o cafenea literară tn ca
drul Ateneului Tineretului, cei 
cu înclinații practice au la dis
poziție Tehnic-cluhul din secto
rul 3, iar pentru tinerii din școli 
s-a amenajat Elev-clubul din sec
torul 4.

Noua orientare a activității ca
selor de cultură impune, firește, 
un substanțial efort financiar. A- 
ceastă idee ne-a fost împărtășită 
de altfel de toți directorii case
lor de cultură vizitate.

De unde încep atunci dificul
tățile ? Conducerile acestor așe
zăminte culturale au la dispozi
ție, pentru necesitățile curente, 
un fond bugetar din care aco
peră salariile, combustibilul, re
parațiile curente (și care este in 
general bine repartizat) yi un 
fond extrabugetar destinat chel
tuielilor pentru susținerea activi
tății cultural-educative propriu- 
zise. „Activitatea unei case de 
cultură va fi cu atît mai antre
nantă, ne-a mărturisit tov. Ouată 
Li viu, directorul Casei de cultură 
a sectorului 8, cu cît fondurile 
extrabugetare vor fi mai sub
stanțiale".

Care este proveniența acestor 
fonduri ? In buna parte ele pro
vin din încasările făcute cu oca
zia serilor distractive și a dife
ritelor spectacole susținute de 
profesioniști in cadrul casei de 
cultură. De aici decurge o cerin
ță esențială: aceste spectacole 
trebuie să fie foarte bine organi
zate pentru a atrage tineretuL 
Dar pentru organizarea practică a 
acestor activități intervine un a- 
devărat păienjeniș de justificări 
și motive care complică și împie
dică în cele din urmă afirmarea 
elementului celui mai dinamic, 
celui mai prețios în aceasta mun
că : inițiativa.

Iată, de exemplu, cum lucruri 
simple dar foarte importante tre
buie să fie rezolvate în mod 
complicat. La Ateneul Tineretu
lui din Aleea Alexandru au loc 
expuneri periodice despre pic
tură, cu incursiuni ample în ><- 
toria acestei arte, acth .fetea este 
însă stinjenită de lipsa unui epi- 

’diascop cu care să se exempldi- 
ce, prin proiecții, expuneri.e con
ferențiarilor. Tot aici se impune, 
de asemenea, procurarea unor a- 
parate de proiecție a filmelor 
necesare activității din cadrul 
cercului de artă plastică (subiec
te despre Van Gogh, El Greco, 
ș.a.) cit și pentru a mări ana 
dezbaterilor din codrul cafenelei 
literare (este important a se ve
dea cum au fost tratate cinema-

tografic anumite opere literare). 
Ambele aparate costă însă des
tul de mult și ele nu pot 
fi procurate decît din fon
durile extrabugetare. O bună 
parte din fonduri 
cultură le are. Dar cu aceasta 
chestiunea nu este nici pe jumă
tate rezolvată. In acest scop ar 
trebui inițiate cîteva spectacole 
foarte bune care să atragă un 
număr mare de tineri. Aici inter
vin însă o serie de articole din 
instrucțiunile ce ordonează veni
turile extrabugetare, articole care 
limitează posibilitatea de a plăti 
colaborarea unui artist profesio-

casa de

și chiar fără unele clape. Instru
mentul ar putea fi obținut ușor 
și la un preț mai mic, prin in- . 
termediul aceleiași Consignații. 
Dar, după cum am arătat mai 
sus, această operație simplă nu 
se poate face decît trecind prin- 
tr-o filieră complicată care cere 
răbdare, eforturi și perseverență 
din partea conducerii Casei de 
cultură, calități ce ar putea fi 
folosite în scopuri mai... culturale

„Subscriem din toată inima la 
ideea unei mai mari autonomii 
administrative — ne-a spus tov. 
Cărbunaru Alex., directorul Casei 
de cultură din sectorul 7. în acest
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nist. Este evident faptul că în a- 
cest caz cuvîntul hotăritor ar tre
bui să-l aibă conducerea, ținîn- 
du-se seama că in cazul unui 
spectacol bun veniturile ar fi de 
2-3 ori mai mari decît cheltuie
lile pentru organizarea lui.

Totodată, o gamă variată de 
aparate și instrumente strict ne
cesare unei activități culturale 
sînt catalogate de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă drept 
„obiecte de lux" proprietate care 
le face imputabile de către or
ganele de control celor ce s-au 
hazardat să le procure. Precizez 
că lista acestor „obiecte fatidice" 
este meticulos întocmită și se 
pare că autorii ei nu au omis a- 
proape nimic: magnetofoane, 
aparate de radio, televizoare, 
microfoane etc. Aparatele a- 
minttte nu pot fi cumpă
rate de cei care au bani 
pentru aceasta decît cu avizul 
Comitetului pentru Cultură și 
Artă al Municipiului București. 
Pentru două magnetofoane și un 
epanrt de radio, am așteptat a- 
nul trecut doua luni, ne-a spus 
tovarășul Ouatu Liviu (sector 8). 
^Acum avem neapărată nevoie de 
microfoane, cete mai vechi fiind 
uzate : deși ele nu există pe pia
ță, em putea să le procurăm prin 
Consignația, la un preț destul de 
convenabil. ^Am aflat însă că, 
deși o dată cu efectuarea cumpă
rării, consignația eliberează un 
act justificativ doveditor, procu
rarea obiectelor de lux poate fi 
și de astă dată, imputabilă de or
ganele de control financiar.

La Casa de cultură amintită, 
aceeași problemă pune șt cu 
pianul, firi picioare, fără pedale

fel multe din problemele activi
tății noastre le-am rezolva just 
și prompt." în sprijinul celor 
spuse, dînsul ne-a arătat o așa- 
zisă frescă murală, existentă de 
la înființarea Casei de cultură 
care de-a lungul anilor s-a dete
riorat. Nimeni nu investește bani 
pentru refacerea ei, deși în starea 
actuală e lipsită de orice valoare.

Un alt aspect al aceleiași pro
bleme, este diversificarea meto
delor care să permită cluburilor 
mărirea fondurilor lor ețtrabuge-

tare, condiție importantă a unei 
activități artistice viitoare de 
bună calitate, care să satisfacă 
dorința de frumos, gusturile 
exigente ale tineretului nos
tru. Și în acest caz inițiati
vele frumoase, dorința unei 
auto-administrări chibzuite, se 
izbesc de anumite îngrădiri 
mai puțin precise dar totuși re
ale. Unele case de cultură Și-au 
trecut în planurile de activitate 
organizarea unor spectacole de 
anvergură pe stadioane sau în 
parcuri. Totuși, pentru în
făptuirea practică a acestei acți
uni este necesară redactarea u- 
nui teanc de procese verbale care 
să justifice, conform instrucțiu
nilor, un act simplu, cinstit, con- 
ținînd cheltuielile necesare unui 
astfel de spectacol. Desigur, au 
existat rațiuni și motive bine în
temeiate pentru care au fost în
tocmite de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă anumite 
instrucțiuni valabile pentru Ca
sele de cultură ale tineretului. 
Multe din ele sînt însă depășite 
și în stadiul actual nu duc la 
dezvoltarea activității culturale a 
cluburilor, ci o îngrădesc. Ele 
trebuiesc schimbate. Aceasta in
cumbă, desigur, din partea colec
tivelor de conducere ale cluburi
lor, o mare răspundere pentru 
auto-administrarea judicioasă, fo
lositoare a fondurilor extrabuge
tare obținute, pentru care răs
pund în și mai mare măsură, 
moral și penal. Numai astfel i- 
nițiativa proprie, în cadrul auto- 
adnfinistrării cluburilor, va fi e- 
ficace și va da rezultatele scon-
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(Urmare din pag. I)CARNET MUZICAL

O conștiință a progresului național

Gheorghe Lazăr
145 DE ANI DE LA MOARTE

Se împlinesc 145 de ani de la 
moartea cărturarului Gheorghe 
Lazăr, comemorare care, dincolo 
de omagiul adus memoriei căr
turarului, poartă în sine releva
rea unor sensuri și aspirații cu 
profunde semnificații : cele ale 
une epoci — regăsite, în multe 
privințe. în principiile activității 
sale.

Personalitatea lui Gheorghe 
Lazăr s-a reliefat într-o acțiu
ne de pionierat și ctitorie poli- 
tico-culturală, sub imperativul 
istoric al formării și dezvoltării 
unei culturi naționale românești. 
Educat în spiritul iluminist al 
Școlii ardelene, purtător de 
idealuri umaniste și raționaliste, 
ctitor al școlii superioare de 
limbă română din Țara Româ
nească, Gh. Lazăr și-a promo
vat ideile progresiste în insti
tuția școlii, principală modali
tate, în acel timp, de promovare 
și răspîndire a unei culturi au
tentic românească. Formarea u- 
nei școli superioare românești 
a însemnat, pentru Gh. Lazăr, 
o continuă luptă cu școala ofi
cială de limbă greacă, purtătoa
re de cuvînt a orînduirii feuda
le în genere, și a regimului fa
nariot, în special. Promovarea 
în școală a limbii române în
semna înrădăcinarea ei în via
ța publică și atesta ruptura e- 
xistentă între popor și o oficia
litate parazitară, ostilă idealuri
lor de progres social și național. 
Acest efort, în care s-a angajat 
Gh. Lazăr, se încadra în coor
donatele transformărilor econo
mice, sociale și politice ce se pe
treceau în Țările Române. Ex
ponent al acelei burghezii ro
mâne ce-și concentra forțele în 
vederea cuceririi pozițiilor do
minante — printre care și cea 
culturală — în societatea româ
nească, Gh. Lazăr, refugiat din 
Ardeal în Țara Românească, 
conștient de unitatea originară 
și istorică a Țărilor Române, a 
transformat vechea școală gre
cească de la Sf. Sava din Bucu
rești jntr-o înaltă școală româ
nească. Acest eveniment istoric 
a avut loc în 1818, cîțiva .ani 
mai tîrziu după acțiunea simila
ră a lui Gh. Asachi din Mol
dova.

In forma șl conținutul său, în- 
vățămîntul de limbă română a 
răspîndit ideile burgheziei îna
intate, aducînd o contribuție re
marcabilă la creșterea conștiin
ței naționale, la lupta împotri
va orînduirii feudale. Conce- 
pînd școala românească ca un 
act de patriotism,’ Gh. Lazăr, în 
„înștiințarea" difuzată înainte 
de deschiderea , școlii, adresa un 
entuziast apel tineretului de 
toate părțile și de toată starea", 
întru slujirea patriei prin cul
tură. Iluminist prin vocație și 
profesie, cărturarul Gh. Lazăr 
a văzut progresul și mărirea 
țării prin opera de luminare 
culturală. Sprijinind școala ro-
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mânească, orientînd-o spre un 
conținut cu orizont larg, laic șl 
umanist, el a înființat. cursuri, 
a elaborat manuale, a militat 
pentru continua dezvoltare a 
învățămîntului autohton.

în sistemul de învățămint 
pentru care a militat Gheor
ghe Lazăr, științele ocupă locul 
principal. Caracterul practic, ac
tiv al gîndirii salg se eviden
țiază în preocupările enciclope
dice și, cu deosebire. în intere
sul pe care îl purta pentru ști
ințele exacte, cu aplicații la 

... ț cerute de 
elemente, 
Române.

problemele practice 
dezvoltarea noilor 
capitaliste. în Țările ______
De altfel, Gh. Lazăr mărturisea 
că ceea ce și-a propus ca scop 
al activității lui poate fi rezu
mat în răspîndirea științelor 
,,filozoficești și matematicești" 
în cultura româmă. încadrat în 
spiritul de emancipare al timpu
lui» animat de ideea progresu
lui țării și neamului, ca un co
mandament necesar al întregii 
istorii a românilor, Gheorghe 
Lazăr „au judecat că cu rușine 
vine unui popor și neam ce 
este așa de vechi, așa vestit, 
proslăvit șî înzestrat cu toate 
rodurile pămîntului, preepm și 
cu toate darurile duhovnicești, 
cu un cuvînt Neam împărătesc... 
să nu aibă și el o școală Ynai de 
treabă, o Academie cu știință 
chiar în limba maicii sale..." Cu 
asemenea gînduri patriotice și 
umaniste, Gheorghe Lazăr a 
participat la răscoala lui Tudor 
Vladimirescu, dovedind, și prin 
aceasta, în mod major, atitudi
nea sa înaintată și ferniă. <pus£ 
în slujba unor idealuri înalte. 
Mișcâre de larg ecou, epoca de 
la sfîrșitul secolului XVIII și 
începutul secolului XIX, a con
tribuit prin Școala ardeleană, 
prin Gh. Lazăr. Gh.. Asafthi și 
alți patrioți luminați, la pregă
tirea anului revoluționar 1848, 
moment de seamă în istoria pa
triei noastre.

TRAIAN GINJU

Bichcrd Strauss a-J impus audi
toriului momente relevante.

Plina de semnificații a fost in
cluderea intr-unui din aceste 
concerte festive a unei prime au
diții : noua simfonie dedicată de 
Wilhelm Berger Centenarului Fi
larmonicii.

Pornind de la o arhitectură ce 
amintește preclasicismul — 10 va- 
riațiuni încadrate într-un prolog 
yi un epilog — Wilhelm Berger

exterioare, jubiliare, cultivînd

so-

des- 
Mi- 
ma- 

cu 
cu
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Timp de o săptâmînă, forma
țiile Filarmonicii bucureștene 
și-au sărbătorit Centenarul sinte- 
tizînd în programul a cinci con
certe secularul lor comandament 
estetic: promovarea celor mai 
reprezentative valori ale creației 
naționale și universale.

Programul concertelor a fost 
întocmit într-un asemenea mod 
incit să amintească prin lucrările 
inserate pe înaintași, permițînd 
totodată, evoluția tuturor îndru
mătorilor actuali ai formației și 
pe unii dintre pincipalii ei 
liști.

De la concertul inaugural 
chis cu suculenta suită a lui 
hail Jora „La Piață", pînă la 
rea Simfonie beethoveniană 
coruri — orchestra a cintat
dăruire, cu diversitatea de culori, 
cu farmecul și nota de inedit ca- 
re-l făcea în urmă cu ani pe unul 
dintre prestigioșii oaspeți ai Bucu- 
reștiului muzical să noteze în 
„Cartea de aur" : „Filarmonica 
— sumum al muzicalității româ
nești".

Din suita concertelor dirijate 
de Mircea Basarab, Mihai Bredi- 
ceanu și Mircea Cristescu, am 
aminti înainte de toate monu
mentalitatea interpretării Simfo
niei a IV-a de Brahms, Simfonia 
a IX-a de Beethoven și poemul 
simfonic „Till Eulenspiegel" de 
Richard Strauss.

Fiecare dintre aceste piese au 
constituit de-a lungul anilor prin 
înaintarea și elevația tălmăcirilor 
lui George Georgescu 
de neuitat ale fiecărei stagiuni. 
Recreîndu-le, scrutînd 
acestor capodopere, dirijorii 
orchestra au adăugat interpretă
rilor cunoscute o captivantă notă 
de inedit. Verva scherzzoului be
ethovenian, profunda sobrietate 
dăruite paginilor lui Brahms, de
taliilor subliniate în poemul lui

smE
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TELEVIZIUNE
MARTI 17 SEPTEMBRIE

17.30 — Pentru copii E-
cranul cu păpuși : 
— ..Dănilă Prepe
leac" — adaptare 
după povestea lui 
Ion Creangă.

18,00 — TV. pentru specialiș
tii din industrie Ci
clul : „Automatizare"

18.30 — Curs de limba en
gleză (continuarea 
ciclului I).

19,00 — Tinerețea noastră. 
Emisiune literară 
pentru tineret.

20,00 — Mari călători :

„Răsplata îndrăzne
lii".

— Transfocator — edi
ție specială.

— Film artistic : „Con
tele Bobby, spaima 
vestului sălbatic".

— Panoramic.
— Divertisment muzical 

cu Marina- Voica, 
Gabriela Teodorescu 
și orchestra „Elec- 
trecord" dirijată de 
Al. Imre.

23,00 — Telejurnalul de 
noapte.

20,30
21,00

sudează uri bloc sonor unitar sti
listic în care sînt pe deplin vizi
bile măiestria componistică, adin- 
cimea investigațiilor. Deși intitu
lată „Musica solemnă", simfonia 
este departe de orice elemente

, o
artă de substanță, de adîncă ela
borare care în viitoarele audieri 
își ca dezvălui deplinătatea mesa
jului.

în sfîrșit, in această succintă 
trecere în revistă a cinci momen
te ccncertistice am aminti con
certul coral dirijat de D. D. Bo
tez și Vasile Pîntea în care am 
reintîlnit de la „Madrigalele" lui 
Palestrina la Miorița lui Paul 
Constantinescu cîteva dintre ace
le bijuterii sonore oferite cu lar
ghețe de-a lungul ultimilor ani. ■

Suita festivităților muzicale pri
lejuite de aniversarea Centenaru
lui au inaugurat mai mult decît 
lăudabil noua stagiune muzicala 
bucureșteană.

Dincolo de nemulțumirile pe 
care le semnalam cu prilejul unor 
concerte, ale stagiunii .trecute, 
critici ce vizau înainte de toate 
programările șablonarde, incapa
bile să satisfacă cerințele unui iu
bitor de artă dornic, de noi ori
zonturi, concertele cu care Filar
monica și-a sărbătorit Centenarul 
ne îndrăptățesc, prin calitatea lor, 
speranța că vom 'regăsi perma
nent în prima orchestră simfonică 
a țării, formația de nivel moridial 
cu care Filarmonica ne-a obișnuit 
de-a lungul unui veac de exis
tență.

Impresia care se degajă e că atît în privința 
surselor de inspirație și a substanței ideatice cît 
și în aceea a căutării expresiei și unui stil con
temporan, tinerii dramaturgi — Leonida Teodo- 
rescu, Paul Cornel Chitic. Romulus Vulpescu, 
Iosif Naghiu, Mihai Neagu Basarab și alții, sau 
debutanți mai vîrstnici — Al. T. Popescu, Ilie 

I Păunescu, — practică o dramaturgie care nu 
face opinie separată în contextul literar româ
nesc și onorează profesia.

Desigur, aspectul de ansamblu nu e determinat 
exclusiv de generația nouă, care se impune 
acum. Culegerile de piese pe care și le-au 
publicat recent Horia Lovinescu și Aurel Ba- 
ranga, arată cum a evoluat capacitatea de cu
prindere a sensurilor existentei și aria de in
vestigație de la Citadela sfărîmată la Omul care 
și-a pierdut omenia, profundă alegorie filozo
fică umanistă despre sinuoasa relație dintre 
personalitate și istorie ; ce valențe noi a căpă
tat satira de la Bal la Făgădău la Opinia pu
blică, cît de curajoase și ample îi sînt acum 
țelurile și cum i s-au rafinat mijloacele de 
atac. Evoluția aceasta de la simplu la complex, 
de la suprafață spre zonele adînci. e sesizată și 
în scrierile lui Paul Everac, Al. Voitin, Sergiu 
Fărcășan și ale altora (sau în piesele insolite 
ale lui Radu StăncaJ ate3tînd că și în drama
turgie s-a trecut de la factologie la sugestia poe- 

Ltică. de la fraze la gînduri, de la certitudinile 
confecționate la căutarea chinuitoare a adevă- 

| rurilor. Cred că și’ sub acest aspect literatura 
destinată scenei e sensibilizată de creșterea ge
nerală a gradului de intelectualitate a poporu-

blicul și că o face într-un mod personal și în- 
tr-o fină relație cu propriile-i tradiții. Așa s-a 
întîmplat și în trecut, (din păcate în prea mică 
măsură) cînd pe unele scene străine s-au jucat 
piese de Blaga, Ciprian, Victor Eftimiu, Tudor 
Mușatescu prezentînd interes atunci așa cum 
prezintă interes azi, pentru alții, opere ale noii 
noastre dramaturgii. Dacă lucrurile ar sta alt
fel, cum de n-ar observa spectatorii, criticii, ,, — - BOnn

Eiffel
mare 
copie 
de a-

scriitorii din Viena, Bruxelles, Belgrad, 
și alte felurite capitale că Nu sînt turnul 
de Ecaterina Oproiu, jucată pe aici cu 
succes e — după spusa cuiva — o simplă 
decolorată a unor modele străine (adică 
colo) ?.

Orice stimul al realității către idei novatoare 
poate genera producții literare viabile și pro
ducții literare factice. Comandamente majore 
ale actualității noastre și preocupările pentru 
teatrul, documentar în diverse țări au determi
nat, printre altele, o reînflorire a piesei istorice, 
domeniu în care au și apărut remarcabile lu
crări, — să o cităm, de pildă, pe cea premiată 
la. recentul, concurs, de dramaturgie : Croitorii 
cei mari din Valahia. Dar aceste lucrări sînt 
prin excelență contemporane, ele nu reproduc 
istoria, ci o reinterpretează ; avînd punctul de 
pornire în istoria națională ele își extind imagi
nea — în forme și accepții diferite față de dra
maturgia istorică a perioadei romantice, dar în 
același spirit de relație stringentă cu actualita
tea — spre conflicte generale ale lumii contem
porane. spre subiecte ce integrează serii foarte ; 
largi de evenimente ; deopotrivă, formulează, cu 
îndrăzneală, o opinie românească asupra istoriei 
universale, emițînd și propoziții proprii de filo-
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Aspect de la concertul dirijat de Mircea Basarab
Foto: Agerpres
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lui, de elanurile gîndirii creatoare libere, descă
tușată de prejudecăți și dogme, caracteristică 

: stadiului actual al ideologiei în țara noastră, 
primind la urma urmei — impulsurile binefăcă
toare ale mutațiilor radicale ce au loc în în
săși dinamica realitate românească.

E un proces jn plină ebuliție și peisajul dra
maturgie nu e unitar, ci bulversat de contra
dicții, scarifîcăt de nivele diferite de calitate, 
tarat uneori de pastișă și influențe nu înde
ajuns de asimilate, controversat din cauza unor 
structuri malformate, a ezoterismului ori încli
națiilor spre amfibologie. Dată fiind faza în 
care se află acest proces, poate că se anatemi
zează uneori prea pripit cutare formulă sub 
pretextul că ține de „modă“ sau că e „de împru
mutat". De ce nu s-ar conveni că un anume as
pect al relațiilor umane, anume curente de gîn- 
dire și anumite strădanii cinstite de a traduce 
în imagini și ritmuri pulsul epocii pot naște. în 
diferite țări, datorită sistemului inefabil, capi
lar, de comunicare a ideilor, reacții — cel pu
țin pe tărîmul expresiei — relativ asemănă
toare ? Cercetările laborioase și competente ale 
istoricilor noștri literari au statuat caracteristi
cile originale ale romantismului românesc și 
nimeni nu l-ar acuza astăzi pe Hașdeu că scri
ind Domnița Ruxandra s-a pliat modei roman
tice care bîntuia pe atunci teatrul european. 
Nu e prea simplu oare să se afirme că unele si
militudini de factură și modalitate, unele orien
tări spre comicul grotesc și dialectică a logicului 
și ilogicului în comportare reprezintă o modă 
nocivă și anume moda „absurdului", căreia, 
după unii, i-ar fi căzut victime pînă acum, (a- 
dică în ultimii zece ani) Eugen Ionescu, Slavo- 
mir Mrozek, Fernando Arrabal, Harold Pinter, 
Dino Buzzati, Alexandr Popovici, Vaclav Havel, 
Teodor Mazilu și încă vreo treizeci-natruzeci 
de persoane de diferite naționalități ?. Mi se 
pare mai realist a concede că dramaturgia noas
tră nu e și nu poate fi izolată de circuitul in
ternational al valorilor, că participă activ Ia 
schimbul mondial de experiență în ce privește 
modernizarea mijloacelor de comunicare cy .pu-

zofie a istoriei. In umbra scrierilor valoroase, 
care se numesc Petru Rareș, Procesul Horia, 
Săptămîna patimilor apar, evident, și felurite 
subproduse mimînd drama istorică contempo
rană ; aceste semifabricate se constituie în epi
fenomenul lipsit de substanță, certificabil ca 
„modă“ și, ca atare, volatil.

E adevărat că unele scrieri dramatice mai noi, 
deosebite față de piesele vechi, refuzînd sche
mele de construcție statornicite, exprimîndu-se 
într-un limbaj mai criptic, prezintă, inițial, pen
tru unele cercuri de spectatori, oarecari dificul
tăți de percepție. Dar să amintim că .nu de 
mult, admirabile proze iscălite de Dumitru Țe- 
peneag și Sînziana Pop sau poeziile de vibrant 
lirism filozofic ale lui Ion Alexandru creau 
chiar și unor critici, oameni de meserie deci, 
complexe de inferioritate și tăioase semne de 
exclamație, în timp ce nenumărați cititori ti
neri dădeau, dimpotrivă, vădite semne de înțe
legere prin faptul că făceau să dispară din li
brării volumele respective — și nu numai aces
tea.

După cum bine se știe, literatura noastră și, 
în genere, cultura noastră nu agrează exclusivis- 
mele, considerînd drept foarte normală diversi
tatea cea mai largă de modalități, tendințe, sti
luri. în climatul fertil al acestei diversități, care ; 
nu e inertă, ci vie — cu înfruntări, controverse 
și inevitabile sinteze — cititorul, spectatorul vor 
avea a se familiariza (în parte s-au și familiari
zat) și cu moduri noi de cuprindere a realității 
și de cercetare a vieții lăuntrice a omului, pro
puse de literatură, deci și de dramaturgie. Unii 
din autorii noi vor mai avea a străbate poate 
acel drum sinuos pe care cu atîta exactitate și 
pătrundere îl descrie Titu Maiorescu, vorbind 
„Despre progresul adevărului în judecarea lu
crărilor literare'. Indiferent, însă de situațiile 
particulare, e cert că în acest domeniu literar, 
ceea ce e mai reprezentativ, e tocmai astfel fi
indcă manifestă seriozitate în zborul larg al 
ideilor și nobilă angajare civică, în consonantă 
cu vibrația pentru progresul socialist al întregii 
culturi românești contemporane.
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PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Patria (orele 9; 
11,30 ; 14 • 16,30 ; 19 ; 21,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la sala Cinemateca (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; -----
18.45J 21).

WINETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul
9.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 ;
20.45) ; Feroviar (orele
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
Melodia (orele 8,45 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) 
dern (orele 9,30 ; 11,45 ;
16.15 ; 18,30 : 20,45).

NEÎNȚELESUL 
rulează la Capitol (orele 91
11.15 ; 13,30 • 16 ; 18.30 ; 21).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Victoria (orele 9:
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 :
20.45) .

PRINȚESA 
rulează la Central (orede 8,30 !
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
— 16 în continuare 18,30 ; 20,45).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Doina (orele 9 si 
10 program pentru copii, 11,30: 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 • 20,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNĂ DB 
LEGAT

rulează la Union (orei* ÎS,30 i 
18 ; 20,30).

GRAIUL ANIMALELOR 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9 ; 21).

TREI COPII MINUNE — elne- 
maseop

rulează la Excelsior (orei*
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 10 ; 18,15 ;
20.30) ; Gloria (orede 9 ; 11,15 :
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30).

VIN CICLIȘTII 
rulează la Grlvita (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 i 
16 ; 18,15 ; 20,30).

VALEA
rulează la Înfrățirea (ore!) 
15 30 ; 17,45 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SALBA.
TEC — cinemascop

rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30) ; Viitorul (orele
15.30 : 18 ; 20,30).

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare 18,45 ; 21). 
Progresul (orele 15,30 ; 18 :
20.30) ,

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Buzești (orele 9,15 ;
13.15 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

EDDIE CHAMPMAN AGENT 
SECRET

rulează Ia Unirea (orele 15,30; 
18).

TAFFY ȘI V1NATORUL 
rulează la Lira (orele 15,30 s 
18).

K. O.
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

TARZAN OMUL MAIMUȚA 
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 : 20,30) ; Miorița ro
lele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,15 :
18.15 ; 20.45).

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Floreasca (orele
9.30 : 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; To
mis (orele 9 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Volga (orale 10—16 
în continuare 18.15; 20,30) ;
Rahova (orele 15,30 ; 18).

REBUS MIRACULOS
rulează la Aurora (orei* 9 ; 
11 : 13.15 ; 15,30 ; 17,30 ; 20).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează la Moșilor (orele 15»30; 
18).

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Popular (orele 16,30: 
18 ; 20,30).

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI — 
mascop

rulează la Munca (orele 
18 ; 20).

FALSA LIRA DE AUR 
rulează la Cosmos (orele 15 30* 18 ; 20,15).
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și elevii lor ? Nu, desigur, și nu 
s-au sfiit să o mărturisească. Atît 
cei vîrstnici, cît și cei tineri dar 
mai ales cei foarte tineri profe
sori. Din respect pentru experien
ță ne oprim pentru început la 
confesiunile celor care au pe u- 
meri mulți ani de învățămînt. 
„Privesc elevii aliniați în curtea 
școlii și încerc să le descifrez 
sentimentele, trecîndu-i în revistă 
din colțul în care mă aflu, ca di
riginte, lîngă clasa mea. Ce-or fi 
gîndind oare miile de elevi des
pre noi, la început de an școlar ? 
Și-or fi dînd oare seama cît de 
mult ne-au lipsit în această va
canță, cît de mult au lipsit șco
lii ?

Vă sugerăm, tovarășe profesor 
Ion Vicol, (Liceul „Mihai Vitea
zul" București) să citiți rîndurile 
de mai sus. Veți găsi răspunsul 
în gîndurile exprimate de elevi, 
dacă nu l-ați și aflat în prima 
întîlnire cu clasa dv.

De altfel, întîlnirile între pro
fesori și elevi au reflectat comu
niunea de gînduri și sentimente 
cu care își încep activitatea cei 
ce învață și cei care îi învață.

„Sînt profund convins că mo
bilizarea întregii națiuni în jurul 
Partidului și a conducerii sale, 
răspunsul ferm și entuziast al 
poporului nostru la chemarea în
flăcărată de a participa la munca

ne împărtășea prof. Attila Palkâ, 
director al Liceului nr. 4 din 
Cluj. Profesoara Gabriela Simion, 
directoarea Liceului „Mihail Sa- 
doveanu" din Iași, proiectează 
imaginea anului școlar care a 
Început așa cum îl dorește dăscă- 
limea țării.

„Am convingerea că dorința 
de a găsi loc pentru „și mai 
bine" și dragostea pentru școală 
constituie premisele unor noi 
succese în munca noastră. Bilan
țul ce m-ar satisface la sfîrșitul 
acestui an școlar e tocmai ceea 
ce îmi propun — alături de în
tregul colectiv didactic — să ob
țin de la elevii școlii: temeinice 
cunoștințe dublate de o înaltă 
conștiință moral-cetățenească,

Mi-aș dori noi puteri de mun
că pentru ridicarea în continuare 
a prestigiului școlii pe care o 
conduc".

Dacă cei care au trecut la ca
tedră ne-au vorbit despre noul 
an școlar prin prisma vastei ex
periențe pedagogice, cei tineri 
s-au întîlnit în aceleași aspirații cu 
ale colegilor lor numai prin an
gajamente și proiecte. Ele sînt 
girate de pasiunea cu care și-au 
însușit profesiunea pe băncile fa
cultăților, de dragostea pentru 
școală, pentru copii, care i-au în
demnat să se prezinte la locul de 
muncă, să urce astăzi pentru pri-

impetuoase a învățământului din 
patria noastră. Plenara C.C. al 
P.C.B., noua Lege a învățământu
lui aduc pretutindeni concretizări 
de care noi sîntem conștienți că 
trebuie să le transpunem în via
tă. îmi inaugurez activitatea la 
catedră cu hotărîrea de a educa 
tînăra generație de care mă simt 
legat prin vîrstă și aspirații, cu 
toată capacitatea mea"".

La Liceul de muzică din Boto
șani au fost repartizați 3 noi ca
dre didactice, trei tineri care 
după 5 ani de studenție își vor 
putea concretiza eforturile și cu
noștințele acumulate — profesoa
ra de chimie Doina Ianovici și 
profesorii de muzică Maria și Gh. 
Cojocaru.

„Am așteptat cu emoție prima 
zi de muncă la catedră și mă voi 
strădui să fiu folositor școlii. 
Vreau să-mi cunosc cit mai repe
de elevii pentru a putea trece 
apoi la alcătuirea repertoriului 
orchestrei claselor V—VIII"" — 
mărturisește profesorul Gh. Co
jocaru.

Școala generală nr. 12 din Baia 
Mare a sărbătorit inaugurarea 
noului local, ca și debutul la ca
tedră al unor tinere cadre didac
tice. Directorul școlii, prof. Ion 
Goia ne vorbește despre ei cu 
căldură și grija unui conducă-

Premieră
i

cîndu-I pînă la poarta școlii pe 
absolvenți. Cea mai tînăra gene
rație a școlii generale nr. 3 din 
Botoșani formată din elevii care 
au împlinit anul acesta 6 ani, 
n-au emoții. Dimpotrivă. Sînt fe
riciți și îneîntați de noua lor 
calitate de școlari, fiind nerăbdă
tori să învețe, să scrie și să so
cotească. Ei deschid cu curiozi
tate abecedarele și cărțile de a- 
ritmetică, răsfoindu-le cu vădită 
plăcere. Unii știu poezii și se 
grăbesc să le recite, exprimîn- 
du-se cu dezinvoltură. învățătoa
rea Maria Dumitru, care a urmat 
un curs de pregătire organizat 
în acest scop la Iași de Institu
tul de perfecționare a cadrelor 
didactice își dă seama că o aș
teaptă o muncă intensă și nouă, 
trebuind să găsească metode in- 
struotiv-educative adecvate vîrs
tei. La secțiile română și ma
ghiară a școlii generale nr. 14 din 
Tg. Mureș în clasele celor mai 
mici învățăcei, abecedarele își 
invită oaspeții să le privească, 
deocamdată pozele colorate. în
vățătoarele Margareta Frățilă și 
Orban Ileana, le vor călăuzi pașii 
în descifrarea slovelor limbii ma
terne.

Cu mai puțin pitoresc, ba 
chiar cu sobrietate, întîlnirile cu 
elevii claselor a XII-a au dat mă
sura valorii ce-i este conferită azi 
de partid școlii de cultură gene
rală. Un an în plus petrecut în 
școală înseamnă foarte mult pc 
planul pregătirii intelectuale, îm
plinirii personalității. Mai în glu
mă, mai în serios elevii claselor 
a XII-a au fost numiți „studenții 
școlii . Dar elevii n-au conside- 
y^ț-o glumă, ci un titlu care-i o- 
bligă. Ia o activitate școlară a- 
propiată de cea a studenției. Nici 
nu se poate altfel. Programa, ma
nualele — în marea lor 
majoritate originale ca și orga
nizarea vieții lor școlare îi soli- 

’n.te^eftuai ia o activitate 
individuală anticipînd-o, într-un 
fel, pe cea din facultate. Ei vor 
petrece doar 30 de ore săptă- 
mînal la cursuri, restul timpu-

rtatisttoa matematică. Remarcăm 
preocuparea care a existat, atunci 
cînd j-a stabilit profilul clasei 
a XH-a, de a înlătura amănunte 
și cunoștințe depășite, nesemni
ficative, în folosul unor domenii 
noi de care elevii au absolută 
nevoie pentru formarea lor vii
toare.

Este lesne de înțeles că o ase
menea clasă, cu asemenea pre
tenții intelectuale are nevoie da 
profesori foarte buni. S-au luat 
măsuri, împreună cu inspectora
tele școlare, ca la toate liceele 
clasele a XlI-a să beneficieze de 
cadre de predare din rîndul pro
fesorilor de cea mai bună pre
gătire de specialitate și cu expe
riență didactică mai îndelungată.

Putem anticipa: „Studenții" 
eldVi ai claselor a XII-a vor fi 
cu siguranță cărțile de vizită ale 
școlilor, vor adăuga ceva în plus 
la prestigiul lor.

PRIMA ZI DE SCOALĂ
PE... TARLALELE
DE PORUMB

(Urmare din pag. l-a\ 

deschiderii noului an școlar, 
ascultat cu emoție și maturitate 
de întreaga lume școlară la ser
bările de ieri — elevii și profe
sorii au simțit încă odată grija 

solicitudinea partidului pentru 
v’stinele școlii, au desprins înda

toririle ce le revin.
Reporterii și corespondenții no

ștri au fost prezenți la numeroase 
festivități școlare ; și-au notat în 
carnetele lor clipe emoționante, 
care păreu inedite. Și- totuși, în 
procesul transcrierii lor pe hîrtie 
au descoperit apropieri și asemă
nări, impresii de nedespărțit. Fi
resc. Peste tot a fost un moment 
la fel de sărbătoresc, încărcat de 
promisiuni și proiecte, de gînduri 
responsabile pentru noul an de 
învățătură. Deși sărbătorești, fes
tivitățile au avut aerul unui sfat 
al școlărimii adunate să perfec
teze — împreună cu profesorii 
și părinții lor — căile prin care 
vor face ca activitatea în 
an să le 
satisfacții, 
dul mai departe : 
ginat la Surșn ue au șvu- 
vir cînd vor raporta partidului, 
conducătorilor săi, personal tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
că și-au făcut datoria de școlari: 
au învățat cu pasiune, cucerind 
noi trepte pe drumul științei și 
culturii, dar au și muncit pentru 
înfrumusețarea școlilor, a orașe
lor și satelor, au obținut succese 
la concursurile școlare — știin
țifice și culturale, s-au recreat și 
distrat pe potriva vîrstei lor, 
călit fizicește pe terenurile 
sport și în excursii — într-un 
vînt, nu au pierdut nimic 
ceea ce le-au oferit școala și 
ganizația U.T.C.

Să le dăm crezare, deși s-au 
grăbit cu anticipațiile. încrederea 
că vor izbuti a fost confirmată 
în cuvintele rostite de directorii 
de școli la serbări, de profesori, 
de părinți, de colegii pe care i-au 
delegat să vorbească în numele 
lor.
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CLOPOȚELUL A
SUNAT...

pentru elevii
Liniște. Au început orele. Lu

mea uniformelor școlare a luat 
loc în bănci. Imaginea claselor 
îți lasă impresii bune: ordine, 
ochi curioși aplecați asupra noi
lor manuale și mîini înfrigurate 
care le răsfoiesc filele... Prima 
oră. Oră de dirigenție, de fapt,

se face o trecere în revistă a o- 
bligațiilor care au început. Elevii 
își dau seama : va fi un an greu, 
cu răspunderi multiple. Anul șco
lar începe sub auspiciile înfăptu
irii măsurilor din Directivele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului și ale 
prevederilor din Legea învăță
mîntului. Aceste documente pro
gramatice de mare însemnătate 
așează învățămîntul de toate gra
dele pe baze modeme, crează 
perspectiva ridicării nivelului lui. 
Elevii descifrează în aceste mă
suri plusul de calitate pe care 
trebuie să-1 obțină în activitatea 
lor. Plusul de calitate se obține, 
firește, prin efort. Elevii sînt ho- 
tărîți să facă acest efort, nu li 
se pare prea mare prețul pentru 
dobîndirea orizontului științific 
și cultural la care aspiră și care 
le va asigura trecerea la urmă
toarea etapă a pregătirii pentru 
viață. Deci, îl vor face. Dar să 
le dăm cuvîntul: Lucia Petrescu, 
clasa a XlI-a, Liceul nr. 32 Bucu
rești : „Anul acesta ne solicită 
mai mult pe planul pregătirii in
dividuale. Cu alte cuvinte trebuie 
să-mi exercit mai bine „meseria"" 
de elev""; Florea Alexandru, a- 
nul III, Școala profesională de 
construcții-Deva : „Grijii pe care 
ne-o poartă partidul îi vom răs
punde prin muncă. Vreau să de
vin un muncitor de nădejde, să 
contribui la înflorirea și prospe
ritatea patriei""; Vasile Breban, 
anul I, — aceeași școală : „Con
dițiile ce ne-au fost create ne 
obligă să învățăm cu sîrguință, 
să ne însușim meseria aleasă 
pentru a lucra pe șantiere, la ab
solvire, cu randament maxim";

Ana Trofin, clasa a Xl-a, Liceul 
„I. L. Caragiale" : „începem în
vățătura cu plăcere și mare bucu
rie. Ne simțim obligați față de 
noi înșine să obținem rezultate 
foarte bune în tot ceea ce facem. 
Dar avem această obligație și 
față de părinții noștri, față de 
partid și față de popor. Este o 
mare satisfacție să știi că te a- 
chiți de asemenea obligații""; Lau- 
rențiu Tincu, clasa a XII-a, Li
ceul „Mihail Eminescu" Botoșani 
(N. R. deținător al premiului I 
Ia faza pe țară a concursului de 
fizică) : „Doresc ca în acest an 
școlar să-mi lărgesc cunoștințele, 
să studiez lucrări de specialitate, 
să particip la concursul de fizică. 
Mi se pare o obligație să progre
sez pe măsura condițiilor ce 
mi-au fost asigurate, a grijii ce 
ni se poartă nouă elevilor", 
Daniel Popescu, clasa a X-a, Li
ceul „Gh. Lazăr" Sibiu : „Am fă
cut primul pas în viitoarea pro
fesiune optînd pentru secția uma
nă. Voi studia în viitor istoria pa
triei. Nu am dreptul să fiu un 
elev sldb pregătit pentru că ast
fel nu voi ajunge un bun specia
list. Or, izvoarele istoriei româ
nilor se mai cer încă descifrate 
pentru a pune în valoare toate 
calitățile de care strămoșii noștri 
au dat dovadă de-a lungul veacu
rilor"".

Spațiul tipografic ne avertizea
ză. Punem dar punct aici inter
viurilor „ad hoc" luate la început 
de an școlar ; o facem cu certitu
dinea că toate aceste gînduri pot 
fi ridicate la scara 4 000 000.

Elevii au intrat la clase. Să 
fim liniștiți. Au început învăță
tura.

pașnică și constructivă, au găsit 
un puternic ecou în sufletul și 
inima elevilor ca și în ale noastre. 
Iată de ce, la început de an șco^ 
Iar, o dată cu zîmbetul de tot
deauna al celor tineri, al încrede
rii absolute în viață și în visele 
lor, care trebuie să se îndepli
nească întocmai, vedem azi pe fe
țele lor tinere o anume preocu
pare, o încordare interioară ca- 
re-și așteaptă răspunsul. Și mi se 
pare că nu greșesc cu nimic afir- 
mînd că am observat la ei o grijă 
sporită pentru începerea noului 
an școlar, nevoia acută de a se 
simți cot la cot cu întregul popor 
în responsabilități și munca".

ma oară la catedră. Sînt cîteva 
mii și ne cerem scuze dacă nu i-am 
putut urmări pe toți, dar colegii 
pe care i-am cunoscut au dat glas 
gîndurilor promoției de profesori 
1968.

Liceul pedagogic din Tîrgu 
Mureș. „Am avut prilejul să în- 
tîlnim aici un cadru didactic nou, 
pe tînărul proiesorTokes Andrei 
absolvent al facultății de fizică a 
Universității „Babeș Boliay". 
„încep primul an de muncă la 
catedră în împrejurări cu totul 
noi, nu numai pentru mine, ci 
pentru întreg colectivul liceului. 
Școala nouă în care sînt reparti
zat este o expresie a dezvoltării

I

și pentru profesori
Să fie un secret că și dascălii 

au trăit emoțiile începutului de 
an școlar cu aceeași intensitate, ca

BOGATA
Primul capitol al anului școlar a fost scris... 

Noi îl reproducem.

• Au început școala peste 4 000 000 elevi — 
toți cei de virsta învățăturii;

• Pentru ei a fost pregătit darul țării, re
petat de atîția ani la 15 septembrie : manua
lele. 700 de titluri intr-un tiraj ce depășește 
27 milioane exemplare. Valoarea lor se ridică 
la 171 milioane lei. Pentru școlile cu predare 
în limbile naționalităților conlocuitoare s-au 
tipărit peste 280 titluri de manuale ;

• Au intrat în circuitul școlar 1 500 noi săli 
de clasă din cele 2 595 care se construiesc an |1 
e cest a:

Așa cum au fost informați ci
titorii, elevii claselor a Xl-a au 
plecat de cîteva zile să ajute la 
strînsul recoltei. Sînt mulți. îm
preună cu studenții, 66.000. Pre
tutindeni se vorbește despre ei 
cu cuvinte de laudă. Sînt har
nici, dinamici, muncesc cu răs
pundere și voie bună. Cînd în
treaga țară își exprimă adeziu
nea totală față de politica inter
nă și externă a partidului nos
tru cînd sporesc eforturile gene
rale în muncă, prezența miilor 
de elevi Ia strînsul recoltei ca
pătă o vădită semnificație so
cială.

Prima zi de școală au cinstit-o 
muncind ; la finele anului, la 
mediile școlare se vor adăuga 
tonele recoltelor, experiența de 
muncă cîștigată și satisfacția că 
au răspuns „prezent" la prima 
chemare de amploare de acest 
gen, care le-a fost adresată.

EXTRAȘCOLARĂ

PREFAȚA LA

ACTIVITATEA

tor. Este încîntat că în școala 
nouă va colabora cu colegi tineri, 
entuziaști și bine pregătiți pe 
care întreg colectivul didactic îi 
va ajuta să se integreze ușor în 
activitatea profesorală. Dar în ju
dețul Maramureș familia didac
tică, numărînd 5 000 profesori și 
învățători, a crescut cu încă 200 
de membri, absolvenți ai facultă
ților. Ca pretutindeni, ei au 
început să profeseze aducînd în 
școli un aer de prospețime și en
tuziasm, gîndul matur de a cinsti 
prin muncă școala românească.

BOBOCII SI

STUDENȚII SCOLII

Elevii ceilalți nu vor fi supărați 
dacă înconjurăm cu atenție „ve
detele" acestui an școlar : elevii 
care au început clasa I la 6 ani 
și, la extrema cealaltă, „colegii" 
lor din clasa a XII-a.

Am asistat la clipe unice : Ia 
Liceul nr. 32 din Capitală, cei 
mai mici școlari au fost conduși 
în clasă pe umerii celor mai mari 
școlari, — la propriu și la figu
rat — elevii clasei a XII-a. Re
ținem invitația de a asista, la 
sfîrșitul anului școlar, cînd cei 
mici își vor lua revanșa, condu ■

lui urmînd să fie folosit în cercuri, 
ori la bibliotecă, în camera lor 
de lucru, pregătindu-se pentru 
bacalaureat și concursul de admi
tere în învățămîntul superior.

Sigur ar fi foarte multe de 
spus despre profilul acestei cla
se, vom 
revenim 
Acum, 
clasa a

avea însă ooazia să mai 
asupra activității ei. 

remarcăm numai că în 
XII-a se va realiza stu-

BIOGRAFIE A UNUI „AN ȘCOLAR"
• Invățămîntul profesional și tehnic benefi

ciază de perfecționări substanțiale. Numărul 
elevilor a crescut față de anul școlar trecut 
cu aproximativ 20 000 elevi. Corespunzător s-a 
dezvoltat baza materială. Pînă la începerea 
cursurilor au fost date în folosință 334 noi 
săli de clasă — din cele 422 programate a fi 
construite — 11 385 locuri în cămine și 6 020 
m.p. de ateliere. Din 235 meserii în care se 
vor pregăti muncitori calificați prin școli pro
fesionale în anul școlar 1968—1969, 142 au du
rata de școlarizare de 2 ani, iar restul de 3 
ani;

• Este primul an școlar cînd funcționează 
clasa I cu copii de 6 ani ; este în acelaș timp 
anul care v-a da prima promoție de absol
venți ai școlii de 12 ani;

• Și-au reînceput activitatea didactică 
180 000 învățători și profesori; 5 600 ab
solvenți- din anul acesta ai învățămîntului 
superior au trăit emoțiile „premierei" muncii 
la catedră ;

• Tirajul materialelor didactice elaborate 
de Editura didactică depășește 300 000 exem
plare. Anul acesta cantitatea de materiale di
dactice livrate școlilor însumează valoric 27 
milioane lei.

Am apelat la câteva cifre ce înfățișează

tabloul școlii românești, astăzi, în locul cu-

vintelor care ni s-au părut de prisos ; elevii,

beneficiarii ofertelor generoase ale școlii, n-au

nevoie de demonstrații: ei văd, primesc și se

bucură de noile săli de clasă și de bogăția

zestrei școlare înmagazinată în laboratoare noi

și confortabile, de gradul înalt al pregătirii

dascălilor lor, de tot ce le oferă școala pentru

un învățămînt modern în pas cu cerințele con-

temporane.

diul unor ramuri noi ale disci
plinelor de învățămînt, a unor 
capitole și teme introduse pen
tru prima dată în liceul din țara 
noastră. O enumerare, chiar și 
succintă a acestor noutăți, ne 
obligă să amintim că la litera
tură se prevede studiul mono
grafic al unor scriitori valoroși, 
al unor capitole privitoare Ia 
dramaturgia noastră dintre cele 
două războaie mondiale, la cri
tica și istoria literară, ca și con
tribuția adusă de personalități 
marcante la înflorirea culturii 
noastre. Elevii vor mai studia 
fizica plasmei, modele atomice, 
modele nucleare, iar la mate
matică teoria probabilităților și

Organizația U.T.C. din școală 
în noul an gata să răspun

dă dorințelor elevilor de a face 
din timpul liber o a doua școa
lă a pregătirii pentru viață. De
ocamdată, organizațiile U.T.C.,
împreună cu profesorii, alcătu
iesc ^orarul original al acestei 
„școli din timpul liber. Iniția
tivele elevilor sînt foarte nume
roase și se adaugă la experiența 
de pînă acum.

L.a - Tîr80vi5te se pun bazele 
înființării unei societăți științi
fice al cărei nucleu este format 
din cercurile de rachete și ar
heologie, care va capta întreaga 
viață științifică a elevilor din 
localitate;

La Timișoara își reia activi
tatea societatea culturală a ele
vilor. Prima surpriză a membri
lor societății : le-a fost distribui
tă recent, placheta cu cele mai 
izbutite versuri prezentate în 
cenaclul literar;

Se fac de pe acum proiecte la 
Ploiești, Craiova, București, Ga
lați pentru viitoarele sesiuni ale 
cercurilor elevilor, prilej de bi
lanț al activității unui an școlar;

Există intenția extinderii elev- 
cluburilor și în alte centre șco
lare în afara Bucureștiului și 
Brașovului. Ele vor avea un ca
racter permanent și vor patrona 
cele mai interesante activități 
științifice, culturale și distractive 
organizate de elevi, pentru ei.

Constatăm din informațiile 
primite că viața culturală a ele
vilor, în general, va cunoaște în 
acest an școlar o înviorare și o 
îmbogățire pe planul diversifică
rii activităților. Aceasta va fi 
animată de concursuri și mani
festări artistice, va înregistra în
mulțirea numărului formațiilor 
artistice școlare, lărgirea mișcă
rii teatrale a elevilor, organiza
rea unor frumoase serbări, a șe
zătorilor școlare. Se întrevede 
o vie activitate cu cartea, creș
terea numărului cercurilor artis
tice — muzicale, de artă plas
tică, de dâns — și bine înțeles 
se preconizează numeroase ac
țiuni sportive, turistice, distrac
tive, cu cîntec, dans și jocuri.

După cîte înțelegem, se con
sumă entiy.iasm, un efort susți
nut de gîndire, fantezie, inteli
gență, tact pedagogic pentru a 
conferi timpului liber caracter 
inedit și valoare. In activitățile 
inițiate în afara procesului de 
învățămînt, își vor găsi loc de 
manifestare dinamismul, entuzi
asmul și dorința elevilor de a se 
afirma ca organizatori. Cu sigu
ranță că anul acesta Ii se va oferi 
din plin posibilitatea să fie ini
țiatorii și organizatorii propriei 
lor activități din timpul liber.

LUCREȚIA LUSTIG 

MARIETA VIDRAȘCU 

cu sprijinul corespondenților 
ziarului

Fotografii: ION CUCU
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ACTUALITATEA ECONOMICĂ
tehnic i 

flux de ’ 
în ca- g 

„puncte I 
de control, astfel incit, 

toată durata desfășurării

calității controlului 
de-alungul întregului 
fabricație, de creare, 
drul acestuia, a unor 
fixe' 
pe

In urmă cu un an asistam la 
probele tehnologice în secția 
furnire estetice a uneia dintre 
cele mai tinere unități ale in
dustriei noastre forestiere — 
Complexul de industrializare a 
lemnului din Rm. Vîlcea. 
Consemnam, cu acel prilej că, 
prin sincronizarea activității 
factorilor competenți: proiec
tant — constructor — benefi
ciar, prin temeinica pregătire 
a întregului flux tehnologic și 
respectarea riguroasă a grafi
celor de lucrări, termenul de 
intrare în funcțiune a obiec
tivului mai sus amintit urma 
să fie scurtat — și previziunile 
s-au adeverit întrutotul — cu 
aproape trei luni și jumătate, 
față de prevederile inițiale ale 
proiectului.

...Iată-ne, acum, din nou, 
printre cei care, numai cu un 
an în urmă, se inițiau în tai
nele complicatelor tehnologii 
de fabricație ; iată-i, aceeași 
oameni — în marea lor ma
joritate, între 26 și 29 de ani 
— familiarizați, deja, cu zecile, 
sutele de butoane, manete și 
beculețe multicolore — care se 
aprind și se sting după regu
lile bine definite ale automati
cii și electronicii.

Nu poate fi exclusă o între
bare care să vizeze exact, să 
desemneze cadrul precis al ac
tivității din ultimul timp a 
comitetului U.T.C. din combi
nat : în ce măsură, prin ce 
modalități, organizația de ti
neret a contribuit la rezolva
rea unor probleme de produc
ție, la respectarea întocmai a 
tehnologiei de fabricație ? In 
ultimul timp — ca să ne refe
rim la cea mai actuală dintre 
aceste forme — din inițiativa 
comitetului U.T.C., tinerii — 
peste 200 la număr — au fost 
antrenați în concursuri al că
ror scop era cunoașterea 
caracteristicilor, a condițiilor 
speciale ce se impun produse
lor destinate exportului. La
tura pozitivă a acestora o 
constituie, fără îndoială, faptul 
că s-a plecat de la cerința ex
presă a îmbunătățirii con
tinue a calității producției, a 
sporirii neîncetate a competi
tivității produselor (trebuie să 
consemnăm faptul că, aproape 
40 la sută din producția de 
placaj a combinatului se ex
portă).

Acțiunile tinerilor, dacă le 
vom conjuga cu acelea între
prinse de conducerea tehnico- 
adminiitrativă a uriȚtății, îm
preună vizînd sporirea eficien
ței activității economice a în
treprinderii, și-au găsit o fi
nalitate practică, au contribuit 
în modul cel mal direct la îm
bunătățirea calității produse
lor fabricate aici, Amintim că 
ponderea produselor de placaj 
cuprinse în clase de calitate

superioară (B șl O, în vo
lumul total al producției fa
bricate, a sporit, față de ni
velul planificat, cu 0,6 și, res
pectiv, 1,30 la sută, paralel cu 
reducerea greutății specifice a 
produselor de calitate inferi
oară.

Afirmam că măsurile între
prinse de organizația U.T.C. 
în scopul creșterii volumului 
producției, al productivității și 
calității muncii, au însoțit pe 
cele inițiate de conducerea 
combinatului. Pentru a pă
trunde în cîmpul de referință

intervine în discuție tovarășul 
Ion Mod oi, economist, șeful 
serviciului plan. începînd cu 
luna iulie a.c. s-a aplicat noul 
sistem îmbunătățit de nor
mare și salarizare — sistem 
care presupune o fundamen
tare științifică a tuturor nor
melor existente, măsurarea 
exactă a cantității de muncă 
reală, depusă de fiecare lucră
tor în procesul de producție. 
Ce am întreprins ? încă din 
luna noiembrie anul trecut s-a 
început studierea atentă a 
tuturor locurilor de muncă,

; hv transportul recoltei

SUB SEMNUL UNEI ÎNALTE
EFICIENTE ECONOMICE

Capacitatea proiectată a fost atinsă cu doua
trimestre mai devreme

al preocupărilor sale, ne-am 
adresat inginerului șef al în
treprinderii, tovarășul Vasile 
Arsinte.

— Nici un moment, ne 
spune dînsul, conducerea teh- 
nico-administrativă n-a negli
jat problema fundamentală a 
producției : calificarea și spe
cializarea lucrătorilor. Prin 
înființarea a 8 cursuri de ridi
care a calificării, la care par
ticipă aproape 300 de tineri, 
am reușit să asigurăm nu 
numai sporirea substanțială a 
calității producției, (așa cum 
rezultă, de altfel, din cifrele 
de mai sus), ci și exploatarea 
cu maximum de randament a 
mașinilor și utilajelor. Așa, de 
pildă, mașina de decupat fur
nire estetice, continuă ingine
rul șef, „Cremona“-I și presa 
din secția P.A.L. lucrează, în 
prezent, cu 
230 de ore 
proiectată.

De altfel, 
dicilor de exploatare a mașini
lor, folosirea rațională a for
ței de muncă au contribuit, în 
mare măsură, la depășirea ca
pacităților de producție la 
toate fabricile din combinat, 
la atingerea, cu două trimes
tre mai devreme a capacității 
proiectate.

— Dar, calitatea producției 
nu poate fi privită izolat de 
un alt aspect — cointeresarea 
materială a muncitorilor

în fiecare secție în parte, și 
am elaborat o serie de norme 
cu motivare tehnică.

Șeful serviciului organizarea 
producției șl a muncii, to
varășul inginer Mihai Groza, 
se referea în discuție șl la un 

aspect: îmbunătățirea

procesului tehnologic, 
orice loc de muncă, să 
noască neîntîrziat 
dereglare, natura el, 
a asigura Intervențiile 
tive și eficiente din 
factorilor competenți.

și la 
se cu- 
fiecare 
pentru 
opera- 
partea

IMai timpurie ca în alți ani — 
grăbită de seceta a două anotim
puri —- dar întîmpinată de ploi I neașteptat de abundente, în ju

dețul Ialomița, campania de 
toamnă este în plină desfășurare. 
Fiecare hectar cu porumb din 
cele 30 000 recoltate pînă zilele 
trecute a dat producții ce os
cilează în jurul a 2800 de kilo
grame. Producția bună dacă 
avem în vedere condițiile clima
tice nefavorabile răsplătește, 
astfel, din plin munca unui în
treg an consemnează victoria 
împotriva arșiței Bărăganului, 
crezută la un moment dat, ne
iertătoare. La Dor Mărunt, la 
Lehliu ca și mai jos spre Dunăre, 
la Unirea «au la Gîrdău, la Radu 
Vodă ca și la Gheorghe Lazăr, 
recoltele sînt și mai bogate. La 
Jegălia primele 350 hectare, din 
cele 1550 cultivate au depășit 
așteptările. „3.300 kilograme cît 
am realizat, în medie, pînă acum, 
explica cu îndreptățită mîndrie 
Ion Tudor, președintele coope
rativei agricole, ne vor permite 
să depășim prevederile planului 
de producție. Și planul îl vom 
depăși și la floarea-soarelui și la 
struguri, unde am și livrat două

I
I

I

I

I
I

dăruire.
179 800 hectare cul- 
acesta cu porumb
Ialomița, și 65.600 
floarea-soarelui — 
culturi care acum 

mai mare volum de 
de forțe

îmbunătățirea in-

432 și, respectiv, 
peste capacitatea

PETRU G. BRATU

INVL
Mu- 
șco- 

Gur-

68 TAȚIE

Au început tnsămtnțările de toamnă / Deocamdată la culturile furajere, iar peste cîteva zile la grîu. 
este, practic, încheiat.La întreprinderea agricolă de stat Buftea semănatul orzului

vagoane peste sarcina de con
tract".

Sînt producții pe care oame
nii Bărăganului au știut să Ie 
smulgă pămîntului printr-o mun
că plină de

Din cele 
tivate anul 
în județul 
hectare eu 
principalele 
reclamă cel
muncă și concentrare 
— o mare parte este deținută 
de întreprinderile agricole de 
stat din Balta Ialomiței — 43.680 
hectare de porumb și aproape 
13 mii hectare cu floarea-soare
lui. Din această suprafață, da
torită unei organizări bune a 
muncii, cele zece întreprinderi 
au reușit să elibereze circa nouă 
mii de hectare din fiecare cul
tură. Despre producții medii 
avem să aflăm și aici că sînt 
foarte bune. La I.A.S. Roseți, 
de pildă, hectarul de porumb 
neirigat a asigurat pînă acum 
3500 și 6000 kilograme. Ingine
rul Gheorghe Bucureșteanu, di
rectorul I.A.S., remarca faptul 
că acestea sînt deocamdată pro
ducții de pe terenurile mai înal
te, în locul cărora se cere pre
gătit din timp semănatul griului 
și a orzului) că celelalte supra
fețe vor da și mai mult. Planul 
este depășit și la floarea-soa
relui j un plus de o sută de ki
lograme la hectar față de plan. 
„Producțiile sînt bune, dar avem 
necazuri cu transporturile, re
marca tovarășul Bucureșteanu. 
Din 150 de autocamioane cît 
prevede minuta încheiată cu 
D.R.T.A., nu ne-au sosit decît 
30. De aceea riscul de a lăsa 
recolta jos este foarte mare. 
Nici cu forța de muncă nu stăm 
prea bine De zece zile contăm 
pe aportul a 450 de tineri despre 
care fusesem anunțați dar, nici 
acum nu și-au făcut apariția. 
Probabil vor veni- în săptămîna 
viitoare..."

într-adevăr, aici — ca de alt
fel în majoritatea

Ialomiței
I.A.S. din

problema

transportului nu e încă rezolvată. 
Tovarășul Gheorghe Ciolăncscu, 
inginerul șef al Trustului zonal 
I.A.S. Slobozia ne relata o situ
ație cu totul anormală creată de 
D-RT.A. București prin neres- 
pectarea prevederilor convenției 
încheiata De la 2.287 autoca
mioane stabilite inițial a fi di
rijate aici, D.R.T.A. a redus uni
lateral cifra la 1.400. Dar și din 
acestea n-au sosit decît o mică 
parte. Pornind de la aceste ob
servații, avînd în vedere impor
tanța ce o prezintă mijloacele 
de transport pentru cele peste 
200.000 tone de recoltă ce o 
asigură anul acesta Balta Ialo- 
miței ne dăm seama că rezolva
rea ei nu poate suporta nici o 
amînare. Trustul zonal Slobozia 
departamentul I.A.S. trebuie să 
intervină energic, altfel pierde
rile vor fi iminente și incomen
surabile. Cele relatate înfățișea
ză doar un aspect : al transpor
tului. în multe locuri însă, se 
constată și o insuficientă utili
zare a mijloacelor de transport 
existente. De pildă, la I.A.S. 
Pietroiu, capacitatea de trans
port a mijloacelor proprii este 
folosită numai în proporție de 
70 la sută.

Problema brațelor de muncă 
ridică și ea într-un fel semne de 
întrebare și asta nu din lipsa 
propriu-zisă a numărului ci a 
faptului că oamenii în loc să 
fie folosiți la recoltatul manual 
sau la depănușat, efectuează lu
crări ce ar trebui să fie execu
tate mecanizat sau, pur și sim
plu pierd mult timp cu depla
sarea în și din baltă pentru că 
încă nu există condiții de cazare 
la toate fermele.

Toamna pe care o parcurgem 
_este foarte instabilă, zilele bune 
de lucru alternează cu cele plo
ioase. De aceea, organizarea ju
dicioasă a muncii, folosirea com
pletă a mijloacelor mecanice de 
recoltat, a capacităților de tran
sport, este singura condiție ca 
întreaga recoltă să intre în ma
gazii la timp și fără pierderi.

Grădinăritele din 
Fundeni

GHEORGHE DOROȘ, 
București : M-am apropiat 
de grădinăritele din Fun
deni, cu gîndul să aflu cum 
se desfășoară această com
plexă activitate, în ce con
stau satisfacțiile celor 200 de 
cooperatori, care lucrează în 
brigada legVmieolă. Și, de 
ce n-aș spune-o, vroiam să 
scriu ziarului despre această 
brigadă, care e formată din 
tineri într-o proporție mai 
mare de 70 la sută. Și iată, 
succint, ce am aflat. Grădi
năritele din Fundeni — din
tre care amintind de Iorda- 
che Vasilica, Elena Horojan, 
Niculina Stanciu, Ecaterina 
Gheorghe, nu fac decît să 
enumăr cîteva — sînt mîn- 
dre, în primul rînd, pentru 
calitatea produselor lor. 
Drept pentru care legumele 
sădite, îngrijite și recoltate 
de mîna lor, iau drumul mul
tor orașe ale Europei.

Pînă anul trecut, coopera
torii din Fundeni se mulțu
meau cu 5—6 sute de mii de 
lei venituri de pe cele 30 de

N. COȘOVEANU

Farmecul nespus al naturii, 
trecutul istoric, noile obiective 
ale economiei socialiste au în- 
•oțit pe cei 45 de tineri mun
citori, tehnicieni și funcțio
nari ai (Combinatului Qhimio 
din Tr. Măgurele, ca niște 
prieteni de călătorie nelipsiți. 
$i, bineînțeles, voia bună $1 
muzica au fost prezente pe tot 
parcursul celor patru zile. La 
microfonul autocarului, Titi 
Cazan, cel care a cîștigat 
„Ghiocelul de argint** în cadrul 
festivalului de muzică ușoară 
de la Alexandria, împreună cu 
un alt tînăr, Sincu Tudor, au 
susținut adevărate recitaluri, 
acompaniați de chitare. De la 
Alexandria autocarul agenției 
O.N.T. — Teleorman, i-a purtat 
prin Roșiorii de Vede și ®ra- 
iova, pînă ia Tr. Severin.

tarea mănăstirii, locul de re
fugiu al domnitorilor 
rabi i 
turcești.
nizat revoluția de la 1821 și 
tot aici au compus nemuri
toare versuri Grigore Ale- 
xandrescu și George Goșbuc. 
Gele vizitate pe acest traseu 
îmbie la drum și deschid, în 
continuare, un itinerar la fel

Basa- 
în timpul invaziei 
. Aici Tudor a orga-

îndemn
la drumeție

Aid autocarul a fost ichîmbat 
cu vaporul, care i-a trecut 
prin defileul Dunării, la Por
țile de Fier și Gazane, unde 
apele învolburate ale bătrînu- 
lui Danubiu zămislesc un nou 
izvor de lumină. O „escală* la 
Ada-Kaleh a însemnat parcă 
debarcarea într-un univers 
ciudat, liniștit și pașnic, o 
frîntură dintr-o lume aparte, 
decupată de ape. Aici se află 
și casa lui Regep-Pașa, fost 
comandant al insulei, copil de 
români bănățeni luat în robie 
de turci. Se spune că l-a a- 
preciat mult pe Tudor Vladimi- 
rescu, pe care avea să-l adă
postească în Cetatea Ostrov. 
Odată cu dispariția sub apă 
a insulei, monumentele isto
rice de aici vor fi mutate în 
ostrovul Șimian, vecin cu mu
nicipiul Tumu Sevărin, păs
trător temerar al istoriei ro
mâne. De aici, la Tg. Jiu, ca
pitala județului Gorj, fericit 
posesor al operelor marelui 
sculptor Brâncuși și păstrător 
al unor glorioase pagini de 
luptă ale comuniștilor în 
timpul dictaturii fasciste, șo
seaua traversează importante 
centre economice (schela pe
troliferă Bîlteni, Gentru car
bonifer Rovinari), care nu pot 
lipsi din programul amatori
lor de excursii. (Credem că 
n-ar fi lipsit de importanță a- 
menajarea unui punct turistic 
la Lunca Banului, unde e- 
xistă deip un spațiu de par
care bin* organizat, sau în 
comuna Peștișani, satul natal 
al lui Brâncuși). Un popas o- 
dihnitor la Tismana este și un 
binevenit prilej pentru vizi-

de interesant și ispititor. Peș
tera Muierii, adevărat tezaur 
al sculpturilor naturale tn 
calcar, complexul arhitecto
nic brîncovenesc de la Ho
rezu, mănăstirile Bistrița, Ar
no ta, Govora și orașul Slatina, 
purtînd pe umeri șase veacuri 
de existență, cu impunătoarea 
cetate a aluminiului româ
nesc.

Prof. MARCEL DUMITRESCU

(Urmare din pag. 1)
reali- 

care 
noas-

o mare contribuție la 
zarea acestui produs 
face faima economiei 
tre : AL-RO. In plus, am și 
un motiv... foarte personal: 
viața mea este legată intim 
de această uzină. In 1961, 
cînd uzina era numai un 
proiect, am intrat în școala 
profesională, ca să învăț o 
profesie nouă, special pen
tru Oradea: operator chi
mist. Din 1963 am lucrat pe 
șantier, pentru beneficiar, 
iar din 1964, cînd s-a dat 
prima șarjă de alumină 
muncesc în cea mai impor
tantă secție a uzinei, secția 

leșiere — și-a încheiat ple
doaria tînărul Barabaș Er
nest, însoțind-o cu invitația 
— firească — de a cerceta la 
fața locului aceste realități.

Și iată-ne așadar, la uzina 
de alumină. Ea a ctitorit, cu 
cîțiva ani în urmă, ceea ce 
localnicii numesc aici, cu 
mîndrie, noua zonă indus
trială a orașului zonă care 
cuprinde șantierele altor vii
toare două mari unități, o

Orașul Rm. Vîlcea beneficiază — atît prin poziția sa pitorească 
excelent plasată în peisajul Văii Oltului cu stațiunile balneare 
renumite prin istoria care păstrează aici o mulțime de monu
mente, cît și prin dezvoltarea sa continuă ca centru județean — 
de un potențial turistic demn de invidiat. Mîndria vîlcenilor este 
însă casa memorială Anton Pann. Aici a locuit „finul Pepelei** cu 
continuitate între anii 1826-1828 și 1835-1837, apoi periodic în fie
care vară, cînd venea aici atras de tîrgul de la Rîureni, care-i 
va fi servit drept izvor pentru strîngerea prețioaselor sale piese 
folclorice. Rm. Vîlcea era pentru Anton Pann centrul cel mai 
bun pentru vînzarea tipăriturilor sale, mai cu seamă a almanahu
rilor. Tot aici a fost cîntăreț și profesor de muzică. Cel mai 
prețios dar pe care l-a lăsat vîlcenilor este acel mobilizator imn 
patriotic al lui Mureșeanu „Deșteaptă-te române*, pus pe muzică 
de Pann, cîntat pentru prima dată în acest oraș, în mijlocul 
celor care sărbătoreau depunerea jurămîntului. Iată un extras din 
raportul întocmit de comisarul D. Zăgănescu, referitor la adu
narea din seara zilei de 11 Iunie 1848 din parcul „Zăvoi" din Rm. 
Vîlcea : „A. Pann, profesor de muzică cu cîțiva cîntăreți de ace
eași profesie, au alcătuit o muzică vocală cu niște versuri prea 
frumoase puse pe un ton național plin de armonie și triumfal, 
cu care a ajuns entuziasmul de patrie tn inimile tuturor cetățe
nilor. Seara de 11 iunie... va rămîne neștearsă din analele și ini
mile României**. . Casa de la Vîlcea păstrează o mulțime de 
piese care amintesc această figură importantă din Istoria litera
turii noastre. Aici vom găsi lucrări originale, cărți de cîntări 
bisericești, fotografii și tablouri de epocă, obiecte personale, de 
uz casnic și mobilier. Ilustrații la proverbele cu cea mai largă 
circulație, precum șl aprecieri ale scriitorilor și criticilor noștri 
de valoare, referitoare la opera și personalitatea lui Anton Pann. 
Prin construcția sa, casa prezintă importanță prin apartenența la 
primul stil vîlcean. Pornită din temelie ca o casă de apărare — 
stil culă — s-a renunțat, adăugîndu-se un foișor larg și vatră 
în holul central. Această casă, închiriată de Anton Pann a înde
plinit și funcția de circiumă, farmacie, casă de petrecere. Si-a 
păstrat însă forma Inițială, datînd cam din jurul anului 1750.

Excursionlstul în trecere pe Valea Oltului va putea rămîne 
cîteva minute prețioase într-un cadru cu asemenea rezonanțe.

V. R.

fabrică modernă de mobilă 
și alta de zahăr — unități ce 
vor începe să producă în cu- 
rînd).

Uzina tînără ne întîmpină 
prin tînărul ei director, Con
stantin Ștefănescu, care se 
află aici de la prima cupă 
excavată pe șantier, în 1962.

— Care este locul uzinei 
dumneavoastră în economia 
țării ? — îl întrebăm.

— In primul rînd, sîntem 
coautori la aluminiul româ
nesc. Am început cu 150 000 
tone alumină anual, am spo
rit producția treptat la 
155 000, 159 000 și vom con
tinua, pe etape, cu 180 000, 
200 000 și 210 000 tone. Ca să 
vă imaginați exact volumul 
de muncă din uzina noastră, 
trebuie să știți că, pentru a 
obține alumină, e nevoie 
prelucrezi cantități duble 
bauxită. Același proces 
înjumătățire se petrece și 
alumina, atunci cînd este 
transformată, la Slatina, în 
metal alb și ușor... Tot 
alumina noastră ia drumul 
fabricilor de cărămidă re
fractară de la Azuga și Alba 
Iulia, al fabricii de bujii de 
la Cluj, iar un produs deri
vat, hidratul de aluminiu.

pleacă la Tîmăvenl și Năvo
dari.

In uzina cu înfățișarea su
plă a unui aeroport (compa
rația nu este, totuși, gratuită, 
pentru că fără aluminiu n-ar 
fi posibil zborul avioanelor) 
se petrec acele operații chi
mice complicate a căror di
ficultate a făeut multă 
vreme ca aluminiul să fie 
mai rar și mai scump decît

să 
de 
de 
cu

aurul. Podoabele și tacîmu- 
rile din metalul acesta ne
verosimil de ușor constitu
iau, cu ceva mai mult de un 
secol în urmă, valori rîvnite 
la curțile principilor euro
peni și nimeni nu bănuia că 
chimia și electroliza avea 
să-i ridice în mod paradoxal 
valoarea, tocmai făcînd din 
el un metal curent ! Pulbe
rea albă și fină, ambalată în 
containere și expediată la 
Slatina, înseamnă, pentru 
hidrometalurgiștii Oradiei

V. IOAN — 
reș : Centrul 
iar silvic din 
ghiu a fost înființat 
în anul 1893. Re
cent au fost termi
nate lucrările de 
extindere și moder
nizare ; 8 săli de
clasă, laboratoa
re de fizică, chi
mie. silvicultură și 
de vînătoare. un 
internat cu o capa
citate de 300 locuri, 
cantină, complex

fond comunal, an 
amenajat pentru 
irigații 320 ha. pes
te 300 fiind deja 
redate agriculturii. 
El au fost prezenți, 
zi de zi, pe șantie
rele „Insula de a- 
grement" și com
plexul sportiv „23 
August** din muni
cipiul Bacău, ștran
durile din Comă- 
nești și Tg. Ocna, 
bazele sportive din 
comunele Răcă-

secție de pregătire 
a materialelor.

ION I. NICOLAE 
— Buzău : Multă 
vreme am crezut 
că nu mai există 
nici o speranță. Ta
tăl meu — în vîrstă 
de 59 de ani, din 
comuna Jugureni. 
se prezentase Ia 
multe policlinici. 
I-a mai rămas o 
încercare : clinica 
de chirurgie plasti-

„ Subredacțiiie

sportiv etc. Ca pri
lejul împlinirii a 
75 de ani de la 
primele ore de cla
să centrul va primi 
vizita foștilor ab
solvenți. azi ingi
neri silvici, pădu
rari. mecanizatori.

CONSTANTIN 
MAFTEI — Bacău : 
La
se, 
au 
lei 
acțiunile voluntar- 
patriotice nefinan
țate. Tinerii au în
treținut 9 000 ha. 
pășuni, au împădu
rit peste 140 ha.

capitolul succe- 
tinerii băcăoanf 
înscris 14 500 000 
economii prin

cîuni. Gîrleni, Pa
lanca etc.

DUMITRU VA- 
TĂU — Cluj: Gher
la oraș cu circa 
13 000 locuitori, iși 
face fot mai mult 
simtită prezența pe 
harta industrială a 
orașului. Construc
torii lucrează la 
noua fabrică de ca
lapoade, 
butoaie 
Hala de 
și tocuri 
sată. De
a fost construit un 
uscător pentru ma
teria primă și o

tîmplăric, 
și tocuri.
calapoade 
este finl- 
asemenea.

că și traumatologi
ei din București. 
Diagnosticul lipa- 
matoză gigant a 
pielii gîtului — 
boală de 
canceroasă, 
cîteva zile 
nosticul dr. 
Ftorica s-a < 
mat. Există 
scăpare ? Un 
de chirurgi, 
care tinerii 
dr. Agripa lonescu 
și Ion Comnoiu au 
operat. După 4 ore, 
suferințele îndura
te timp de 24 de 
ani au încetat. Tata 
a fost vindecat. 
Doresc să transmit

natură 
După 
diag- 

Borza 
confir- 

i, vreo 
i grup 

între 
prof.

medicilor mulțumi
rile și stima mea.

CAROL BORA— 
Dolj : Cea mai re
centă construcție 
care se înalță în 
Craiova este blocul 
observator hidro- 
meteo și proiectare 
pentru Comitetul 
de stat al apelor. 
Suprafața pe care 
o va ocupa este de 
2 300 m. Construc
torii din cadrul 
I.C.S.M. Craiova au 
încenut lucrările.

CRĂCIUN GRI
GORE — Olt : tn 
urmă cu cîțiva ani 
sesizam ziarului 
că-n statia C.F.R. 
Slatina nu există 
un chioșc pentru 
difuzarea presei și 
un punct farma
ceutic. Comunicam, 
de asemenea, că 
s-a deschis un ghi- 
șet poștal, lucru 
bun. Au trecut a- 
nil. Chioșcul de 
ziare a fost ampla
sat în spatele gă
rii (?!?>: punctul 
farmaceutic a 
mas în stadiu 
promisiune... 
schimb acum 2
noul șef al oficiului 
P.T.T.R. Slatina a 
dispus ca ghișetul 
poștal din gară să 
nu mai primească 
scrisori recomanda
te și caiete, 
scris ziarului 
nădejdea că se 
lua măsuri.

ra
de 
în 

luni

Am 
în 

vor

Scinteil 
tineretului

ha cultivate cu legume și 
zarzavaturi. Anul acesta 
și-au mărit suprafața. Și evi
dent. veniturile. Cooperato
rii și-au propus o sumă de 
un milion și jumătate. A fost 
însă și multă muncă. Grădi
na înfloritoare din Fundeni 
n-a simțit seceta. Setea pă
mîntului a fost stinsă de har
nicii legumicultori.

Medicul nu și-a uitat 
jurămîntul

M. MIHAESCV, Ploiești :
într-o situație grea, l-am cu
noscut întîmplător, în Bu
zău, pe medicul Iosif Țincă. 
Nu ne era rudă și nici cu
noștință, dar ne-a impresio
nat solicitudinea sa. Nu nu
mai cu prilejul nașterii co
pilului, dar și pe parcurs, 
ori de cîte ori am avut ne
voie, i-am simțit sprijinul. 
Anii au trecut, copilul s-a 
mărit, iar noi am rămas cu 
obiceiul ca, la nevoie. s£ ~ 
apelăm la serviciile acestui-, 
adevărat medic. Recunosc 
că uneori ani încercat să-i 
plătim, dar ne-a răspuns de 
fiecare dată cu un „NU“ ca
tegoric și cu recomandarea 
de a cheltui pentru copil 
ceea ce consideram că i se 
cuvine. Cunoscînd obiceiuri
le unor medici, să spun 
drept, ne-am cam mirat. Ul
terior, am auzit și alte cu
vinte de laudă la adresa 
medicului din Buzău. De 
unde se vede că Iosif Țincă 
nici după cei, probabil, 30 
de ani de profesare a mese
riei nu și-a uitat jurămîn
tul depus la început de ca
rieră. ‘

Intre ucenici și 
academicieni

ȘTEFAN IACOD, profesor, 
Brașov : Ca om de specia
litate. mă adresez ziarului 
într-o problemă care priveș- ' 
te exclusiv tineretul si care , 
mă preocupă Și pe mine ' 
foarte mult. La concursul de 
admitere în școlile profesio
nale se dă candidnților 
și o analiză gramaticală. 
Nu vreau să pun în discu
ție rațiunea pentru care se 
dă și această probă, deoare
ce cunosc temeiurile ei. Ceea 
ce mă surprinde însă, este 
că cei ce aleg textele pen
tru analiză, se întrec, de ani 
de zile, în a găsi construc
țiile sintactice cele mai am- 
biguie și mai discutabile 
care formează obiect de 
controversă chiar și între 
lingviștii noștri de seamă.

Nu știu cum s-au des
curcat candidații din acest 
an. dar din discuțiile purtate 
cu cîțiva profesori, membri 
ai comisiilor de examinare, 
am înțeles că și aceștia sînt 
dezorientați, existînd o di
versitate de interpretări.

N. R. Ministerul învăță- 
mîntului ne-a comunicat că 
are aceeași părere cu dv. 
De ce nu s-au luat totuși 
măsuri pentru elucidarea a- 
cestei probleme, nici în a- 
cc-st an ?

Rubrică, realizată de
I. BODEA și 
N. MIRCEA

(notați, undeva, în memoria 
dumneavoastră, această pro
fesie nouă), o muncă ne
întreruptă, de zi și noapte, 
într-un flux continuu. La 
măcinare, bauxita devine o 
pudră fină de 80 microni 
antrenată în leșie de Govora 
sau Borzești. Stăm de vorbă 
cu unul dintre morarii 
bauxitei, tînărul inginer 
stagiar Gal Chiș loan, șef

cesului de producție, de a 
îndeplini exemplar sarcinile 
economice".

Următoarea etapă, secția 
de preparare — acolo unde 
atît de entuziast ne invitase 
tînărul operator chimist 
Barabaș Ernest. Sîntem, aici, 
în plin imperiu al chimiei. 
Presiunile și temperaturile 
sînt riguros controlate și 
dirijate de instalații auto-

operatori chimiști 
scaune și privesc 
de pe panourile de 
de comandă. Pe 
cîțiva tineri merg 
schele. Ai crede 
plimbă.

— Dar oamenii ? 
sînt muncitorii secției ? 
întrebăm pe inginerul 
Aida, șeful secției.

Acesta zîmbește:
— Oamenii ? Sîntem

stau pe 
cadranele 
la centrul 
ici, colo, 
agale pe 

că se

Unde 
— îl 
Aron

de tură. „Am măcinat — ne 
spune — în luna august 
1 200 tone bauxită peste plan. 
Aceasta a însemnat, la 
Oradea, 500 tone alumină, 
iar la Slatina 250 tone su
plimentare de Al—Ro. A- 
ceste cifre au, pentru noi. 
nu numai o valoare materi
ală, ci și una simbolică, ex
primând răspunsul nostru la 
chemarea partidului de a 
asigura desfășurarea în cele 
mai bune condițiuni a pro-

matizate. In recipienți uriași, 
aluminiul se desparte de 
fier, titan, calciu și alte im
purități. E un lichid clar și 
limpede, ca apa de izvor, și 
greu îți vine să crezi, în 
aceste momente că, mai tîr- 
ziu, soluția se va metamor
foza în metalul din care sînt 
construite avioanele și 
navele cosmice. Procesele 
chimice de aici pot face o- 
biectul unui tratat de chimie 
anorganică ; pe noi, însă, ne 
interesează oamenii. Trei

noi t 
Poate vă miră că sîntem atît 
de puțini. Uzina noastră, 
însă, este o unitate modernă, 
în care complicatele procese 
chimice se desfășoară după 
program. Noi, cei pe care ne 
vedeți, supraveghem ma
șinile. Asta-i tot. Cei care 
par a se plimba pe lingă in
stalații fac același lucru, 
supraveghează buna desfășu
rare a transformării bauxitei 
în alumină.

Aparent, toate par simple. 
Si totuși, în spatele acestei 
liniști, stă siguranța omului 
stăpîn pe meserie, care 
domină reacțiile chimice, 
releele, energiile încătușate 
în recipienți. Numai rareori 
reușește profanul să pă
trundă în intimitatea încor
dării profesionale a opera-

torilor chimiști, șl numai a- 
tunci cînd se petrec eveni
mente vizibil spectacîdoase. 
Ca, de pildă, zilele trecute, 
cînd toți muncitorii, îm
preună cu tehnicieni, ingi
neri, au lucrat 20 de ore din 
24 — deși nimeni nu le-o 
ceruse — pentru ca reparația 
generală curentă să fie 
executată in numai o treime 
din timpul afectat. Gestul de 
la Oradea a însemnat din
colo, la Slatina, tone în plus 
de aluminiu, căci, așa cum 
ne spunea, pe una din 
străzile Oradiei, unul dintre 
interlocutorii noștri, uzina 
de alumină/ semnifică, mai 
pregnant decît oricare din 
întreprinderile bihorene, in
tegrarea acestor străvechi 
meleaguri românești în ta
bloul dinamic al industriei 
socialiste.

Acest triunghi magic, de 
fapt un veritabil triunghi al 
dinamismului — Dobreștii 
Bihorului, Oradea, Slatina 
— realizează, în alchimia 
modernă, o unică și valo
roasă semnătură, materiali
zată în lingourile acelea 
strălucitoare, de culoarea 
argintului proaspăt turnat, 
pe care scrie cu litere mari : 
„AL-RO".
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Pe adresa C.C. al P.C.R. continuă să sosească numeroase scri
sori fi telegrame din partea tinerilor muncitori, elevi, studenți, 
cadre didactice, Comitete județene ale U.T.C., adresate condu
cerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se exprimă adeziunea deplină la politica internă și externă promo
vată de patria noastră, Republica Socialistă România. Cuvintele 
pline de căldură, născute, din inima sinceră a poporului, vin să 
se adauge laudei cu care țara întreagă înconjoară și urmează gîn- 
direa înțeleaptă, conducerea fermă, calea marxist-lenlnistă pe care 
ne călăuzește Partidul Comunist Român.

într-o emoționantă telegramă 
adresată Coniitetului Central âl 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul 
județean al U.T.C. Olt, se scrie: 
„Considerăm că măsurile adop
tate de conducerea înțeleaptă a 
partidului pentru perfecționarea 
tuturor domeniilor dc activitate, 
sint expresia cerințelor obiecti
ve ale dezvoltării societății 
noastre și in același timp re
flectă aplicarea în mod creator 
în condițiile țării noastre, a teo
riei marxist-lertiniste de edifi
care a socialismului și comunis
mului.

Documentele adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R., de Sesiu
nea extraordinară a M.A.N., cu- 
vintările Dv. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu sint o dovadă de ne
contestat a grijii nemărginite a 
partidului șl guvernului pentru 
soarta milioanelor de oameni ai 
muncii din patria noastră, pen
tru aspirațiile nobile ale aces
tora. Dînd dovadă de un înalt 
spirit internaționalist, de adîncă 
responsabilitate față de poporul 
rastru. făță de cauza socialis- 

diui $1 păcii in lumea întrea
bă, partidul și guvernul nostru 
au exprimat sincer și fără echi
voc, dorința noastră nestrămu
tată de a întări nriâtenia si co
laborarea cu toate țările lumii, 
și în primul rînd. cu țările so
cialiste. ca o condiție Ț esențială 
a păcii și progresului".

Ahgajîndu-se că alături de în
tregul nostru popor, iși vor 
spori eforturile și vor munci 
fără preget pentru îndeplinirea 
Sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-țfea al P.C.R. și Consfă
tuirea pe țară â U.T.C., că nu 
vor precupeți ftitnic în activi

tatea de zi cu zi, în lupta pen
tru îndeplinirea mărețului pro
gram de edificare multilaterală 
a socialismului în patria noas
tră, comuniștii Comitetului ju
dețean Olt al U.T.C. exprimă 
totodată mulțumiri fierbinți 
conducerii partidului și statu
lui nostru pentru condițiile op
time de muncă și viață asigurate 
tineretului.

De aceleași sentimente de a- 
dincă adeziune fată de politica 
partidului este animat și elevul 
Patrășciuc David, de la Școala 
tehnică de maiștri mineri din 
Baia Mare, care scrie printre 
altele :

„Prin înalta sa principialitate, 
prin luciditatea analizei politice 
a situației create în cadrul so
cialismului și a mișcării comu
niste internaționale, prin afir
marea clară a normelor funda
mentale ale relațiilor dintre 
partidele comuniste, partidul 
nostru dă un exemplu de interna
ționalism proletar, de grijă față 
de soarta socialismutui în lumea 
întreagă. în discuțiile cu colegii 
mei de școală purtate pe margi
nea Declarației Marii Adunări 
Naționale, cu privire Ia princi
piile politicii externe a parti
dului și statului nostru și a De
clarației C.C. al P.C.R. m-aift 
convins de adeziunea unanimă 
care exprimă propriile noastre 
ginduri. hotărîrea neclintită de 
a face zid în jurul politicii con
structive a partidului, de întă
rire a unității sistemului socia
list".

Cadrele didactice din muni
cipiul Arad, întrunite cu oca
zia consfătuirilor anuale, dez
bătând sarcinile ce revin școlii, 
slujitorilor ei, în anul școlar

care a început în lumina 
Directivelor Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea în- 
vățămîntului și a Legii învăță
mîntului, îsi exprimă în cuvinte 
însuflețitoare întreaga recunoș
tință față de grija pe care par
tidul si statul nostru o poartă 
învățămîntului de toate gra
dele. prin ridicarea de noi lo
caluri de școli înzestrate cu la
boratoare și material didactic 
modern, prin punerea la dispo
ziția elevilor de manuale gra
tuite, prin orientarea științifică, 
profund umană a învățămintu- 
liii nostru, prin crearea de con
diții tot mai corespunzătoare 
cadrelor didactice.

„Conștient! de înalta și nobi
la răspundere ce o avem atît 
față de generațiile trecute cît 
și față de cele viitoare în creș
terea, instruirea și educarea fi
ilor poporului, — se spune în 
telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — vă asigurăm că 
ne vom spori zi cu zi eforturi
le cu toată puterea ființei și 
conștiinței noastre pentru ridi
carea nivelului nostru profesio
nal și politic, în vederea însuși
rii învățămîntului de toate gra
dele la nivelul cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Cu aceste gînduri, întregul 
corp didactic din orașul nos
tru își exprimă și cp acest pri
lej adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, față 
de activitatea fermă și neabătută 
a Comitetului Central, a dum
neavoastră, personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru pro
movarea cu consecvență a prin
cipiilor independentei, suverani
tății, neamestecului în treburile 
interne, respectului reciproc și 
a întăririi pe această bază a 
unității statelor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncito
rești, întăririi unității șl for
țelor socialismului și păcii în 
lume".

AȘII PEDALEI IN CONCURS
Prima ediție a „Cupei Eu

ropei" la ciclism, disputată 
contra cronometru (perechi) la 
Baden-Baden a fost cîștigată 
de cuplul Ferdinand Brack® 
(Belgia), Vittorio Adomi (Ita
lia) care au parcurs 66 km în 

„Cupa Națiunilor" 
la motocros

La Chișinău s-a desfășurat 
Cea de-a 20-a ediție a „Cupei 
Națiunilor" la motocros, com
petiție care contează și în ca
drul campionatului mondial pe 
echipe. Victoria a revenit for
mației U.R.S.S., care a totali
zat 18 puncte. Locurile urmă
toare în clasament âu fost o- 
cupate de R. D. Germană 51 
puncte ; Franța — 54 puncte, 
România —74 puncte, Finlan
da — 77 puncte și Elveția — 
113 puncte.

FOTBAL pe glob
A început campionatul spa

niol de fotbal. Prima etapă s-a 
soldat cu următoarele rezulta
te : Pontevedrâ — Valencia 
2—0 ; Atletico Bilbao — Sara
gossa 2—0 ; Malaga — Coru
na 3—1 ; Barcelona — Real 
Sociedad 0—0 ; Sabadell — 
Granada 1—0 ; Real Madrid 
— Espanol Barcelona 3—1; 
Las Palmas — Atletico Madrid 
2—1 ; Elche — Cordoba 4—1.

etapa a 5-a, O.F.K. Beograd 
(adversara lui Rapid Bucu
rești în „Cupa orașelor tîrguri") 
a învins cu 2—1 pe Zelezni
ciar. Alte rezultate : Radnicki
— Vardar 1—0 ; Hajduk — 
Mâribor 2—0 ; Steaua Roșie
— Voivodina 3—0 ; Sarajevo
— Dinamo Zagreb 3—2 ; O- 
limpia — Celik 1—0 ; Bor — 
Rijek 2—1.

în campionatul iugoslav de 
fotbal, după 5 etape în frun
tea clasamentului se află Sa
rajevo cu 8 puncte, Urmată de 
Zelezniciar, O.F.K. Beograd și 
Velez cu cîte 7 puncte. în

Pe „Yankee Stadium" din 
New York s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre 
selecționatele Israelului și 
S.U.A. Întîlnirea s-a încheiat 
la egalitate : 3—3 (3—0). Au 
asistat 10 500 spectatori.

VALORIFICAREA
STUDENȚEȘTI

EFORTURI SPORITE PENTRU REALIZAREA

OBIECTIVELOR CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
Declarația adoptată de Marea 

Adunare Națională cu privire la 
principiile de bază ale politicii 
externe a României a trezit în 
mine un complex de sentimente 
pe care aș dori să le reliefez cu 
toată sinceritatea. In primul rînd, 
vreau să subliniez că principiile 
de bază ale politicii externe a 
României, afirmate în repetate 
rînduri în relațiile noastre inter
naționale, au fost și de astă dată 
pronunțate cu limpezime, justifi- 
cînd consecvența cu care Partidul 
Comunist Român urmărește să 
întărească prietenia și alianța cu 
țările socialiste frățești. în 
declarație se afirmă dorin
ța poporului nostru de a 
menține neștirbite relațiile cu 
popoarele tuturor țărilor socia

liste, de care ne leagă țe
lul nostru comun — grija de a 
păstra intactă unitatea sistemului 
socialist mondial în condițiile în 
care imperialismul devine din ce 
în ce mai agresiv amenințînd 
pacea lumii. In aceste condiții 
consider că unitatea tuturor ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le se impune a se constitui ca un 
zid antiimperialist de nepătruns.

Conducerea partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, depune eforturi salutate de 
întregul popor pentru realizarea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe 
baza principiilor marxist-leniniste, 
pentru respectarea dreptului fie
cărui partid comunist de a-și ela
bora linia politică, metodele și

formele construcției socialiste im
puse de istoria și condițiile eco- 
nomioo-sociale din țara respecti
vă. îmi exprim convingerea fer
mă că astfel între partidele co
muniste și muncitorești, între sta
tele sistemului socialist se vor sta
bili relații cu adevărat interna
ționaliste, bazate pe respectul re
ciproc, pe suveranitatea și inte
gritatea statală, pe principiile 
neamestecului în treburile inter
ne. Poporul român înțelege să 
contribuie la cauza socialismului 
în lume, intensifieîndu-și eforturi
le pentru consolidarea cuceririlor 
sale în anii socialismului, pentru 
realizarea obiectivelor economice 
și social-culturale, prevăzute de 
Congresul al IX-lea. Sînt convins, 
mi-o confirmă zi de zi realitatea 
noastră socialistă, că toți oamenii 
muncii, români maghiari, ger
mani și de alte naționalități vom 
munci cu abnegație pentru pros
peritatea patriei noastre comune, 
România socialistă.

Ing. SCHULLER PAUL 
arhitect șef al municipiului 

Sighișoara

: — în august, am asistat la un
I moment deosebit de important 
| pentru activitatea cercurilor 
| științifice universitari : ieșirea 
I studenților îh teren, pentru stu- 
| dii de folclor. Cum s-a ajuns la 
I această modalitate nouă de ori

entare a preocupărilor științifice 
ale studenților ? Iată întrebarea 
după care am dori să începem 
consemnarea răspunsurilor dum
neavoastră, îh cadrul unei dis
cuții succinte — subiectul con
cret fiind „expediția", în multe 
privințe Inedită în peisajul u- 
niversitar, pe care ați condus-o 
în Țara Loviștei.

—în mod tradițional, U.A.S.R. 
organizează cîteva asemenea 
excursii de documentare — așa- 
numiteie „brigăzi complexe de 
studii". Pentru anul 1968, s-a ho- 
tărît să se stabilească o măi 
bună legătură a „expedițiilor" 
estivale cu munca profesională 
și științifică a studenților. Chiar 
la Festivalul artei studențești — 
aprilie 1968 — s-a realizat un 
cadru mai larg pentru această 
manifestare, conferindu-i și ca
racterul unei reuniuni științifi
ce de specialitate. Astfel, a fost 
organizat, ca parte integrantă a 
Festivalului folcloric studen
țesc, cel dinții Colocviu al 
cercurilor de folcloristică din 
întreaga țară. S-a susținut 
tunci, în timpul dezbaterilor pe 
marginea diferitelor lucrări, că 
este necesar ca, în viitor, aceste 
cercuri să-și desfășoare activita
tea științifică și în contact ne
mijlocit cu terenul, cu folclorul 
Viu. Au fost acordate de către 
U.A.Ș.R. fondurile necesare și, 
în vatanță, cercurile de folclo
ristică din toate universitățile 
au întreprins deplasări în teren. 
La București, existînd Institutul 
de etnografie și folclor, am con
siderat că e bine să îmbinăm 
activitatea studențească (meto
dologică) făcîndu-le acest antre
nament în strînsă legătură cu 
munca cercetătorilor institutu
lui. Experimentăm aici introdu
cerea principiilor structuraliste, 
atît în analiza faptelor cît și în 
cercetările dă teorie. I-am inte-

grat deci în această cercetare 
metodologică nouă, avantajele 
oferite tinerilor studenți fiind 
complexe. M^i întîi, contactul 
cu folclorul, dar și posibilitatea 
de a vedea curb se organizează 
și cum se face o cercetare, uh 
studiu (nu doar culegere 1) asu
pra folclorului.

— Ce motive au determinat 
alegerea oamunei Boișoara, din 
Ta*a Lovișici, ca teren de stu
diu ?

— Am ales Tara Loviștei pen
tru că este una din zonele de 
baștină ale poporului român, cu 
tradiții bine păstrate. Apoi pen
tru că este o zonă de contact, 
între Făgăraș și Olt. Am presu
pus că aici vom avea un mate
rial folcloric interesant. Am a-

a-

timpul de Ih 45’ 04”. Pe locu
rile următoare s-au clasat în 
ordine Anquetil (Franța), Al- 
tig (R.F.G.) la 18” ; Pingeori, 
Grosskost (Franța) la 46” ; 
Van Springel, Godefroot (Bel
gia) la l’Oi” etc. La cursă au 
asistat 20 000 de spectatori.

Nou record mondial 
la natație

Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Colorado 
Springs, o echipă feminină a- 
mericană compusă de Kye 
Hall, Cathy Ball, Ellie Daniel 
?i Sue Pedersen, a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de ștafetă 4xl00m mixt cu 
timpul de 4’ 28” 1/10. Vechiul 
record mondial era de 4’30”.

în campionatul maghiar de 
fotbal conduc în prezent două 
formații: Dozsa Ujpest și Fe- 
rencvaros, ambele cu cîte 35 
de puncte. Urmează în clasa
ment Vasas 34 puncte, Hon- 
ved 28 puncte, Csepel 27 
puncte etc.

După 5 etape, în campiona
tul elvețian de fotbal conduce 
neînvinsă echipa Lausanne cu 
10 puncte, urmată de Ziirich 
și Servette cu 7 puncte etc.

în etapa a 5-a, Lausanne a 
învins la scor 5—0 (4—0) 
pe Servette Geneva, iar F. C. 
Ziirich â surclasat cu 6—0 pe 
Lucerna.

VIZITA MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE 

AL BELGIEI
Luni dimineața s-au încheiat 

convorbirile oficiale între mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Ha-rmel.

La convorbiri au luat parte 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
Alexandru Lăzăreanu, amba
sadorul României numit la

★

Ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, Pierre Harmel, și 
soția, au oferit luni un dineu 
în onoarea ministrului afaceri
lor externe al României, Cor
neliu Mănescu, și a soției sale.

★

La Ministerul Afacerilor Exter
ne a avut loc luni dimineața sem
narea Aebrdului de cooperare e- 
conomică, industrială și tehnică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Belgia.

Bruxelles, funcționari supe
riori din M.A.E.

Au participat Jan Adriaen- 
ssen, ambasadorul Belgiei la 
București, Louis Colot, amba
sador, însărcinat cu proble
mele păcii și dezarmării în 
M.A.E., și alte persoane oficiale 
belgiene.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate 
și înțelegere reciprocă.

★

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a ministrului aface
rilor externe al Belgiei. Pierre 
Harmel, cu soția, ambasadorul 
acestei țări la București, Jan 
Adriaânssen, a oferit luni 
după-amiază o recepție.

★

Acordul a fost semnat de 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al României, și Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei.

După semnare, cei doi miniștri 
au rostit scurte cuvîntări.

INFORMAȚII
în sala Prezidiului Acade

miei Republicii Socialiste Ro
mânia și-a început lucrările 
luni dimineața — sub egida 
Academiei Republicii Socialis
te România — grupa de lucru 
C.A.E.R. în problemele „Feno
mene magnetice și segneto-e- 
lectrice". Alături de specialiștii 
români iau parte delegați din

CERCETĂRILOR
DE FOLCLOR

acalași timp, am avut un bun 
teren pentru a studia și raportul 
dintre tradiția folclorică și feno
menele culturale noi. Au fost 
făcute multe înregistrări pe 
bandă de magnetofon, și chiar 
un film.

Materialele culese, înregistră
rile, filmul și primele rezultate 
ale studiilor de teren, atît ale 
cadrelor didactice, ale cerce
tătorilor institutului cît și stu
dențești vor fi prezentate in 
toamna aceasta în cadrul cer
cului științific de folcloristică. 
Oficialitățile județului Vîlcea 
s-au arătat foarte interesate de 
rezultatele cercetărilor și ne-au 
solicitat să edităm împreună) 
materialul, într-un volum „Fol
clor din comuna Boișoara". De

cu prof. dr. docent

MIHAI POP

directorul Institutului 
de etnografie și folclor

Ies locul și pentru că știam că 
forurile culturale locale din ju
dețul Vîlcea arată un mare in
teres pentru studiile de folclor. 
Pe directorul Casei de cultură 
din Rm. Vîlcea — Gheorghe 
Diaconu — un fost student al 
nostru, l-am și cooptat în echipă, 
în timpul cercetărilor.

— Considerați această descin
dere științifică o rfeușită ? Prin 
ce ?

— Cercetarea a izbutit deplin, 
a dat rezultatele scontate. Am 
găsit, din belșug, acolo, intere
sante mituri locale, mituri tra
diționale, legende istorice în le
gătură cu satul, cu tradiția foar
te veche a satului, numeroase 
obiceiuri tradiționale, cîntece 
epice, basme, o lirică bogată. în

Cor-

Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia și Uniunea Sovietică.

•Ar
Luni dimineața a plecat la 

Roma prof. dr. docent Irimie 
Staicu, directorul Institutului 
central de cercetări agricole, 
pentru a participa la lucrările 
ședinței de lucru A Comitetu
lui consultativ pentru aplica
rea științei și tehnicii în dez
voltare al Organizației Națiu
nilor Unite, consacrată proble
mei proteinelor în alimentația 
umană.

★
Sărbătoarea națională a 

Republicii Chile — 18 septem
brie— a prilejuit Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea organiza
rea unei seri culturale, care 
a avut loc luni la Casa ele cul
tură a I.R.R.C.S. din Capi
tală.

ANUNȚ ȘCOLAR
Grupul Școlar Hidrotehnic din Arad recrutează candidați 

pentru școala tehnică de personal tehnic care funcționează 
du următoarele specialități:

• METEOROLOGIE.
• FROTECȚ1A CALITĂȚII APELOR.
• CONSTRI CȚII HIDROTEHNICE.
• HIDROLOGIE.

Se primesc candidați și candidate, absolvenți ai liceelor 
(școlii medii de cultură generală), cu sau fără examen de 
bacalaureat (maturitate) indiferent de vîrstă.

Examenul de admitere va începe în ziua de 23 septembrie 
și va consta din următoarele probe :

a) la specialitatea : „METEOROLOGIE".
— Fizică (scris și oral).
— Matematici (oral).

b) la specialitatea : „PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR".
— Chimie (scris și oral).
— Matematici (oral).

c) la specialitatea î „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE .
— Matematici (scris și oral).
— Fizică (oral).

d) Ia specialitatea : „HIDROLOGIE".
— Matematici (scris și oral).
— Geografia fizică a R.S.R. (oral).

înscrierile la examenul de admitere se fac plnă In ziua 
de 22 septembrie 1968. in baza unei cereri, însoțită de ur
mătoarele acte :

• Certificat de studii în original.
• Certificat de naștere in original și copie.
• Certificat de sănătate. împreună cu analiza slngelui și 

analiza pulmonară.
Informații suplimentare se primesc la secretariatul școlii 

din Arad. Str. N. Grigorescu nr. 8, Telefon 16.45.

PE

ECRANE
Charlton Heston, Roddy 
Mc Dowall, Kim Hunter, 

Maurice Evans. James 
Whitmore, Linda Harrison

regia : Franklin I. Schaffa-
fener

altfel, nu pot să nu remarc fap
tul că, peste tot, oameni foarte 
deschiși ne-au stat în ajutor, 
ne-au primit bine.

— Cum a fost organizată mun
ca echipei pe teren ? în ce a 
constat contribuția studen
țească?

— Au fost cu noi 15 studenți — 
majoritatea membri ai cercului, 
aleși dintre cei mai pasionați și 
mai bine pregătiți, dar cîțiva și 
de la Conservator, pentru stu
dii de folclor muzical. In cer
cetare, ne-am împărțit pe sub
grupe, fiecare membru al cate
drei și cercetător de la institut 
a lucrat cu cîte 2—3 studenți, 
ca membri activi, cu misiuni 
concrete de lucru. Antrenamen
tul metodologic a fost extrem 
de valoros pentru studenți, deoa
rece au putut trece și de la o 
echipă la alta, au participat atît 
la discuțiile de specialitate cît 
și la organizarea generală. Pro
fitul este triplu pentru ei : cu
noașterea folclorului; participa
rea la dezbaterea științifică a 
problemelor, adică lărgirea cu
noștințelor teoretice ; deprinde
rea și utilizarea unei metode de 
lucru în teren. Grupurile erau 
constituite în funcție de urmă
toarele cinci teme : Fondul de 
concepții — reprezentările mi
tologice, ideație, psihologie so
cială ; Obiceiuri tradiționale ; 
Cîntece epice ; Basme ; Cîntece 
lirice.

— Socotiți posibilă promova
rea mai largă a acestui gen de 
muncă științifică pentru cercu
rile științifice ?

— Ar trebui extinsă neapărat 
această muncă în teren și la 
dialectologie... poate la arhive, 
loouri pe unde au trecut scriito
rii — pentru studenții din cercu
rile de literatură.

Fără îndoială, ar fi utilă în 
prlniul rîtid participarea studen
ților din domeniul științelor so
ciale propriu-zise — psihologie, 
sociologie, filozofie. în condiții
le ^actuale, aflîn.du-ne într-o 
fază incipientă de organizare, 
6 greu de făcut monografii in 
accepția gustiană, cu o largă 
participare. Dar, centrul preo
cupărilor fiind folclorul, echi
pele ar putea fi completate cu 
Istorld, psihologi, etnografi, 
lingviști etc. Pentru aceasta ar 
fi necesară mai întîi clarificarea 
metodei 'de cercetare. Să ai o 
ipoteză de lucru, o problemă pe 
care o cercetezi complex din- 
tr-o anumită perspectivă. Deci, 
nu o sumă, ci o cercetare com
plexă, orientată nu spre disci
pline individuale.

— Care este diversitatea de 
modalități în primul rînd potri
vita pentru a valorifica, în e- 
tapa următoare, rezultatele a- 
cestei activități științifice stu
dențești ? în ce fel ar putea fi 
prezentate unele elemente ca 
fapte de cultură, de natură să 
stimuleze interesul tuturor stu
denților — indiferent de specia
litate ?

— Sintem partizanii ideii de 
încetătenire a Colocviului cercu
rilor de folcloristică ca o mani
festare tradițională, integrată 
Festivalului folcloric studențesc. 
Așadar, la viitoarea reuniune 
vor fi prezentate rezultatele cer
cetărilor făcute de studenții 
bucureșteni, alături de acelea — 
cu alte preocupări, în alte zone 
— efectua'* de echipele din 
Cluj, Timișoara și Iași. Al II-lea 
Colocviu va avea astfel un ma
terial mult mai bogat, inter
pretări mult mai substanțial 
argumentate vor putea deveni 
obiect al schimbului de opinii 
științifice. Pe de altă parte, a- 
vem în materialul „expediției" 
din această vacantă o bogată 
bâză de cercetare pentru acti
vitatea cercului de folcloristică 
în noul an universitar. în șe
dințele de lucru, vor fi prezen
tate metode, rezultatele, Inter
pretări ale cercetării, materia
lul cules.

Rezultatele cercetărilor noas
tre ne-am gindit să le prezen
tăm mai întîi tuturor studenți
lor Facultății de limbă și lite
ratură română. La începutul a- 
nului universitar organizăm o 
expoziție cu fotografiile făcute, 
diagrame, texte culese. în ca
drul unei întîlniri, vă fi prezen
tat materialul pe bandă, odată 
cu întreaga activitate a echipei. 
Va fi proiectat, de asemenea, 
filmul realizat. Cred că unele 
materiale pot fi prezentate și 
la Casa de cultură a studenți
lor — filmul, cîntece, culegeri, 
expoziții de fotografii. Același 
lucru îl pot face si ceilalți, la 
Timișoara, Cluj și Iași, urmînd 
ca la viitorul Festival folcloric 
asemenea acțiuni să fie reunite 
într-una de ansamblu.

Ministfql comerțului exteri
or, Gheorghe Cioara. s-a îna
poiat luni sâarâ din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, unde a 
participat lâ deschiderea celei . 
de-a X-a ediții jubiliare a 
Tîrgului internațional de la 
Brno.

NUMIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA 
IN REPUBLICA CHILE

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Victor Florescu, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Argentina, a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar 
âl Republicii Socialiste Româ
nia și în Republica Chile, cu 
reședința la Buenos Aires, în 
locul tovarășului Dumitru 
Fara, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afaceri
lor Externe.

NUMIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMziNIA 
IN REPUBLICA SUDAN

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Titus Sinu, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republi
ca Arabă Unită, a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România, 
și in Republica Sudan, cu re
ședința la Cairo, în locul to
varășului Mircea Nicolaescu, 
care a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

toamnă
(Urmare din 
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ION TRONAC

FESTIVALUL TOAMNEI
„BUZĂU— '68"

Imaimutelor
9

In municipiul Bu
zău, la Casa pionie
rilor, a avut loc „Fes
tivalul toamnei Bu
zău ’68“. La prima sa 
ediție, festivalul o 
constituit un prilej de 
trecere în revistă a 
talentelor din 10 ju-

dețe ale țării. Intre 
cei aplaudați la sce
nă deschisă se numă
ră ing. Radu Dorel, 
laureat al cîtorva con
cursuri republicane, 
participant cu ansam
blul folcloric al jude
țului la turneele făcu
te în Cipru, Grecia,

Belgia și Olanda, Du
mitrescu Afrodită, Mi
oara Sîrbu, Doina 
Limbășeanu, V. Apo- 
zzan, laureat al Fes
tivalului studențesc 
din 1966.

ALEX. DEȘLIU 
subredacția 

„Scînteia tineretului*'

ță 
fi 
se 
cer și se ghicește 
itarul după mersul 
cailor ca în cunoscu
ta disciplină numită 
hyppomancie.

Aud un uriaș tra
valiu ziua și noap
tea. în silozuri curg 
fluviile cerealiere, 
pe schele betonul 
scrîșnește așezin- 
du-se în stîlpi gigan
tici, sub pămînt e 
scormonit într-o miș
care eternă sîngele 
negru a] țițeiului, 
fumuri drepte țin 
cerul patriei. Se în
cheagă metale dure 
și sun timpla labora
toarelor se nasc sub
stanțe noi, se ivesc 
copii și între ei ge
niile acestui popor 
despre care încă nu 
știm nimic.

Sînt turburat și 
plecarea cocorilor 
spre țărmuri mai 
calde mă lasă rece.

în care nu se 
nu se chiuie, 
numără norii

stă 
nu 
pe 

vi-



Delegația guvernamentală 
română a sosit in Venezuela 

încheierea vizitei în Mexic
CARACAS 1G. — Trimisul 

special Agerpres, Vasile Oros, 
transmite: In seara zilei de 14 
septembrie, delegația guverna
mentală română condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a sosit în Venezuela. 
iPe aeroportul din Caracas, de
legația a fost întîmpinată de 
Jose Antonio Mayobre, minis
trul minelor și hidrocarburilor, 
Raul Nash, adjunct al minis
trului de externe, și funcțio
nari superiori ai acestui minis
ter, de conducători ai Minis
terului de Relații Interne, Mi
nisterului Dezvoltării Naționa
le și ai Corporației venezuele- 
ne a petrolului. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Venezuela, Octavian 
Bărbulescu, și alți membri ai 
ambasadei.

Duminică, oficialitățile vene- 
zuelene au oferit o masă in 
cinstea delegației guvernamen
tale române, în timpul căreia 
ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, mi

nistrul relațiilor interne, Rei- 
naldo Leandro Moro, și alte 
înalte personalități politice ve- 
nezuelene au salutat pe mem
brii delegației guvernamentale 
române.

După cum s-a mai anunțat, de
legația guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și-a încheiat vizita ofici
ală in Mexic. In ultima zi a vizi
tei, Gheorghe Rădulescu a oferit 
în saloanele hotelului „Alameda" 
din Ciudad de Mexico, o recep
ție în cinstea oficialităților me
xicane. Au participat conducători 
ai ministerelor de Externe, Indus
triei și Comerțului, Finanțe și 
Credit Public, Agricultură, ai So-» 
cietății petroliere de stat „Pemex", 
ai patrimoniului național și ai 
Băncii naționale de comerț ex 
terior. Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială. In aceeași 
zi, conducătorul delegației guver
namentale romane a depus o co
roană de flori la Monumentul in
dependentei naționale.

R. D. VIETNAM. — Subunități ale armatei populare ridi- 
cîndu-și nivelul pregătirii de luptă.

Bilanțul
luptei de ia 

Tay Ninh
la 
la

PARIS 16 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al de
legației R. D. Vietnam 
convorbirile oficiale de 
Paris între reprezentanții
S.U.A. și cei ai R.D.V., Ngu
yen Thanh, a răspuns la mai 
multe întrebări puse de zia 
riști cu prilejul unei confe
rințe de presă.

El a prezentat un bilanț al 
bătăliei de la Tay Ninh, 
unde unitățile militare ale 
Frontului Național da Eli
berare au repurtat importan
te victorii. Astfel, în urma 
celor trei atacuri de la 17, 
22 august și 11 septembrie, 
unitățile armatei de elibera
re au scos din luptă 1 600 de 
soldați americani și au dis
trus 200 vehicule militare și 
40 de tunuri. în cursul ce
lui de-al patrulea atac, în 
noaptea de 12 spre 13 septem
brie, asupra pozițiilor ameri
cane și saigoneze de la Tra 
Phi, la 3 km nord-est de Tay 
Ninh. unități ale forțelor pa
triotice, au nimicit în două 
ore un batalion american 
de 400 persoane șl au distrus 
50 vehicule, printre care 25 
tancuri.

încheierea lucrărilor
conferinței O.U.A

ALGER 16 — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Conferința șefilor de 
state și de guverne ai țărilor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane, deschisă acum 
trei zile, a luat sfîrșit luni 
după-amiază la Palatul Na
țiunilor de la Club des Pins 
de lingă Alger.

In ședința de închidere, nu
meroși șefi de state și de gu
verne au subliniat importanța 
deosebită pe care o reprezintă 
această conferință pentru găsi
rea celor mai potrivite solu
ții problemelor care frămîntă 
continentul african In cursul 
lucrărilor au fost dezbătute 
probleme privind întărirea u- 
nității țărilor africane, deco
lonizarea completă a continen
tului, întărirea mișcărilor de 
eliberare, abolirea regimurilor 
rasiste din Rhodesia și Africa 
de sud, luarea unor măsuri 
comune pentru scoaterea sta
telor africane din starea de 
insuficientă dezvoltare și con
solidarea independenței lor 
din punct de vedere economic. 
Așa cum a arătat purtătorul 
de cuvînt al conferinței, Mo
hamed Sahnoun, conferința la 
nivel înalt a O.U.A. a luat în 
dezbatere și a aprobat a-

proape în întregime recoman
dările Consiliului ministerial 
al O.U.A. Una din problemele 
cele mai dificile care au dat 
naștere la vii și ample dezba
teri, a constituit-o războiul 
civil din Nigeria. Conferința 
a adoptat o rezoiuție în care 
se pronunță pentru unitatea 
și integritatea teritorială a Ni
geriei. Este adresat un apel 
liderilor Biafrei de a coopera 
cu autoritățile federale în ve
derea restaurării păcii și uni
tății în această țară, se face 
un apel general la încetarea 
operațiunilor militare, reco- 
mandîndu-se guvernului mili
tar federal nigerian să acorde 
amnistie generală și să coope
reze cu O.U.A. pentru crearea 
unui climat de încredere reci
procă. Rezoluția cere țărilor 
membre ale O.U.A. și ale 
O.N.U. să se abțină de la orice 
acțiune care ar putea dăuna 
unității, integrității terito
riale și pă’cii în Nigeria.

Conferința a reales ca 
cretar general al O.U.A. 
Diallo Telli. Totodată,
stabilit ca viitoarea sesiune la 
nivel înalt a țărilor membre 
ale O.U.A. să aibă loc în sep
tembrie 1969 în capitala 
tiopiei Addis Abeba.

se- 
pe 
s-a

E-

MEDALII
pentru

Evoluția conflic
tului nigeriano— 

biafrez
Situația pe frontul războiu

lui nigerian, deși marcată de 
ofensiva lentă, dar constantă, 
a trupelor federale, continuă 
să rămînă confuză. In timp ce 
la Port Harcourt parvin știri 
privind pătrunderea, în cursul 
nopții de sîmbătă, a unităților 
colonelului Adekunle în orașul 
Owerri, un comunicat militar 
dat publicității de oficialitățile 
biafreze la Umuahia.lcartierul 
general al colonelului Odumeg- 
wu Ojukwu, anunță că forțele 
biafreze au reușit să oprească 
lingă Ogutu ofensiva trupeloi 
federale, provocîndu-le grele 
pierderi. Este de așteptat însă 
ca trupele federale, grație su
periorității lor militare zdrobi
toare, să pătrundă curînd și în 
Owerri — penultimul punct 
important de sprijin al arma
tei biafreze. Locuitorii orașu
lui au început deja, cu cîteva 
zile în urmă, să se refugieze 
la Umuahia sau în junglă.

Atît duminică după-amiază, 
cît și luni dimineața, detașa
mentele Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud au continuat pe mai mul
te fronturi operațiunile de hăr
țuire a trupelor saigoneze. 
Astfel, patrioții sud-vietnamezi 
au bombardat patru din cele 
șase poziții strategice saigo
neze din regiunea Saigonului. 
De asemenea, au fost bombar
date unități saigoneze la Trang 
Bom, în apropierea localității 
Bien Voa, la aproximativ 40 
km nord-est de capitala sud- 
vietnameză. De asemenea, au 
mai fost efectuate bombarda
mente asupra trupelor saigo
neze dislocate la Ben Cat și 
Tan An, localități situate la 
cîțiva km de Saigon, precum 
și asupra aerodromului de la 
Lac Hong, din apropiere de 
Rach Gia. Aceste lupte de 
hărțuire au produs numeroase 
victime în rîndurile saigonezi- 
lor.

Reuniunea de la Paris
privind drepturile omului

PARIS 16. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite: La Palatul
U.N.E.S.C.O. din Paris s-a des
chis luni Conferința interna
țională a organizațiilor negu
vernamentale asupra drepturi
lor omului, la care participă 
delegați și reprezentanți a 
peste 300 de organizații in
ternaționale. Conferința co
incide cu a 20-a aniversare 
a Declarației universale a 
drepturilor omului, proclama
tă la Paris la 10 decembrie 
1948. (Anul 1968 a fost procla
mat de Adunarea Generală a 
O.N.U. Anul internațional al 
drepturilor omului).

Scopul principal âl confe
rinței este studierea mijloace-

lor de acțiune susceptibile să 
pună în practică Carta O.N.U. 
a drepturilor omului, procla
mată în 1948.

In alocuțiunea sa inaugura
lă, U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U., a subliniat in
teresul pe care îl acordă apli
cării drepturilor omului în 
lume, cît și acțiunii organiza
țiilor neguvernamentale în a- 
cest sens.

IWENTII 
ROMÂNEȘTI

VIENA 16. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Tîrgul internațional de 
la Viena s-a încheiat, după 
părerea observatorilor, cu un 
bilanț pozitiv; Numărul vizi
tatorilor a atins cifra record 
de 646 000, cu 16 000 mai 
mult decît la ediția din toam
nă a anului trecut. La actuala 
ediție au participat 33 de sta
te. Presa vieneză a consemnat' 
cu satisfacție larga participare 
în acest an a țărilor socialiste.

„Oferta României la tîrgul 
de toamna, menționează „Wie
ner Zeitung" a fost deosebit 
de cuprinzătoare. Ea a cuprins 
mașini și tractoare, produse' 
chimice și petrochimice, pre
cum și mărfuri ale industriei; 
ușoare. Comerțul cu România, 
subliniază ziarul, s-a dezvoltat 
în mod foarte favorabil".

în același timp cu Tîrgul in
ternațional de la Viena. a fost 
deschis și pavilionul de ino
vații și invenții. Duminică 
după-amiază juriul Salonului 
internațional de invenții a dis
tins cu premii cele mai va
loroase realizări prezentate. 
Două invenții românești: 
„Convertor amplificator4 (au
tor dr. ing. Dan Teodor eseu) 
și „Reglarea vitezei motoare
lor asincrone cu ajutorul tiris- 
toarelor" (autor dr. ing. loan 
Dore-Landau"), au fost distin
se cu „Marea medalie de aur", 
iar invenția „Bobinaj în două 
straturi" (autor ing. Ștefan 
Fluieraș) cu „Marea medalie 
de argint". Distincțiile acor
date concretizează interesul 
manifestat de numeroși specia
liști și vizitatori pentru reali
zările românești prezentate'1''ț 
Salonul internațional de inven. \

Noi convorbiri
anglo—rhodesiene ?

K. S. CEHOSLOVACA — 
Noi locuințe construite tn 

capitala țării, Praga

REZULTATELE PARȚIALE ALE 
ALEGERILOR DIN SUEDIA

„Apartheid în curs de perfecționa
re" — așa a caracterizat reporterul re
vistei vest-germane QUICK, Rolf 
Thielle situația din Rhodesia de sud. 
„Viața africanului — notează Thielle 
— e alcătuită numai din îngrădiri".

La 15 septembrie au 
avut Ioc în Suedia ale
geri pentru desemnarea 
celor 233 de deputați ai 
Camerei Inferioare a 
Parlamentului suedez.

Deși aproximativ 5 la sută din 
numărul voturilor nu sînt cunos
cute, ca urmare a votării prin co
respondență, Partidul social-de
mocrat, care se află la putere în 
Suedia, de 36 de ani, a obținut, 
pentru prima oară din 1940, o 
majoritate absolută de 125 de 
locuri în Camera Inferioară a 
Riksdagului. în ciuda unor pro
nosticuri pesimiste ale majorității 
observatorilor politici, alegătorii 
suedezi au optat pentru stabilita
te, reînnoind și de data aceasta 
încrederea lor în Partidul social
democrat.

Potrivit rezultatelor prelimina
re, publicate în cursul nopții de

duminică spre luni, pentru Parti
dul social-democrat au votat 50,1 
la sută din alegători, față de 47,3 
la sută la ultimele alegeri legis
lative din 1964.

Spre deosebire de alegerile 
municipale din 1966, cînd parti
dele burgheze au cîștigat un 
spor de 300000 de voturi față de 
social-democrați, la scrutinul de 
duminică, majoritatea acestor 
partide au pierdut numeroase 
voturi și locuri în noua Cameră 
Inferioară a parlamentului. La ac
tualele alegeri legislative au par
ticipat, pentru prima oară, 625 000 
de alegători noi, în cea mai mare 
parte tineri care au obținut drep
tul de vot după consultarea din 
1964. Tot pentru prima oară în 
Suedia, persoanele aflate în în
chisoare au avut posibilitatea să 
voteze.

Campania electorala din S.U.A.

R. Nixon sau H. Humphrey?

Africanul nu are dreptul să-și părăsească 
domiciliul fără o autorizație specială din par
tea autorităților, nu poate locui în cartierele 
rezervate albilor, nu-i e permis să frecven
teze restaurante și cinematografe destinate 
populației albe. La Salisbury s-a construit 
recent un mare cinematograf în aer liber, 
destinat automobiliștilor, care pot viziona 
filmul așezați în vehiculul lor. Accesul africa
nilor pe o rază de 500 de metri în 
acestui cinematograf e interzis în 
orelor de spectacol sub sancțiunea 
amenzi substanțiale.

Paul Johnson, redactor al revistei 
cane TIME relevă în notele lui de călătorie 
că Salisbury este „un oraș al recordurilor". 
Statistica afirmă că Salisbury numără nu mai 
puțin de 5 000 de coloniști albi care posedă, 
în medie, cîte 5 automobile și 3 vile. Statis
tica mai înregistrează însă și un alt record : 
în rîndul populației de culoare din capitala 
sud-rhedesiană, procentul de tuberculoși e cel 
mai ridicat din lume—35 la sută ! Ambele 
recorduri Ie înțelegi mai bine dacă citești 
descrierile lui Paul Johnson după vizitarea 
cartierelor locuite de africani : „Aici nu 
există nici verdeață, nici flori. în schimb 
există colibe aplecate într-o rină, copii slabi 
și pe jumătate goi, femei cu fețe supte care 
spală în șanțurile de la marginea drumului. 
Așa arata Arcadia din Rhodesia de sud, unul 
din cartierele Salisbury-ului, destinat 
populației de culoare". Acest cartier de co
cioabe denumit în bătaie ide joc Arcadia 
(după numele țării de basm, imaginată în 
pastoralele scriitorilor din secolul al /XVIII- 
lea) este una din numeroasele „locații", carti
ere speciale pentru africani, situate de re-

jurul 
timpul 

unei

ameri-

gulă mult mai departe de limitele orașelor. 
Aici nu exista nici canalizare, nici alimentare 
cu apă, nici lumină electrică. „Am văzut în 
localitățile africane — scrie Johnson multa 
mizerie și multe suferințe. Aici te îngro
zește fața lividă a foamei. Rareori, localnicii 
își pot permite să mănînce mai mult decît 
o dată pe zi. Cel mai mult m-a impresionat 
însă soarta micilor locuitori ai acestui mare

Apartheid

varianta

Salisbury
infern. Ochi stinși de foame, capete rahi
tice, inînuțe scheletice, burți umflate, fața cu 
o expresie gravă, pierdută, nefirească pentru 
vîrsta lor. Mulți dintre ei muncesc deja de 
la vîrsta de 6—7 ani pentru a se întreține".

Corespondentul rural al „locației" este 
„rezervația". în aceste „rezervații" Ie este 
permis africanilor să posede pămînt și să se 
îndeletnicească cu agricultura. Iată cum des
crie reporterul englez William Kingsley, un 
sat în rezervația Gibi, vizitată de el: „Co
libe îngropate în pămînt, înăuntru cîțiva 
pari și între ei o împletitură de nuiele : 
patul. Este locul unde trăiesc și se odih-

nesc cîte 10—12 persoane... Stăpînul unei 
asemenea colibe ne duce la ogorul lui: un 
petec de pămînt nisipos. Cu eforturi cumplite 
reușește să producă atîta fasole și porumb 
cît să-și țină zilele, pe jumătate înfometat. 
L-am întrebat dacă n-a încercat să cultive 
altceva ca s-o scoată mai bine la capăt. 
Mi-a răspuns că pămîntul e atît de prost 
îneît te alegi cu mai nimic". Africanii au pă
mînt puțin și foarte prost. Primii coloni albi, 
atrași aici de zvonurile despre misterioasele 
mine de aur ale regelui Solomon au desco
perit curînd că adevăratele comori se află nu 
în adîncul ci Ia suprafața acestui pămînt 
fertil. îmbinarea solurilor fertile cu o climă 
blîndă, făgăduia îmbogățire rapidă și sigură. 
Colonii au început să acapareze pămînturile 
bune, gonirrlu-i pe africani spre pămîntu
rile nisipoase, în rezervații. Legea a con
sfințit situația potrivit căreia 250 000 de 
albi posedă 58 milioane acri de pămînt (cel 
mai bun) iar 2 500 000 africani numără 22 
milioane de acri din pămîntul cel mai puțin 
fertil. Fermele colonilor au, în medie, cîteva 
zeci de hectare fiecare : multe din ele sînt 
chiar foarte mari, au imense plantații de tu
tun și porumb, sute de muncitori afri
cani. Mina de lucru se găsește pe o 
nimica toată. Foamea îi silește pe afri
cani să semneze contracte de veritabilă 
sclavie modernă cu fermierii ca și cu 
patronii de mine. Ei sînt siliți să facă 
lucrul acesta și de teama de a nu fi incluși în 
categoria de „vagabonzi" (potrivit legii va
gabondajului, adoptată anul trecut, guvernul 
fioate aresta orice african care nu are de 
ucru, trimițîndu-1 la muncă forțată pe plan

tații).
Așadar, în Rhodesia de sud ființează un 

veritabil regim rasist de tip apartheid. în
țelegem, astfel, mai bine mobiluriie și am
ploarea luptei de eliberare a poporului Zim
babwe care urmărește obținerea liber
tății.

După ce S-a înapoiat dintr-o 
Vizită lâ Pi eforia, unde a confe
rit cu primul ministru sud-afri- 
can, Vorster, ministrul britanic 
pentru problemele Common- 
wealthului, George Thomson, a 
luat cuvîntul la posturile de ra
dio britanice. El s-a pronunțat 
pentru reluarea convorbirilor cu 
primul ministru al Rhodesiei, Ian 
Smith, subliniind că a avut un 
schimb de vederi în această pro
blemă cu reprezentanții sud-afri- 
cani.

Thomson a declarat că nu in
tenționează să plece la Salisbu
ry, dar intenționează să facă fot 
ce este posibil pentru „a nu pier-

de prilejul" de a iniția noi con
tacte cu autoritățile rhodesiene.

Poziția exprimată de guvernul 
britanic în momentul cînd la Sa
lisbury Ian Smith are de înfrun
tat criticile unor grupări concu
rente din propriul său partid po
litic — Frontul rhodesian — vă
dește tendința de a-i sări în aju
tor. Guvernul britanic se arați 
deci dispus să dea uitării încăl
carea flagrantă de către rasiștii 
sud-rhodesieni a legăturilor cu 
Anglia, precum și a înțelegeri? 
realizate anterior personal 
Smith cu primul ministru brita
nic, Wilson.

R. P. D. COREEANA. — Muncitori ai Uzinei electrotehnica 
din Than executînd lucrări de montajEM. RUCĂR

Candidatul Partidului republi
can Ia alegerile prezidențiale din 
toamna acestui an, Richard Ni
xon, conduce cu 43 la sută în 
lupta sa directă cu candidatul 
Partidului democrat, actualul vi
cepreședinte al S.U.A., Hubert 
Humphrey, care întrunește doar 
31 la sută din numărul celor ce 
s-au pronunțat într-un sondaj e- 
fectuat de Institutul de sondare 
a opiniei publice „Gallup". La 
aceeași concluzie ajunge și un 
sondaj efectuat de ziarul „New 
York Times", care afirmă ca, dacă 
în prezent ar avea loc alegeri 
prezidențiale, Richard Nixon ar 
obține o victorie „zdrobitoare" 
în fața lui Hubert Humphrey și 
a celui de-al treilea candidat, 
așa-zis independent, George Wal
lace. El și-ar fi asigurat deja 
sprijinul în ced puțin 30 din cele 
50 de state ale S.U.A.

Se menționează că actuala 
campanie prezidențială din S.U.A. 
dă semnele unei „încălziri", Par
tidul democrat recunoscînd că 
va trebui să ducă o luptă grea 
pentru a putea rămîne la condu
cerea Casei Albe. Cu toate a- 
cestea, observatorii politici apre
ciază că vicepreședintele Hubert 
Humphrey a obținut un cîștig 
față de poziția pe care o avea 
înaintea desemnării sale la con
venția Partidului democrat de la

Chicago și chiar imediat după 
aceasta. Se subliniază că șansele 
candidatului democrat depind de 
măsura în care acesta va reuși 
în timpul scurt care a mai rămas 
pînă la alegeri să creeze „o 
imagine a sa proprie". Tocmai 
în acest sens pare că acționează 
și Humphrey, care, într-un dis
curs electoral, rostit săptămîna 
trecută, declara că „unele detașa
mente ale trupelor americane 
din Vietnamul de sud trebuie să 
fie aduse acasă cel mai tîrziu la 
sfîrșitul acestui an sau la în
ceputul anului viitor". Dar de
clarația sa a fost „estompată" de 
o afirmație a președintelui John
son, oare, fără să se refere no
minal la vreunul din candidați,a 
relevat că „nimeni nu poate 
prezice data la care trupele a- 
mericane vor fi readuse în 
țară". Pe de altă parte, candi
datul Partidului democrat este 
hotărît să adopte în prezent o 
„campanie dură", cum a fost 
denumită de purtătorul de cu
vînt al acestuia, Lawrence O’Bri
en, împotriva candidatului repu
blican. Adepții lui Humphrey fac 
presiuni pentru o întîlnire directă 
între candidatul democrat și cel 
republican la o dezbatere tele
vizată în legătură cu problemele 
ridicate în actuala campanie.

F> e
• LUNI după-amiază acad. 

Andrei Oțetea, președintele Co
misiei naționale a Republi
cii Socialiste România pentru 
UNESCO, a sosit la Budapesta 
la invitația Comisiei naționale 
ungare pentru UNESCO.

Pe aeroportul Ferihegy, el a 
fost întîmpinat de Demeter San
dor, vicepreședinte al Institutu
lui ungar pentru relații cultu
rale cu străinătatea, Gyurti 
Gyorgy, secretar general adjunct 
al Comisiei naționale ungare 
pentru UNESCO, de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.
• LA 14 septembrie a avut 

loo la Avisawella. în Ceylon, ce
remonia inaugurării începerii 
lucrărilor în complexul de in
dustrializare a lemnului, obiec
tiv care se construiește în co
laborare și cu asistența tehnică 
a României. La ceremonie au 
participat Philip Gunawardena,

S c u JT “t
ministrul industriei, alți miniș
tri și adjuncți de miniștri, mem
bri ai corpului diplomatic, pre
cum și numeroși muncitori ai 
combinatului. A fost de față 
ambasadorul Republicii Socialis
te România în Ceylon, Aurel 
Ardeleanu.

VIOLAREA APELOR TERITO
RIALE ALE R. P. CHINEZE
• AGENȚIA China Nouă a- 

nunță că la 14 septembrie o navă 
de război americană a pătruns 
în apele teritoriale ale R.P. Chi
neze într-o zonă situată la est 
de Insula Pingtan din provincia 
Futzien.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe a 
fost autorizat să adreseze un a- 
vertisment în legătură cu aceas
tă provocare militară între
prinsă de nava de război ame
ricană.

GREVĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR
LA NEW YORK

• CEI peste un milion de e- 
levi din New York au rămas și 
luni acasă, ca urmare a grevei 
profesorilor, care continuă de 
mai multe zile. între reprezen
tanții sindicatului învățătorilor 
și cei ai municipalității au în
ceput negocieri pentru a se pu
ne capăt acestui conflict de 
muncă. Pînă în prezent însă, 
părțile nu au ajuns la nici un 
rezultat. învățătorii revendică 
majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă, 
încă de la începutul ei, această 
mișcare a avut un caracter an- 
tirasial, deoarece autoritățile 
manifestă o atitudine discrimi
natorie față de cadrele didactice 
de culoare. Mulți dintre aceștia 
au fost concediați pe diferite 
motive, ceea ce, de fapt, a con

stituit motivul imediat al grevei 
învățătorilor, declanșată în ziua 
începerii anului școlar în State
le Unite.

EXTINDEREA RELAȚIILOR CO
MERCIALE ÎNTRE POLONIA 

Șl ISLANDA
• DUPĂ cum anunță agenția 

P.A.P., la Varșovia a făcut, o vi
zită o delegație guvernamentală 
din Islanda, care a purtat tra
tative în legătură cu extinderea 
relațiilor comerciale bilaterale 
dintre cele două țări. In proto
colul semnat cu acest prilej se 
relevă că cele două părți vor 
respecta principiile G.A.T.T., 
din care ambele țări fac parte.

• ÎN incinta marelui maga
zin „Maruzen“ din Tokio s-a 
deschis luni cea de-a doua ex
poziție mondială de cărți de 
artă.

Organizată sub auspiciile A- 
sociației Editurilor pentru schim
buri culturale, expoziția prezin
tă cărți de artă editate în 20 
de țări. Standul românesc, si
tuat chiar la intrarea în expo
ziție, prezintă 62 de cărți și al
bume înfățișînd aspecte ale dez
voltării artei românești.

• LUNI a fost dat publicității 
la Atena textul definitiv al pro
iectului noii constituții a Gre
ciei, care va fi supus referen
dumului la 29 septembrie. Acest 
text acordă largi împuterniciri 
puterii executive în ce privește 
aplicarea prevederilor constitu
ționale referitoare la drepturile 
cetățenești, constituirea partide
lor politice, ratificarea de către 
parlament a mobilizării genera
le a forțelor armate, organizării 
de noi alegeri etc.

PUTERNICE FURTUNI
PE RIVIERA FRANCEZĂ

• ASUPRA Rivierei franceze 
s-au abătut puternice furtuni, 
care au provocat daune impor
tante clădirilor și culturilor 
agricole. Ploile puternice care 
au însoțit furtuna au provocat 
inundații, iar pe șosele mai 
multe mașini au fost luate de 
ape.

Cîteva restaurante hoteluri 
au trebuit să fie evacuate din 
pricina apei, care s-a ridicat la 

peste un metru. Cele mai mari 
pagube le-au suferit proprietarii 
viilor și ai grădinilor de 
flori.

• DUPĂ cum anunță agenția 
C.T.K., Vaclav Vales, ministrul 
comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, a avut o întreve
dere cu Marin Țetinici, membru 
al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, conducătorul 
delegației iugoslave la Tîrgul de 
Ia Brno. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire referitoare la 
posibilitățile dezvoltării în conti
nuare a relațiilor comerciale din
tre cele două țări.
• POTRIVIT unui comunicat 

publicat luni la Ankara, pre
ședintele Franței, generalul 
Charles de Gaulle, va face o 
vizită oficială în Turcia între 25 
și 30 octombrie.
• LA BREMEN se desfășoară 

lucrările congresului sindicatu
lui vest-german al lucrătorilor 
din comerț. Luînd cuvîntul tn 
fața delegaților la acest con
gres, Hans Jurgen Wischnew- 
ski, secretar general adminis
trativ al P.S.D.G., a cerut inter
zicerea prin lege a partidului de 
extremă dreaptă — Partidul 
național democrat, arătînd că 
aceasta este dorința majorității 
populației din Republica Fede
rală a Germaniei.
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