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Astăzi, lumea universitară a României reintră în amfiteatre. Se semnează, astfel, actul de naștere al unui nou

an universitar, marcînd, firesc, o nouă treaptă, în urcușul pe care-1 face școala superioară românească pe dru-

mul continuei sale perfecționări — de structură și de conținut — al dobîndirii și consolidării unui prestigios
(Agerpret)

renume.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe

„ZIUA

> \ -

• A FOST TERMINATA con
strucția noii gări a municipiului 
Baia Mare, situată în partea de 
vest a orașului.

Construcția stației a cuprins 
executarea de peroane cu coper
tine, tunele pentru accesul pu
blicului la liniile de plecare și 
sosire a trenurilor, clădiri pen
tru serviciile tehnice și de ex
ploatare feroviară. S-au amena
jat unități pentru deservirea că
lătorilor. Totodată, pentru re
ducerea timpului de imobilizare

a trenurilor de persoane și 
marfă, macazurile de pe în
treaga rețea a complexului au 
fost centralizate electrodlnamic.

O ASFALTAREA NOII ȘO
SELE de importanță economică 
și turistică din nordul Dobro- 
gei: Două Cantoane — Jurilov- 
ca, în lungime de 18 km s-a 
terminat. Ea îmbunătățește mult 
legătura dintre Tulcea și Juri- 
lovca, important centru pescă
resc și turistic din sud-estul Ju
dețului.

• FK BCKNA Casei munici
pal* de cultură din Alba Iulie 
s-a desfășurat tara județeană a 
Concuraulul-festival da muzică 
populară românească din jude
țul Alba, organizat In scopul va
lorificării folclorului local, cu
noașterii st stimulării celor mai 
talentațl artlțti amatori. In fața 
sutelor de spectatori au prezen
tat frumusețea clntecelor st 
jocurilor populare de pe văile 
Mureșului și Tlrnavelor, Sebe
șului si Secașelor, din Țara Mo-

țllor, de pe Ampol șl Arieș cele 
mal bune formații artistice și 
soliști din județ.

• DOUA NOI EXPOZIȚII ale 
unor firme străine s-au deschis 
în Capitală. într-unul din pavi
lioanele Complexului central de 
expoziții întreprinderea unio
nală de comerț exterior 
„MedexporV* din Moscova pre
zintă instalații medicale, instru
mente sanitare și medicamente. 
In aceeași zi, la Fabrica 
„Adesgo" firma italiană „Cimat"

a Inaugurat o expoziție de ma
șini de tricotat ciorapi în cadrul 
căreia zilnic se organizează pen
tru specialiști 
practice.

• DR. MARIN 
de la Centrul de ___
din București, a obținut pre
miul I la ediția 1968 a Concursu
lui internațional de reumatolo
gie organizat de Societatea 
„Terme* din Salsomaggiore — 
Italia.

demonstrații

DLMITHU, 
reumatologie

Biblioteca Municipiului Dev.
SALA DE LECTURA
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JReintilnire

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Luni după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stas 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe ministrul 
industriei al Franței, Andrâ 
Bettencourt, sosit în România 
pentru a participa Ia deschi
derea Săptămînii tehnicii 
franceze.

Oaspetele a fost însoțit da 
Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, a asistat George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

In secția cazangeric a uzinei „Grivița roșie** București 
Foto: O. PLECAN

Maurer, a primit luni după-a- 
miazâ pe Andri Bettencourt, 
ministrul industriei al Fran
ței.

La primire a luat parte Va- 
sile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

A fost de față Jean Loul» 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

RECOLJE!"
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MIRCEA ANGELESCU,

ÎNALTA fifSPONSABUITATL

'1k/-l

in amfiteatre
„Rl'PtRl" INTRE GlND $1 OCHI

AUTOBUZUL mai cu- 
dîspreț 
de pe 
dispreț 
trebnie

prof. univ.
MIRON CONSTANTINESCU, 

adjunct al ministrului

KEP : Vă rugăm, tovarășe ministru, să Înfățișat! cititoru
lui nostru coordonatele anului universitar pe care-1 inau
gurăm.

Prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU i Sîntem obișnuiți 
să înregistrăm an de an progresele învățămîntului nostru 
superior, dinamica dezvoltării lui în pas cu cerințele con
temporaneității și, paralel, să consemnăm îmbogățirea con
dițiilor materiale pe care statul nostru le pune la îndemîna

ZILE DE LA

SUD'
• ••

La Pietroasele
la cules de vii

Via mai miroseă a tămîios și 
coarnă — dar pregnant, e drept, 
nu ca o amintire — și deloc a 
piersici coapte, sau crud a foi de 
nuc, cum își amintea nostalgic 
poetul de o zi de la sfirșitul 
toamnei. Piersicile se și culesese- 
ră la Pietroasele, nucii se bătu
seră, iar strugurii, care in alți ani 
se umpleau ae zahăr doar la pre
vestirea brumei, sub cerul văduv 
de păsări călătorite, se copseseră 
aproape din cară, ca-n Sicilia. 
Muscatul de Ada, Italia, Regina 
Nerra și-au amintit parcă de me
leagurile băștinașe sorbind cu lă
comie soarele fierbinte ca pe ma
lurile Mediteranei și grăbindu-se

secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului 

U.A.S.R.

(cronica televiziunii)

T

In Capitală, In centrele ju
dețene și tn numeroase alt» 
localități pregătirile pentru 
tradiționala sărbătoare a „Zilei 
recoltei" sînt tn toi. La halele 
Obor, unde se va organiza cea 
mai mare expoziție-tîrg de 
produse agricole din țară, tn 
cadrul căreia se vor desfac» 
zilnic circa 1 500 tone de le
gume și fructe, meșterii ridică 
marele portal, amenajează 
aleile și platourile de desfa
cere montează panourile ex
poziției ce va înfățișa „Rea
lizările agriculturii 
tiste".

La sate, tn ziua de 
brie se vor organiza 
cu produse vegetale 
male, precum ți din sectoarele 
anexă, care să ilustreze rezul
tatele bune obținute de uni
tățile agricole cooperatiste. 
Totodată, cooperația de con
sum va organiza tonete pentru 
vînzarea mărfurilor industriale 
de sezon, standuri de cărți și 
publicații. Un loc important 
îl vor ocupa activitățile cul
turale, artistice, sportive.

coopera-

6 octom- 
expozițil 
ți ani-

PATRIOTISMUL-:0*? p«pt;
— Intru cit cunoașteți bine lumea universitară v-am ruga, 

tovarășe Angelescu, să ne spuneți cu ce stare de spirit încep 
studenții, după părerea dv., acest nou țm de studii?

— întrebarea pe care mi-o puneți cere, în esență, o defi
nire a studențimii noastre prin ceea ce are ea mai caracte
ristic, esențial. Ei bine, poate mai mult ca oricînd, anul 
acesta am sentimentul că spiritul ei — optimist, angajat, 
plin de devoțiune și înaripat de idealuri care cer energii de 
împlinire imediată — se confundă cu spiritul dinamic, per-

(Continuare tn pag. a Ill-a)

la copt cum nu s-a mai pome
nit pe la noi. Căci altădată, prin 
părțile acestea, primeau dulceața 
si aroma pămînturilor noastre 
doar soiuri strămoșești — focșe- 
neanca, cruciulița, tămtioasa — 
cu struguri dulci și vinuri vîr- 
toase, ae haiduci. Acum pintenii 
dealurilor buzoiene au primit ge
neros, în podgorii rafinate muș
caturi, rieslinguri, cabemeturi, 
rînduite savant în pergole ori 
palmete. Firește, însă, că nu me
moria vegetală a soiurilor de de
parte poartă pricina, ci pur și 
simplu soarele arzător de aici, 
soare de mare care arde, coace, 
împlinește fără a tulbura limpe-

VIORICA TANASESCU

(Continuare In pag. a IV-a)

Noile tractoare „U-400* ie
șind pe poarta uzinelor 

„Tractorul"-Brașov
Foto: AGERPRES

La Londra, pe Ox
ford Street, există un 
magazin de discuri 
care sugerează Inte
riorul unui autobuz. 
Este un Ioc de mare 
trecere șl mare vîn- 
zare, cu un public 
special, cu comparti
mente din care răzbat 
sunetele cele mai 
diverse. Pe bănci, 
ca acele ee te duc 
pînă în Dudeștl san 
în Bucureștii Noi, 
poți să asculți pe 
Piaf sau Simfonia a 
IX-a, într-un haiou 
cacofonic de cel mai 
divers gust. La el, 
la acel autobuz mu
zical mă gîndesc cu 
nostalgie ori de cîte 
ori aud frînele 
buzelor noastre 
opreso ca pe 
sub ferestre.

Trebuie să ___
nosc că există o plă
cere aventuroasă de 
a șofa, de a merge 
repede, de a lua 
curbele pe două roți 
ca Ia raliu. Poate in
tre pasagerii celor ce 
foloseso linia 33 sau 
47 călătoresc șl vete
rani al automobilis-

*n to
ne ie 
front

recu*

Umanizarea și revi
talizarea istoriei

„Eroul" — luat dintr-un domeniu sau 
altul — este personalul care animă univer
sul adolescentului. In toate visurile, în toate 
aspirațiile spre viitor, tn proiectarea pro
priei personalități există un model, un om 
căruia tinerii doresc si-i semene, pe care 
ar vrea să-l întruchipeze. Intr-o ierarhie de 
valori bine stabilite, adolescenții aleg pen-

tru fiecare etapă a dezvoltării lor, un per
sonaj fie din filme, fie din literatură, fie 
din istorie cu care își găsesc sau își do
resc a avea trăsături comune, pe care să 
și-l apropie de felul lor de a gîndi, de a-și 
modela caracterul. Filmele imprimă prefe- 
raților lor caracterul trecător al modei, 
literatura pe măsura informării din ce în ce

mulul, poate motoa
rele tnoinse oferă 
deliell celor ce un 
posedă mașini pro
prii, dar parcă prea 
se abuzează de răb
darea noastră. De la 
4 de dimineața șl 
ptnă la 1 noaptea,

cercați tntr-un exa
men interminabil al 
nervilor. Parcă exis
tă o dispoziție ca ve
hiculelor pe două 
roți să li se pună o 
tobă amortizoare. Nu 
bag de seamă că a- 
cest paragraf se res-

MUZICAL
de EUGEN BARBU

asta după ce am 
desființat nevinova
tul sgomot de clac- 
son, cauciucurile ne 
calcă pe fira spină
rii. Deliberat sau nu, 
la Întrecere cu mo
toretele Carpațl, cele 
mal sfomotoase in- 
rtrumente de tortură 
modernă, sîntem în-

pectă. Cînd o Skoda 
roșie are în față un 
biet și umil ciclist 
șoferul este apucat 
de o streche a elicei 
care rage și-și dă 
duhul în nările noas
tre flămîude de ceea 
ce a mai rămas dîn- 
tr-un aer cît de cît 
nepoluat. Se arată 
ciorchinii de călă-

tori și se pune frîna. 
Nici dacă s-ar surpa 
Turnul Babei nu s-ar 
auzi ceva mai îngro
zitor. Țipete de șeni
le, fiare ce fac un 
asurzitor efort de a 
fi stăpînite, o simfo
nie de scrîșnete su- 
gerînd Infernul, etc., 
etc.

Este vorba 
rînd de un 
pentru omul 
stradă, un 
păgubitor ce 
înfierat cu violentă. 
Psihologia șoferilor 
de cursă lungă este 
cunoscută. Un com
plex fatal de înălți
me și de caroserie 
mai solidă aruncă u- 
neori sub roți cetă
țeni nevinovațl aflați 
în plimbări pașnice. 
Firile mai visătoare 
se trezesc cu aceste 
infernale alcătuiri de 
metal pe trotuar și 
dacă nu ajung Ia ci
mitir trec oricum pe 
la Urgență. Cunosc 
ore de delir auto.

(Continuare 
tn pag. a 'V-a)
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mai bogate, a orizontului din ce tn ce mai 
larg, oferă continuu modele de viață mai 
complexă, imitabile printr-un mai înalt grad 
de exigență.

O admirație statornici, totdeauna la fel 
de entuziastă, la fel de emoționantă rămtn 
personalele istorice care devin in lumea a- 
dolescențiloT, puternicele și adevăratele 

. simboluri ale existenței umane. Eroii de 
filme dispar, mor sau lyi devalorizează ca
litățile, cei din literatură tși suprapun des
tinul imaginar cu drumul real al vieții si 
nici un om matur nu mai discerne, la an 
moment dat, ce calități datorează modelu
lui sau literaturii și ce calități și-a cultivai 
singur.

Istoria captează din cea mai fragedă vîr- 
stă interesul tuturor. Se îmbină în pasiu
nea pentru istorie nu numai setea de aven
tură a adolescenților, dorința de fapte mari, 
generoase, de dăruiri majore, ci si senti
mentul cert al apartenenței la un pămînt 
Si la un popor. Nu întotdeauna preferinței» 
pentru un mare om al istoriei patriei ur
mează scara de valori stabilite de vreme; 
legăturile afective se încheagă din nenumă
rate coordonate intime, din îmbinări selec
tive ale propriilor aspirații, cu faptele de 
glorie ale unuia sau altuia dintre eroii care 
populează istoria țării.

Nici o figură a istoriei patriei n-a stîrnil 
de 5 veacuri încoace, un ecou atît de pu
ternic șl de constant ca Ștefan cel Mare. 
O anchetă efectuată printre elevii claselor 
a XH-a de la Liceul „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova, îl desemnează tn proporții de ma
să drept personajul asupra căruia se în
dreaptă nu numai totala admirație a ado
lescenților, dar și dorința lor fierbinte de a-i 
semăna. Cunoscut nu numai ca erou legen-

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a ÎL a)
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Fascinația șl mirajul isto
riei ni le-au descris pașop
tiștii. Faptul a avut ca re- 

I zixltat nu numai resuscitarea 
conștiinței naționale, acea 
splendidă „deșteptare a na- 
ției“ prin care s-a făurit pînă 
la urmă România modernă, 
dar și un cîștig indirect, 
evaluarea estetică a unui în
treg material de viață, igno
rat de artă pînă atunci. 
Struna cea mai sonoră a 
sufletului nostru a fost pusă 
în vibrare la auzul cintecu- 
lui național. Mai mult decît 
atît, am putea spune că a fost 
un noroc pentru noi faptul 
că acest epos național a de
venit basmul copilăriei noas
tre, că prima noastră vîrstă 
s-a adăpat cîndva la izvorul 
legendei și al mitului româ
nesc, la acel tezaur de „po
vești și doine, ghicitori, 
eresuri / Ce fruntea de copil 
mi-o-nseninară“.

Este limpede că o aseme
nea materie se cerea ridicată 
la o nouă cheie muzicală și,

de glorie fiind prea cîntate 
— el le acordează intr-un 
nou cintec, care capătă o 
nouă vrajă, o nouă forță de 
seducție prin harul autoru
lui, care e plin de har.

Mă întreb adesea dacă a- 
cest patetism robust în po
vestirea istoriei n-ar trebui 
să fie principala însușire a 
acelora care dețin catedra, 
cu precădere catedra ce se 
adresează copilăriei șl ado
lescenței. O ilustră tradiție 
a făcut, la noi, din știința 
istoriei o școală a senti
mentelor înalte, un strălucit 
mijloc de educare civică, de 
făurire a conștiinței si ca
racterelor a generații și 
generații de oameni. Insis
tăm asupra acestei chestiuni, 
fiindcă această carte de 
numai 180 pagini este, cu 
mijloacele literaturii, 
model de lecție. Autorul nu 
face rabat informației, el e 
exact, metodic și concis, 
dar, în același timp, folo
sește toate mijloacele induc-

■Jilț 
de
un

RELUAREA
UNEI LEGENDE

PAUL ANGHEL

de aceea, a fost binevenită 
inițiativa Editurii Tineretului 
de a consacra o colecție — 
„Memoria pămîntului stră
moșesc"— lucrărilor de pre
zentare romanțată a monu
mentelor istorice, a ctitorii
lor ilustre ale trecutului 
nostru. Din acest punct de 
vedere, cartea pe care o re
comandăm azi cititorilor ti
neri, „Pe o stîncă neagră“ 
de Nedic Lemnaru, este o 
reușită a genului și, Intr-un 

I anume fel. un model pentru 
profilul colecției.

Trebuie să spunem, de la 
început, că abordarea subiec
tului i-a pretins autorului 
curaj. Nu curajul înfruntă
rii dificultăților, ci curajul 
învingerii comodității, a 
drumului prea bătătorit, a 
clișeului, a cromolitografiei 
patriotice cu iz desuet de ro
manță. Ce se mai putea 
spune nou despre Cetatea 
Neamțului și, mai ales, cum 
se putea spune altfel ? Dar 
cum să nu destram! farme
cul unei asemenea teme, 
evitînd patosul, cum să nu 
ștergi patina de pe fapte și 
de pe cuvinte, aducîndu-le 
pe toate — fapte, pietre, cu
vinte — la sensibilitatea 
adolescenței de azi? Există 
un har al literaturii genului 
care se confundă cu harul 
din totdeauna al adolescenței, 
fără de care asemenea cărți 
nu au acces la cititor : „Șoi
mii", ca roman, va fi mai 
iubit de tineret decît 
„Nicoară Potcoavă", tocmai 
prin acel patos, prin vibra
rea romantică a narațiunii, 
ce nu se compensează ulte
rior prin rafinament.

Nedic Lemnaru a găsit, din 
acest punct de vedere, tonul 
ideal. Personajul său,, cunos
cut de noi toți, Cetatea 
Neamț, reînvie în iubirea 
noastră prin înflăcărarea ro
mantică cu care autorul nu 
se sfiește să-și proclame din 
tot sufletul această iubire. 
Și el ne mărturisește această 
iubire, cu sufletul la gură. 
Letopisețele fiind știute pe 
de rost — el ni le repoves
tește, pietrele fiind atinse 
de noi toți — el le reașează 
după logica lor veche, faptele

ției sentimentale, de la sce
na vie pînă la evocare, de 
la citatul antologic de croni
că pînă la versul memorabil 
care fixează un personaj sau 
un episod istoric. Tehnica 
e sprintenă, cinematică, a- 
mlntind romanul-ilustrație, o 
tehnică ce nu se vede, fiind 
topită într-un lirism focos, 
care e glasul adolescenței 
literare a autorului, în feri
cită coincidentă pasională cu 
subiectul acesta fermecător.

Dar cum se poate proceda 
(altfel, cum ae poate re
povesti la alt ton ceea ce 
știm demult? Să ne întoar
cem în bănci, să privim în
fiorați cromolitografiile de 
pe pereții școlii, și să ascul
tăm ; „Puțină cale îl mai 
despărțea pe Mahomed de 
reduta unde se aflau ștefan 
și credincioșii săi oșteni, 
care, umăr la umăr, spadă 
lîngă spadă, uniți în aceeași 
credință, erau hotărîți să 
învingă sau să moară"... 
Cuvintele sînt consacrate, 
dar zbîmie ca niște săgeți, 
sînt cele pe care le sloboade 
și cronica și regula jocului. 
Fără «le. spectacolul și-ar 
pierde romanța, iar fără 
romanță povestea ar fi fadă 
și fără sens.

Cartea va face succes de 
librărie, deși editura — cu- 
noscînd meritele textului — 
s-a dovedit zgîrcită la tiraj. 
E un debut promițător, în
tr-un gen atît de așteptat, 
un gen care va trebui să 
îmbrățișeze întreaga geogra
fie a legendei, un gen care 
cere o pană anume. Această 
pană a și fost găsită.

Pe cînd o altă cetate, o 
Suceavă, o Tîrgoviște ? Pe 
cînâ^ Sarmizegetu8& ? Ase
menea cărți nu pot lipsi din 
biblioteca adolescenței și, de 
aceea, le salutăm.

(Urmare din pag. I)

CÎND VIATA culturală:
SE RETRAGE LA
CAFENEAUA „AROMA"

In cadrul discuțiilor pe care 
le-am purtat, pe teren, cu di
verși activiști culturali, aceștia 
și-au manifestat, nu o dată în
grijorarea pentru participarea 
în număr tot mai redus a oa
menilor la unele activități cul
turale. Care sînt cauzele acestei 
situații ? Și, în primul rînd, ma
nifestă, într-adevăr, publicul 
larg lipsă de receptivitate față 
de fenomenul cultural ?

Răspunsul la aceste întrebări 
nu poate fi dat ușor ; el com
portă investigarea unor aspecte 
multiple de ordin sociologic,* es
tetic, analizarea preferințelor 
unor categorii diverse din rîn- 
dul publicului, care după cum 
se știe, se diferențiază în funcție 
de vîrstă, pregătire intelectua
lă, sferă de interese etc. Pentru 
a putea oferi activități cultu
rale la un nivel corespunzător, 
organizatorii trebuie să țină 
seama de toți acești parametri.

Ne-am propus să urmărim. în 
cele ce urmează, cîteva aspecte 
ale relațiilor organizator-con- 
sumator de cultură într-un ju
deț cu vechi tradiții cultural- 
artistice : Vîlcea. Faptele sînt 
semnificative. In orașul Rîmni- 
cu Vîlcea — reședința județului 
— singura instituție menită să 
răspundă sarcinilor educației 
spirituale a maselor este Pala
tul Culturii. Activitatea acestuia 
se axează pe coordonate res- 
trînse, insuficiente față de ce
rințele publicului. Balurile de 
la căminul cultural Goranu — 
comună adiacentă orașului — 
sau de la întreprinderea >41 
Iunie* sînt departe de a satis
face exigențele unei vieți cul- 
tural-artistice de ținută. „în o- 
raș — ne mărturisea eleva Car
men Ștefănescu — nu există 
încă, și e păcat, un club al ti
neretului, unde să poată fi 
organizate seri de poezie, even
tual și cu concursul actorilor 
Teatrului popular, seri în care 
să fie prezentați autori, curen
te literare etc, unde să aibă loc 
întîlniri cu personalități ale 
culturii". Singurul punct de 
întîlnire a tinerilor rămîne... 
cafeneaua „Aroma", din centrul 
orașului. S-a acreditat ideea că 
aici ar fi „locul clasic" de în
tîlnire al celor ce n-au ce face. 
Am stat de vorbă cu cîțiva din
tre ei, tineri intelectuali; mi
au mărturisit că alegerea ca
fenelei drept „sediu permanent" 
al petrecerii timpului liber nu 
se datorează altei cauze decît 
faptului că orașul nu le oferă,

în replică, nimic altceva. „Nu 
există nici măcar o sală de 
expoziție, ne-a declarat ingine
rul Eugen Vlșan — care să ne 
pună la dispoziție operele plas
tice reprezentative ale artiștilor 
nqștri".

Discuțiile purtate cu tinerii 
din Rm Vîlcea ne-au dezvăluit 
și alte dorințe ale lor, dovedind 
nu numai receptivitate și inte
res față de feluritele fenome
ne ale culturii, cl și pasiunea 
de a lua parte activă la îmbogă
țirea, la dezvoltarea lor. Din

ÎNTRE NIVELUL SOLICI- 
TĂRII ȘI NIVELUL RĂS
PUNSURILOR ÎN ACTIVI
TATEA CULTURAL-EDU- 

CATTVĂ DE MASĂ

nefericire. însă, sprijinul foru
rilor în drept întîrzie.

Diferența dintre nivelul so
licitării și nivelul răspunsului 
în domeniul culturii de masă 
se accentuează și mai vizibil la 
sate. Sînt preferate, de regulă, 
activitățile „comode", care nu 
cer organizatorilor prea multe 
eforturi, iar acțiunile mari, cu 
un profund conținut educativ, 
de larg interes și eficiență, 
sînt împinse pe planul al doilea, 
sau, mai precis, pe panta amî- 
nărilor fără sfîrșit. Un tînăr 
din Băbeni, de pildă, îmi expli
ca slaba activitate a căminului 
cultural, absența sa din viața 
satului, prin lipsa de interes a 
colectivului de conducere în a 
căuta forme nod în atragerea 
oamenilor. „Dacă, de exemplu, 
într-o sîmbătă s-a organizat 
ceva și nu prea a fost public, 
în săptămîna următoare nu se 
mai prezintă nimic la cămin. 
Tinerii nu au fost obișnuit! cu 
activități cultural-artistice in
teresante, puse la punct. Se a- 
dună, deci, la restaurant, beau 
cinci-șase sticle de bere și- 
gata".

Dar originea unor greșeli se 
află, după părerea noastră, >i la 
comitetul județean pentru cul
tură șl artă. Semnalăm. aici, 
un singur aspect; acela de a se 
apela prea des la aceleași și 
numai aceleași cămine cultura
le, sau la aceleași formații care

Peisaj montan
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RADU COSAȘU
Nu o dată public și critică se 

autointoxică reciproc : critica 
predică — deseori pe bună drep
tate — suspiciunea față de ori
ginalitate, publicul vine și el cu 
argumentele lui juste împotri
va căutărilor inutile, critica de
nunță aspru inteligența falsă, 
publicul adaugă refuzul său fșță 
de extravaganțe și arbitrar, cri
tica merge mai departe și de
monstrează — iarăși cu bune 
exemple — că nu tot ce-i nou e 
și valoros, public’ll merge și el 
mai departe și clamează trium
fal disprețul său față de „ba
nalitatea și superficialitatea care

A îmbracă haina întoarsă pe dos 
a așa-zisului Nou“ (citat din- 
tr-o părere de spectator). Repet 
— de multe ori aceste atitudini 
sînt justificate. Uneori — nu. 
Dar acele cazuri cînd refuzarea 
a ceea ce e nou e nejustificată 
se trece cu vederea și, oricum,

sînt necesare pentru diferite 
confruntări artistice în cadrul 
unor concursuri ori festivități A 
de amploare. In felul acesta, nu “ 
poate fi cuprinsă întreaga rețea 
de cămine, nu poate fi favorizat 
spiritul creator, de emulație, nu W 
poate exista nici măcar la că
minele amintite o activitate in- _ 
tensfi, o preocupare continuă de ț 
perfecționare.

încă un exemplu semnificativ, 
în ultima vreme se constată, în £ 
județ, un mare interes al publi- w 
cului de la sate pentru teatru. 
Dar se pare că organizatorii a 
culturali au înțeles unilateral a- ™ 
ceastă atracție. Pentru că for- 
mațiile de teatru ale căminelor W 
culturale sînt constituite,
proape exclusiv, din intelec- A 
tuali, în majoritate cadre didac- 
tice. E adevărat, interpretarea 
unei piese cere o pregătire co
respunzătoare; dar. pornind de 
la intelectuali, această activi
tate trebuie să se extindă cît 
mal mult în rtadurile publi
cului larg, solicitîndu-1 să acți
oneze în cîmpul culturii. Inte
lectualii trebuie să fie, în pri
mul rînd, animatori, îndrumă- 
tori ai vieții culturale, ajutînd W 
la organizarea ei. impunîndu-i _ ____ ___________ ___________
un nivel de exigență tot mai nu provoacă „scandalul" născut 
înalt.

Nivelul solicHărilor ejlturale 
este dat de gradul vieții inte- W 
lectuale a locului respectiv. Cei 
chemați să răspundă acestor so- A 
licitări sînt obligați să contri
buie la ridicarea nivelului lnte- 
lectual al tuturor sătenilor. V 
Aceasta înseamnă că tot ceea ce 
întreprind el trebuie să poarte £ 
amprenta responsabilității, să 
creeze un echilibru judicios în
tre cerere și ofertă, satisfăcînd 
exigențele tot mal înalte ale V 
consumatorului de cultură din 
zilele noastre. A

noscută pînă azi, de Andrei Șer- 
ban și echipa sa de actori. Ar 
trebui să fii chior să nu le vezi 
cum sar în ochi, mut — ca să 
nu le susții cu glas mare. M-aș 
întinde cu voluptate asupra fru
museților lor, iscate nu numai 
din aparat și din jocul actorilor, 
ci și dintr-un nou raport între 
imagine și text, între ochi, min
te și glas. Prea puțini sînt acel 
realizatori care să dorească cu 
patimă asemenea noi raporturi 
între gînd și imagine, să rupă 
arghezian potrivirea banală de 
mic artizanat lăcătușăresc între 
vorbă și faptă. De ce s-o rupă ? 
Pentru că ar fi adevărat. în se
colul 20, gîndul merge șl mal 
repede sau și mai încet decît 
realitatea, rareori gîndul bate 
exact pe nicovala faptei și ade
vărul profund e de partea lui 
Andrei Șerban : recităm pe di
năuntru, cu spaimă reținută de 
prohod, „Peste vîrfuri trece 
lună", iar ceea ce vedem pe 
dinafară sînt jurnale de actuali
tăți cu naufragii, incendii sau 
așa ceva. Nu știu să se fi mixat 
vreodată ceva mai frumos la te
leviziunea română. Tot așa — 
Todea : femeia spală rufe, băr
batul se ceartă cu femeia apă- 
rîndu-șl familia, dar simultan, 
pe ecranul care planează peste 
flecare casă, joacă pești uriași 
și neînțeleși ai „teleenciclopedJ- i 
ei'. Acestea-s „ruperile" fertile, | 
contemporane, din care trebuie ' 
să extragem drumurile spre noi i
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TELEVIZIUNE
MARȚI 1 OCTOMBRIE 1968
17,80 — Pentru școlari : Ce

tatea strugurilor.

18,00 — TV. pentru specia
liștii din industrie.

18,30 — Curs de limba en
gleză.

19,00 — Doi tineri interpreți: 
pianistul Dan Grigo- 
re și violonistul Eu
gen SIrbu.

20,00 — Film eeriâl : Vi
kingii.

20,30 — în rariștea de lîngă

ro- 
Angela 
Nicolae 
Budiș-

vil — seară de 
manțe cu: 
Moldovan, 
Florei, Ionel 
teanu.

CRONICA
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Frumoasele

..ruperi?’ între

gînd și ochi

® de „falsa originalitate*. Din de
mascarea dreaptă a falsei inte- 
ligențe în demascare dreaptă a 

9 falsului experiment — din „de
mascare" în „demascare41, — a- 
jungem să săvîrșim un păcat și 

A mai nedrept: stînd de veghe 
încruntați ca să dăm la cap 
noului îmbrăcat în haină de 

• oaie, nu mai avem ochi pentru 
ceea ce e și nou, și valoros, și 
inteligent. Căci unde scrie că 

• noul nu poate fi și valoros, și 
inteligent, și adevărat ? Unde 
scrie că inteligența trebuie să 
fie permanent falsă ? Unde scrie 
că extravaganța duce totdeauna 
la eșec ? Unde scrie că tot ce 
nu înțelegi de la prima vedere

•
 e neapărat greșit, prost și fără 
valoare ? Nu scrie nicăieri ; dar 
ochiul nostru s-a intoxicat. 
Trîmbițăm tare si cu forță in
dignată cînd descoperim „origi
nalitatea cu orice chip" și nu 
mai avem puteri pentru origi
nalitatea cu chip, cu farmec și 
valoare. Mediocritatea și banali
tatea trăiesc astfel liniștite : ele 
nu-s nici originale, nici extrava
gante, nici de neînțeles, nici 
false. Ați auzit vreodată să fie 
beștelită mediocritatea falsă ? 
Dar cea originală ? E drama 
mediocrității : de a nu fi decît 
ceea ce este. In schimb, inteli-

A gența poate fi falsă. E tragi-co- 
media ei.

Scriu toate acestea gîndin- 
A du-mă la două spectacole — 

spectacole nu emisiuni — ale 
săptămînii trecute, două reali- 

• zări inspirate, căutătoare de 
frumos și găsindu-1, doldora de 
noutăți, dominînd cu cîteva ca- 

• pete producția obișnuită a stu
dioului : „Nu sînt turnul Eiffel", 
al Ecaterinel Oproiu, filmat cu 

• imaginație bogată de Todea și
Ciobanu, jucat cu extraordinară 
plăcere, de Pitiș șl Monica Ghiu- 
ță, într-un decor frenetic al 

0 Doinei Levința și un „Emines- 
cu“ selectat cu gravitate de Ana 

• Bland iana, recitit straniu, înfio
rat, cu o senzualitate necu-

I
i
i
i
I
I
I
I
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galante")

Sergiu Huzum, autentica „ve- 
detă“ a filmului

j

I

dar, dar și ca om, cu defectele fi calită- 
țtle lui, elevii îl contemporaneizează prin 
acele trăsături care pot și trebuie să stră
bată veacurile. Faptele lui, întreaga lui viață 
devin simbolurile unor înalte virtuți civice. 
„însușirile lui — scrie D. G. din clasa a 
Xll-a G — sînt născute în fiecare cetățean 
al. țării noastre : devotamentul, dragostea 
de țară și de neamul românesc, demnita
tea". Alături de nenumăratele calități de 
om politic Ștefan cel Mare poartă de-a lun
gul veacurilor și esența acelor trăsături de 
caracter pe care un elev le găsește „speci
fic românești". Ioveanu Gheorghe, clasa a 
Xll-a G, enumeră astfel: „simțul dreptății, 
voința și istețimea lui Ștefan".

In inima adolescenților, eroii isto
riei, marii oameni care au stat în fruntea 
poporului cu veacuri în urmă, părăsesc pie
destalul de glorie fi devin oameni obișnuiți, 
cărora elevii le închină gîndurile frumoase, 
pe care îi așează adesea în rîndul bunilor 
prieteni. Gloria lor, mai puternic conturată 
prin această umanizare și apropiere de uni
versul lor intim, devine un bun de preț al 
tuturor. „în multe împrejurări ale vieții îmi 
aduc aminte de Ștefan — scria o elevă 
din clasa a Xll-a G — și știu că toți sîn- 
tem urmașii lui și deci trebuie să trăim 
în așa fel îneît să fim demni de marii oa
meni ai istoriei noastre".

Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Dece
bal, Vlad Țepeș, Alex. Ioan Cuza, 
întrunesc, de asemenea, calitățile unor 
eroi deveniți legendă fi modele dem
ne de urmat în viață. Intruchipînd 
acele calități care se perpetuează peste se
cole, ei subliniază cu pregnanță ideea moș
tenirii unor virtuți indispensabile vremii 
actuale. „Mihai Viteazul — scria Eugen 
Măicăneanu — a fost întruchiparea cura
jului, a vitejiei și perspicacității, inteligen
ței și a patriotismului fierbinte. A cultiva 
asemenea calități în condițiile actuale în
seamnă a le transpune tăria, intensitatea, 
mobilul care le-a generat în tot ceea ce 
înfăptuim, oriunde ne sînt solicitate aceste 
nobile trăsături". „Am, ca orice tînăr al 
patriei noastre — mărturisește Nicolae Mo- 
iandini clasa a Xll-a G — o trăsătura 
comună cu Al. Ioan Cuza : patriotismul".

Conștienți de bunul cel mai de preț pe 
care generațiile dinaintea lor le-au sădit 
prin viața, activitatea și lupta lor, adoles
cenții sînt convinși că „dragostea de pa
trie, este un sentiment mai presus de ori-

cel mai de seamă pe 
viața" (Maria Neacșu,

ce. Ea este lucrul 
care îmi întemeiez 
clasa a Xll-a G).

Lucizi, tinerii nu 
extraordinare care ar putea să le pună în 
valoare acele trăsături pe care le cultivă, 
conform unui model demn de urmat, din 
istoria țării. Dragostea de țară, sentimentul 
răspunderii pentru destinul ei, înseamnă 
înainte de toate a-ți face datoria pe care 
o impun virsta și ocupația: învățătura. 
Și bineînțeles, străduința de a deveni un om 
adevărat, capabil de a face oricind față 
sarcinilor pe care țara le cere. „Aș vrea 
să semăn cu un făuritor modem al socie-

visează la împrejurări

tății, un fizician, un matematician, să îm
bin trăsăturile de caracter ale înaintașilor 
mei cu perseverența savanților de azi, pen
tru a putea pune o cărămidă trainică la 
zidul civilizației" (Nicolae Morundini).

Intr-o discuție cu unul din elevii ches
tionați cu prilejul anchetei de față, acesta 
își manifesta dorința de a participa la mai 
multe acțiuni școlare, menite să evoce is
toria patriei, eroi și locuri glorioase din 
împrejurimile orașului lor. O dorință legi
timă și actuală. Sentimentul istoriei culti
vat statornic în orele de curs poate fi edu
cat, subliniat și prin alte numeroase ma
nifestări. După cum au dovedit răspunsu
rile elevilor, istoria și eroii ei nu rămîn 
simple și precise formule livrești, ci devin 
prețioase atribute ale personalității lor în 
formare. Oamenii care au înscris pagint 
glorioase în trecutul țării nu capătă sigu
ranța unor portrete statice, ci se umanizează, 
se sensibilizează printr-o continuă și emo
ționantă dorință a adolescenților de a fi 
considerați cu adevărat urmașii acestor

bravi oameni ai patriei. Ei cunosc din căr
țile de istorie evenimentele, din literatură 
climatul lor afectiv fi ajung astfel să-fi a- 
propie fiecare personaj, fiecare moment 
glorios, să le dea consistență fi contur con
temporan. Istoria devine pentru ei o des
fășurare reală, la care participă intens, asu
pra căruia își pun numeroase întrebări 
chiar dacă perioada respectivă s-a consu
mat cu câteva sute de ani înainte.

De aceea, dincolo de didacticele ore de- 
istorie a patriei, manifestările menite să 
dezvolte și să sublinieze legătura generației 
actuale cu trecutul țării, ar trebui să res
pecte această vizibilă dorință a tinerilor, 
umanizarea și revitalizarea istoriei.

Pe marginea unor romane contemporane 
se organizează adesea „procese literare" ca
re suscită inițiativa, spiritul critic și simțul 
orientării la elevi; dar atîtea momente ale 
istoriei patriei cuprind pe lîngă date încă 
neelucidate, interpretări controversate care 
ar putea servi drept excelente prilejuri pen
tru unele dezbateri istorice. Mulți elevi 
recunosc că un erou sau altul, Decebal sau 
Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare sau Mir
cea cel Bătrîn, sînt cu atît mai interesanți, 
mai demni de o pasiune statornică, cu cit 
„știința istoriei nu i-a dezvăluit încă pe 
toți din mister" (Ligia Rizeanu, clasa a 
Xll-a E).

S-ai cultiva astfel prin manifestări crea
toare, implicînd în mai mare măsură ini
țiativa elevilor, dorința de a studia istoria 
nu numai în datele pe care fiecare ma
nual le oferă, ci în coordonatele ei intime, 
acelea care o fac mereu actuală și vie. In 
reconstituirea unor epoci scriitorii au son
dat istoria cu interpretările și judecățile lor 
subiective, și-au apropiat afectiv un perso
naj dîndu-i sensuri și valori contemporane. 
In școli procesul poate căpăta multiple va
lențe educative, poate dezvolta pe lîngă 
interesul pentru ineditul unei acțiuni cu
riozitatea elevilor pentru informația istori
că, pentru tezaurul de cultură pe care îl 
cuprinde orice moment istoric.

Sentimentul istoriei este prima cărămidă 
pusă unei juste înțelegeri a vremurilor con
temporane, căci moștenite din generație în 
generație, însușirile strămoșilor noștri sînt 
cu atît mai pregnante azi, mai demne de 
cultivat, cu cît știm fiecare că ele, aceste 
însușiri și sentimente, au făcut posibilă 
dăinuirea noastră pe acest pămînt de atî
tea și atîtea veacuri.

• varie-21,15 — Program de
tăți. Transmisiune 
directă de la Viena.

22,30 — Numere de circ în
registrate pe peli
culă.

23,00 — Telejurnalul de noap
te.

23,15 — închiderea emisiu
nii.

armonii între lume și om și te
leviziunea — dacă se ocupă de 
artă — nu le poate ignora. Nu 
poate să nu le aducă în prim 
plan. Chiar cu riscul de a nu fi 
înțelese imediat, chiar înfrun- 
tînd acuza de „extravaganță" și 
replicile încruntate : „ăsta-i E- 
minescu ?“ sau „ăsta ce mal 
vrea ?“ Destinul televiziunii e 
acela al oricărei arte importan
te : „voi veți spune mîine ceea 
ce vă spun eu azi"... Dar pro
blema cea mare — și de aceea 
nu mă întind la vorbă — e cum 
protejează, cum promovează, 
cum impune studioul aceste 
spectacole neobișnuite. Nici o 
explicație nu a însoțit ideile lui 
Șerban, în timp ce Todea a avut 
grijă să spună cîteva cuvinte 
inhibate.

Firește, autorii nu trebuie să 
se explice, dar unde scrie că 
toate explicațiile trebuie să fie 
plictisitoare? Și unde scrie ca 
susținerile să se reducă la expli
cații ? Unde scrie că spectacole
le de ținută trebuie aruncate în 
lume, imprudent, rece, ca „va
rietățile" banale ? Și pe urmă 
ne mirăm că nu se înțeleg... 
Dar duminică dimineața, pe ma
rele bulevard, lumea a luat cu 
asalt standurile de cărți. Gru
puri enorme înconjurau libra
rii, ca și cum s-ar fi dat edi
ție specială cu debarcarea omu
lui pe lună. Vă asigur că n-ar 
fi fost altfel. Lumea se bătea 
pe Proust, Gide, Iorga, Quo Va- 
dis și Dumas. De aceea nu-s 
pesimist. Iar acum — cînd în
chei — amicul meu Ioniță, elec
trician la I.T.B., îmi spune cum ’ 
a scăpat de un ulcer stînd în 
salon lîngă unul care spunea că | 
are „concluzie intestinală'. A- ( 
cestea-s „ruperile" lumii...
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CINEMATOGRAFE

(orele
18,45 ;
11.15 ;
PAȘA 
(orele 
18,30 ;

RO-

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele 9;
11.30 : 14 ; 16,30 ; 19 ; 21.15).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21). Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

ROATA VIEȚII 
rulează la Cinemateca 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 
21) ; Miorița (orele 9 ;
13.45 • 16 ; 18,30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.15 ; 
20,45) ;

CĂDEREA IMPERIULUI
MAN

rulează la Festival (orele 9 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,30) ; Modern (o- 
rele 10 ; 14 ; 17,15 ; 20 30).

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB

rulează la Union (orele 15.30; 
18 ; 20,30) ; joi și sîmbătă, (ore
le 18 filme de animație).

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

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Lumina (orele 8,30 ; 
16,15 ; în continuare). COLI
NA (orele 18,45 ; 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR — 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la Doina (orele 11,30; 
16 ; 19.30).

MARYSIA 01 NAPOLEON

rulează la Feroviar (orele 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

GRAIUL ANIMALELOR, LUMI
NA NEAGRĂ, IZVOARE, NUN
TA ZAMFIREI

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

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele 8,45; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 
9,15 — 15,45 în continuare ; 18 ;

20,15).
OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Excelsior (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45) ; Melodia (orele 8.45; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 • 20,45).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Grivița (orele
11.15 ; 13,30"; 16 ; 18,15 ; “ 
Flamura ( orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.80).

INIMA DE MAMĂ 
rulează Ia înfrățirea
15.30 ; 17.45 ; 20).

PRIETENELE 
rulează la Buzești (orele 15,30;
18 ; 20.30) ;

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Dacia (orele 8—
16.15 în continuare; 18,45 ;
21).

WINNETOU
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15; 20,30); Tomis (orele 9-

9
20.30)
11.15 ;

(orei.

*15,45 în continuare; 18,15
20.30) .

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Unirea (orele 16 ;
19.30) .

VIVA MARIA
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

VIN CICLIȘTII
rulează la Drumul Sării ((orele
15 ; 17,30 ; 20) ; Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Moșilor (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20.30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18). PRIMA ZI DE LI
BERTATE (orele 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Volga (orele 9,30—
16 în continuare ; 18.15 ; 20,30).

K. O.
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

TREI COPII „MINUNE"
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11,15 : 13,30 : 15.45 : 18 : 20,30).

TARZAÎJ, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Popular (orele 15,30;
18; 20,30); Rahova (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

ZECE‘NEGRI MITITEI
rulează la Munca (orele 
18 : 20).

FRATELE DOCTORULUI 
MER

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

FANTEZIȘTII
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15),

18;
HO-
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I Simplul prospect turiști* 
I gen „Vizitați..." a fost de

mult depășit. Filmul docu- 
I mentar și, recent, cel artistic,

a servit și servește, cu rezul
tate meritorii, la întocmirea 
rutelor în perioadele estivale. 
Este exact ceea ce își propu
ne și tehnicolora coproducție 
româno-maghiară „Frumoase
le vacanțe", film care ar tre
bui să aibă următorul subti
tlu strict geografic : „de la 
Balaton la Mamaia, trecînd și 
prin Nordul Moldovei".

Care e „mobilul* artistic al 
acestui film ce trebuia progra
mat încă de la începutul 
giunii turistice de masă ? T 
diția a cerut și a impus 
subiect ușor, comico-galan 
cîteva cupluri și istoria 
gradată pe despărțiri lipsit 
de tragism, pe reîntâlniri zgo
motoase și pe nelipsitul final 
al lucrurilor care se termină 
cu bine.

Și avem așa o eroină prin
cipală, Oana, asediată de doi 
îndrăgostiți la Balaton, o Piri 
care-și va găsi „jumătatea" în 
persoana unui abil și hazos 
motociclist (undeva pe traseu) 
cîteva încurcături sub semnul 
unui umor subțire, la propriu, 
si mai ales avem de văzut 
sau de revăzut îneîntătoare 
peisaje filmate de un maestru 
al imaginii: Sergiu Huzum, 
In treacăt fie spus, chiar dacă 
operatorul nu-și reclamă tris
tețea de a se „consuma" în
tr-o asemenea peliculă-desert, 
se simte imediat, adică se 
„vede", nobila singurătate a 
evadatului din plutonul înscris 
pe generic.

Alibiul itinerariului, chema
rea Oanei în țară — și oficia] 
trimiterea la studii de spe
cializare) și intim (o așteaptă 
iubitul) — devine puțin cre
dibil. Contorsiunile traseului 
nu mai par dulci ca niște trăb- 
năi de vacanță ci seamănă a 
fugă derutată, demnă de ba
nalitatea unui orgoliu impus 
de filmul polițist. Oricum, lă
țind și asta la o parte ne ră- 
mîne de urmărit frenezia tu- 
tiștilor care umplu șoselele ce 
te întretaie sub albastrul de
colorat al cerului de vară. 
Deci o bună propagandă tu
ristică pe care pelicula o slu
jește cu resemnare.

Reîntîlnirea cu regizorul 
Makk Kăroly, pe acest traseu 
din care vom reține cîteva 
imagini pentru un album a 
memoriei, stimulează o trimi 
tere la filmele care-l reprezen
tau „altfel". E vorba de „Li- 
liomfi", de ușor acidulata sa
tiră din „12 rezultate exacte" 
și — în primul rînd — de ne
uitatul film, desigur cel mai 
bun din cîte i le-am văzut, 
„Salonul nr. 9".

Din distribuția adunată de 
claxonul sentimental al unui 
automobil bunic din generația 
1921 putem aminti pe llinca 
Tomoroveanu (Oana), Ottilia 
Barbath (Piri), Sztamkay Ist
van (Peter) Florin Piersic 
(Radu). Criteriul: extinderea 
rolurilor.

„Frumoasele vacanțe" pe 
care statisticienii îl vor trece 
în contul încă nerentabil ar
tistic al coproducțiilor noastre 
e un film pe care-l vom uita 
repede avînd în vedere că 
„beneficiarul" scontat al peli
culei nu e spectatorul ci 
O.N.T.-ul.

In ce ne privește, frumoase 
ori nu, vacanțele cinematogra
fiei noastre s-au terminat. Ele 
nu-și au rostul decît dacă mar
chează distinct perioade de 
efort. Cum în nici un caz nu 
poate fi vorba de asta și noi, 
după atîta timp de cinemato
graf „după ureche" începem 
să descifrăm notele, trebuie 
să trecem, ca orice notiști care 
se respectă, la prestanța par
titurii. Pînă atunci, nici un re
gret pentru „exercițiurile" din- 
tr-o atît de lungă preșcolari- 
tate.

TUDOR STANESCU
*) „Frumoasele vacan
țe" — o coproducție ro
mâno-maghiară.I
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studenților pentru o ucenicie științifică densă, făcută In con
diții din cele mai favorabile. Această obișnuință condensează 
în sine expresia solicitudinii cu care partidul se îngrijește 
de dezvoltarea școlii românești, de destinele tinerei genera
ții, a marilor eforturi materiale și morale pe care întregul 
popor le face pentru a asigura tinerei generații accesul la 
cea mai înaltă învățătură.

Anul universitar 1968-1969 înscrie în istoricul școlii sup<- 
rioare românești un capitol aparte. Liniile fundamentale d» 
dezvoltare a învățămîntului au fost cu limpezime definite 
în programul elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului. 
Directivele Comitetului Central al partidului privind dezvol
tarea îmvățămîntului, aprobată de plenara O.C. al P.C.R. 
din aprilie 1968. Legea învățămîntului, adoptată de Marea 
Adunare Națională, au concretizat măsurile menite să asi
gure modernizarea procesului instructiv-educativ, adaptarea 
lui la perspectivele epocii contemporane, la nevoile prezente 
și viitoare ale României socialiste.

Coordonatele noului an universitar pot fi, așadar, definite 
prin plusul valoric, de structură și conținut, pe care-1 aduce 
învățămîntului superior românesc.

KEP: Vă propunem să concretizați — evident, atît cit se 
poate concretiza în spațiul unui interviu — elementele ce se 
inscriu în capitolul acestui plus valoric.

Prof, univ, Miron Constantinescu : Datele și faptele care 
pot fi consemnate au o semnificație majoră, întrucît ele vi
zează viața și activitatea unei categorii numărînd 150 000 de 
studenți și peste 12 000 de dascăli, a membrilor marii familii 
universitare care se regrupează, astăzi, în cele 16 centre uni
versitare ale țării, acolo unde-și desfășoară activitatea știin
țifică și didactică 47 instituții de învățămînt cuprinzînd 187 
de facultăți. Pentru că ne propunem să consacrăm acest ca
pitol noutăților, aș vrea să amintesc la început intrarea în 
circuitul vieții universitare a unor facultăți și secții noi,

• Facultățile își deschid porțile pen
tru un nou an de studii într-un cli-

•
 mat de efervescență organizatorică, 
rezultat al unor studii profunde, an- 
gajind afirmarea largă a spiritului

0 creator, a gîndirir tuturor celor che
mați să contribuie la perfecționarea 
activității univ^iitare. Aceasta soli- 

W cită participarea profund responsa-

bilă, exigentă, competentă a organi
zațiilor de tineret studențești, a fie
cărui student, astfel incit să fie gă
site soluțiile cele mai raționale in 
abordarea diversității problemelor 
îmbunătățirii procesului instructiv- 
educativ.

Despre preocupările ce definesc, tn

acest moment al debutului, ansam
blul activității organizațiilor U.T.C. 
și Asociațiilor Studenților, despre 
unele dintre cele mai interesante 
inițative — premiere ale vieții uni- 

al 
ai

vanitare — ne vorbesc secretari 
comitetelor U.T.C. și președinți 
consiliilor A.S. din întreaga țară.

Exigențele

studiului
Dezlderatal universități! ș! 

al orranixațiilor de tineret — 
A alăturarea sugerează comuni- 
w tatei de intereae — nu poate 

fl altul deolt realizarea con- 
• dlțillor prielnice pentru dez

voltarea integrală a perso
nalității studenților. Obiecti
vul nostru este precis : for- 
marea unor specialiști foar- 

" te buni. Noțiunea de specia
list foarte bun, so conturea- 

• ză distinct, în funcție de
Idealurile etice, politice șl 

MW ■ > tgft Ji MM MV M «oeiale ale națiunii noastre*.GFNFIt(j/ITA TFA■ va > medical, economistul ca-w a a a > a a ■ re 8ă poati plrticipa cu efi-
A ciență, în specialitatea lai, 

la realizarea bunurilor mate
riale și spirituale, dar a că- 

• rui personalitate să depă
șească sfera specializării 
stricte, printr-un nivel mai 

• înalt de Integrare în diferi
te domenii ale euliurii.

...Tn facultate nu ne putem 
a permite să dăm rebuturi :

k. ȘCOLII
^l^între care secția de științe administrative de la Facultatea 

de drept din București și facultățile de zootehnie de la insti
tutele agronomice din București, Iași, Cluj și Timișoara.

O ramură nouă se înființează, pe baza Directivelor Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român — secțiile de 
subingineri atît de necesari economiei naționale.

Invățămîntul nostru superior cunoaște o dezvoltare 
armonioasă. Afirmația aceasta poate fi onorată cu numeroase 
lapte. Oricărei creșteri a numărului de studenți, a numărului 
de facultăți și specialități, îi corespunde preocuparea pentru 
crearea condițiilor necesare — materiale, didactice și știin
țifice — activității acestora. Așa se petrec lucrurile și în 
această toamnă universitară. Și cind spun aceasta, mă gtn- 
desc Ia spațiile de învățămînt care vor fi date în funcțiune l 
noi spații de studiu și de cercetare la Academia de studii 
economice, la Institutul de arhitectură, la Institutul agrono
mie din Gluj etc.; la căminele și cantinele ce vor fi inaugu- 

7"*- " """ -i ... pentru 6 000 de
idenți, în București, Iași, Timișoara, Bacău și Suceava; la 

ewtrea îmbogățită și modernizată a laboratoarelor, la dez- 
Jrltarea fondului de cărți al bibliotecilor, etc.
-fzni amintesc de perioada celui de al IV-lea deceniu al 
secolului nostru cind eram eu însumi student: la începerea 
fiecărui an universitar prima problemă care ni se ridica în 
față era aceea a căminului și cantinei. Astăzi, peste 60 la 
sută dintre studenții care frecventează cursurile de zi primesc 
burse care le asigură căminul și cantina ; problema cazării 
și a hranei este rezolvată în cea mai mare măsură. Mă gîn- 
desc la studenția de astăzi, la tot ceea ce înseamnă ea, la tot 
ceea ce oferă ea tinerilor.

Un eveniment remarcabil, care se înscrie în agenda recen
telor măsuri referitoare la profilul, organizarea și conținutul 
învățămîntului superior îl constituie, desigur, organizarea 
consiliilor profesionale, a senatelor universitare. In evoluția 
școlii superioare românești, actul ca atare reconfirmă pre
ocupările constante ale organelor de partid și de stat de a 
asigura instituțiilor de învățămînt superior, organe de con
ducere competente, de a instaura mai puternic și în acest do
meniu de activitate, principiul conducerii colective, de a 
dezvolta tradițiile democratice aie învățămîntului nostru 
superior.

Gîndurile de viitor pentru dezvoltarea școlii superioare, 
pe linia îndrumărilor date de partid sînt, fără îndoială, nu
meroase. greu de cuprins în cîteva rînduri. Totuși, voi schița 
c-iteva. Ministerul Tnvățămîntului se va strădui să dezvolte 
spiritul de inițiativă și de responsabilitate al conducerilor 
instituțiilor de învățămînt superior, să asigure o mai mare 
receptivitate, operativitate și eficiență în activitatea noastră, 
a tuturor slujitorilor școlii superioare. Ministerul Invățămîn- 
tului, pe temeiul directivelor partidului, va pune în aplicare, 
începînd din acest an, un ansamblu de măsuri să perfecțio
neze și să stimuleze activitatea de concepție, științifică și di
dactică, a instituțiilor de învățămînt superior. Va exista 
o mai mare grijă pentru elaborarea planurilor și programe
lor de învățămînt, incit acestea să reflecte întotdeauna, ia 
zi, progresele științei și ale culturii contemporane.

REP.: Fără îndoială, în acest context de înnoitoare măsuri 
care asigură dezvoltarea permanentă și ascendentă a invăță- 
mintului, a crescut și scara valorică a obligațiilor studen
țești. Ce ne puteți spune în legătură cu acest lucru ?

Prof. imiv. Miron Constantinescu : Aș aminti tn primul 
rînd că studenții noștri sînt antrenați cu maximă încredere 
la stabilirea destinelor școlii superioare românești. Este con
cludent în acest sens faptul că în consiliile profesorale și 
senate vor intra, avînd drept de vot deliberativ, reprezen
tanții organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților. Aceș
tia vor avea posibilitatea de a participa, alături de toți mem
brii corpului profesoral, la asigurarea bunului mers al învă
țămîntului. Firește, vor fi prețioase și demne de luat în sea
mă propunerile pe care le vor face privind planurile și pro
gramele de învățămînt, planurile editoriale, planurile de 
cercetare științifică, antrenarea studenților tn activitatea 
științifică a cadrelor didactice vor avea întotdeauna de rostit 
un cuvînt competente \n ceea ce privește rezolvarea proble
melor sociale ale studenților. Ei vor fi membri cu drepturi 
egale ai organismelor universitare alese, urmînd să-și spună 
cuvîntul asupra tuturor problemelor ce vor fi discutate în 
consiliile profesorale sau senate.

Programul de dezvoltare a învățămîntului superior este o 
parte integrantă însemnată a politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român. Gîndul tuturor — profesori și 
studenți se îndreaptă astăzi, cu dragoste și recunoștință 
spre conducerea de partid și de stat care veghează ca școala 
noastră superioară sâ se dezvolte ascendent, să țină pasul 
cu cerințele societății în plin avînt, cu tot ceea ce știința și 
tehnica contemporană realizează pe plan mondial. Avem 
certitudinea că răspunderile pe care studenții și Ie preiau 
astăzi sînt pe măsura răspunderilor sociale ce stau tn fața 
lor, a tinereții lor entuziaste, plină de avînt și visuri îndrăz
nețe. a dorinței de a folosi anii de studenție pentru a-și îm
bogăți știința și cultura, pregătindu-se să se devoteze patriei 
cti întreaga lor capacitate de muncă și creație.

Le urăm succes in realizarea acestui angajament solemn 
pe care, fără îndoială, și-l ia astăzi în fața partidului, a con
ducerii sale. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
treaga studențime a țării.

Interviu realizat de LUCREȚIA LUSTIG

s^te cu peste 3 000 de locuri și, respectiv, 
rBi<’ *’ * -

V Este un fapt cert: studenții 
manifestă un interes cu totul

•
 deosebit pentru fenomenul 
politic. Sfera lor de preocu
pări în acest domeniu este

•
 foarte largă — pe ei ti inte
resează problemele politicii 
interne și externe a partidu- 

4h lui și statului nostru, proble- 
me curente ale situației inter
naționale, momentele impor- 

A tante ale istoriei diplomației 
etc. Această stare de fapt de
termină o atitudine activă din 
partea noastră, atitudine care 
în noul an universitar se va

•
 concretiza prin extinderea for
melor de informare politică a 
studenților.

w în toate institutele se voi 
deschide cluburi de informa- 
re și discuții- Atei studenții 
vor putea să găsească o sursă 
bogată de documentare: zia-

ÎNALTA
RESPONSABILITATE

na ne putem permite iă nn 
realizăm planul de stat de 
prerătire a cadrelor. Fieca
re student trebuie să ajun
să specialist, și încă specia
list toarte bun. Organizațiile 
de tineret au ca principală 
îndatorire să contribuie la 
crearea unul climat de mun
că și studiu, tn care studen
ții să fie atrași spre îndepli
nirea sîrguincioasă a obliga
țiilor profesionale, spre ac
tivitatea de cercetare șl crea
ție științifică. Tn această 
toamnă se vor desfășura în 
ani, facultăți. Institute și cen
tre universitare adunări de 
alegeri; aceste adunări con
stituie nn bun prilej pentru 
promovarea nnui spirit de 
activizare accentuată a ma
sei de studenti. Prima înda
torire patriotică a fiecărui 
student este de a învăța 
foarte bine. Va trebui, de a- 
ceea, să-i Informăm exact pe 
student! despre perspectivele 
dezvoltării economiei si cul-

turii țării șl necesitățile de 
cadre cu înaltă specializare, 
să facem mereu apel la sen
timentele lor patriotice.

Ceea ce caracterizează pe 
cei mai mulți dintre studenții 
noștri este setea de cunoaș
tere șl de nou, efervescența 
căutărilor creatoare, moder
nitatea șl generozitatea con
cepțiilor — trăsături cores
punzătoare epocii noastre, 
făuritoare ale unul Ideal es
tetic Integrat în ansamblul 
conștiinței sociale a vremii, 
a năzuințelor națiunii pe ea
re ne pregătim să o slujim. 
Slnt trăsături eare Jalonează 
direeția activității noastre : 
să formăm intelectuali de
prinși cu judecata clară, fa
miliari cu literatura, arta șl 
Istoria țării noastre, capabili 
să stăpînească limba ca mij
loc de cugetare șl expresie, 
să aibă dezvoltat gustul pen
tru lectură, eare să-i ajute 
In sporirea cunoștințelor, 
după absolvirea cursurilor 
universitare, prin propriile 
puteri.

Pentru un student nu este 
puțin lucru că trăiește timp 
de cinei an! într-un centru 
universitar, într-o ambianță 
științifică șl culturală pe ca
re a o Ignora înseamnă a se 
lipsi cu bună știință de o

hraal vpirituU în stare_ _________ —--------să 
alimentele anticipat mulți 
ani din cel In care va pro
fesa poate tntr-nn oraș mic 
aan lntr-un sat De aceea, 
pentru a-i apropia și mai 
mult pe vtudenți de viața cul- 
tural-artistieă, ne-am propus 
pentru noul an universitar, 
cîteva măsuri, printre care 
extinderea activității „Clu
bului artelor* — unde vor fi 
organlsate ieri de poezie li 
de prosă studențească, mi- 
eroopeetaeole de teatru, con
vorbiri despre artă. O dată 
eu noul an universitar Iși 
lnaugureaiă activitatea șl 
«stadent-elub-baml** — eare 
Intr-an cadru intim, va ere 
acel clima: propice unor 
schimburi de opinii studen
țești, unor Intfiniri dintre 
studenți și profesori, oameni 
do știință șl cultură ete. In 
încheiere, vreau să mențio
nez că amploarea activității 
studențești tn domeniul tea
trului șl succesele colective
lor studențești de dramă im
pun crearea unul teatru stu
dențesc.

ION GRIGORIU 
secrrfor 

al Comitetului U.T.C. 
din Centrul universitar Iași

Avanpremieră la

„Ateneul studențesc"
re și reviste care apar In țară 
și în străinătate, se vor pre
zenta filme documentare în
soțite de comentarii politice 
etc. Periodic se vor organiza 
dezbateri pe marginea unor 
probleme de actualitate, la 
care vor fi tnvitate personali
tăți de seamă ale vieții poli
tice. Universitatea și Acade
mia de Studii Economice inau
gurează în acest an universi
tar o formă de informare po
litică despre care avem moti

ve să credem că va fi foarte 
apreciată de studenți: „Tri
buna opiniilor*1. Tematica 
„Tribunei opiniilor" va avea 
în vedere raportul dintre pre
gătirea filozofică și pregătirea 
de specialitate a studenților.

După 1 octombrie se va 
deschide Ateneul studențesc. 
Cu privire la structura și con
ținutul activității acestuia s-au 
formulat diverse opinii. Ate
neul este „văzut" în diverse 
forme. Părerea noastră est» că

»l nu va .rutea fi conceput ca 
o formă de activitate. El ca 
trebui si fie un .Jorum" care 
să conceapă și si coordoneze 
activitatea de informare politi
ci, științifică și culturală a stu
denților. Poate că ar fi bine ca 
acest ateneu să fie condus de 
un organ colegial, care să aibă 
în frunte un cadru didactic de 
mare prestigiu.

Tot în acest an universitar 
dorim si organizăm un semi
nar al studenților din cadrul 
facultăților de filozofie și de 
drept, care să dezbată o temă 
de mare actualitate: „Socia
lismul și democrația". La acest 
seminar vom incita studenți 
din toate centrele universitare.

TRAIAN ȘTEFÂNESCU 
secretar al comitetului U.T.C. 

din Centrul Universitar 
București

„FORUM
ACADEMIAE"

în scopul realizării prac
tice a sarcinilor care revin 

A organizațiilor U.T.C. și aso- 
w ciațiilor studenților din in- 

stitutul nostru în noul an 
9 universitar, în condițiile 

perspectivelor largi deschise 
• de aplicarea Directivelor

C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului, 

A de prevederile noii Legi a 
învățămîntului, ne preocupă 

• îndeaproape crearea unui
cadru de dezbatere largă, 
de afirmare a punctelor de 

• vedere studențești cu prile
jul adunărilor și conferințe
lor de dare de seamă și ale-

" Inteligența modernă, con
temporană are nevoie de o 

A informare bogată din dome- 
nii multiple. Pentru o foarte 

A largă informare de specia- 
9 Htate. studenții trebuie însă 

să primească sprijin compe-

•
 tent; organizațiile de tine
ret pot juca în această pri
vință un rol activ.

•
 Este cunoscut interesul 

studenților pentru simpozio
nul științific. De aceea, vom

•
 organiza mai multe aseme

nea simpozioane. încă din 
primele zile ale lunii octom-

•
 brie intenționăm să inițiem 

o largă consultare a studen
ților, pentru a afla proble
mele care îi interesează din

•
 cele mai diverse domenii 

ale științei și personalitățile 
științifice pe care aceștia ar 

_ dori să le audieze. Numai a-

geri ce au loc in organiza
țiile U.T.C. din facultăți tn 
luna octombrie. Vom discu
ta și sintetiza ansamblul ob
servațiilor și propunerilor 
făcute de studenti cu pri
vire la conținutul și organi
zarea procesului de învă- 
țfynînt. în toată varietatea 
laturilor sale. Acestor adu
nări și conferințe ne stră
duim si le conferim atribu
tele unor analize profunde, 
discutînd cu seriozitate și 
discerndmînt critic despre 
măsura în care fiecare din 
organizațiile noastre își în
deplinește îndatoririle ce îl

revin în formarea viitorilor 
specialiști ai economiei tă
rii.

Pentru succesul muncii 
noastre organizatorice, chiar 
din primele zile ale anului 
universitar, adresăm colegi
lor un chestionar ce solicită 
observațiile, propunerile și 
preferințele tuturor în le
gătură cu principalele direc
ții ale activității — pregă
tirea profesională, cerceta
rea științifică studențească, 
formele informării politice, 
viața cultural-artistici și 
sportivă.

Organizatoric, demarăm e- 
nergic. pe diferite piste, o- 
rientînd în scopul îndepli
nirii cu succes a obiective
lor noastre, maturitatea de 
gîndire, experiența și entu
ziasmul tuturor. Sîntem pre
ocupați, între altele, de o 
participare cît mai valoroa
să U acțiunile profesionale 
și științifice pe plan națio-

nai, organizate de Ministerul 
învățămîntului și U.A.S.R. — 
al V-lea Seminar Național 
al cercurilor științifice stu
dențești. colocviul „Știința 
și ideologia". concursul de 
machete, instrumente de mă
sură., aparate de laborator 
și material didactic. Avem 
proiecte interesante și am
biții mari referitor la club- 
barul inaugurat la începutul 
anului — ca instituție com
plexă a „timpului liber", cu 
cercuri noi (stenografie, 
foto, cinefilie) un „club al 
ideilor". ..ateneu" etc.

Din „Forum Academiae", 
revista institutului, cl cdrui 
prim număr apare in oc
tombrie, sir.tem hotărîți să 
facem un reprezentant de 
înalt prestigiu al presei stu
dențești.

CONSTANTIN BOȘT1NA 
secretarul comitetului U.T.C. 

Academia de studii 
eeonomice

TENTAȚIA
SIMPOZIONULUI

ȘTIINȚIFIC
9 >

fiîndu-ne în posesia acestor 
elemente vom putea să-i in
vităm pe studenți să partici
pe la manifestări care să le 
fie într-adevăr folositoare. 
Dorim ca în noul an univer-

sitar informarea științifică 
si constituie o latură impor
tantă a activității noastre. 
Vom avea colaboratori per

manent! — academicieni.

1 merr.br! eoreepondenți al A- 
cademiei, doctori docenți; 
vum inaugura „tribuna nou
tăților științifice' — o moda
litate de Jntîlniri permanen
te între atudenti și oamenii 
de științl clujeni care se 
înapoiază de la congrese in
ternaționale ; în fine, ne gîn- 
dim să organizăm seri de in
formare științifică, manifes
tări în care studenții-cerce- 
tltorl să se prezinte în 
fața colegilor cu lucrări 
constituind rodul unor cer
cetări și studii proprii.

IONICA OLTEANU 
secretarul Comitetului U.T.C.

IOAN BARBUTE 
președintele Consiliului 

asociației studenților 
Universitatea Cluj

(Urmare din pag. I)

severest și neabătut în înfăptuirea țelurilor socialiste, ale 
întregii națiuni române. Am avut prilejul, în lunile din urmă, 
să mă întîlnesc cu studenții din toate centrele universitare 
ale țării și în toate cazurile mi s-a confirmat convingerea că 
ei toți trăiesc și simt din plin dinamismul cu care întreaga 
noastră societate militează și muncește pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor partidului. Evenimentele interne și inter
naționale, larga afirmare a unității poporului în jurul parti
dului, nu numai că n-au lăsat pe nimeni indiferent, dar în 
cazul studențimii pot spune că ea s-a aflat și se află tot 
timpul lingă însuși centrul gravitațional al acestei solidarități, 
lîngă cei ce muncesc în fabrici, pe ogoare, lîngă comuniști. îmi 
explic această afirmare, mai puternică decît oricînd, a ata
șamentului studențimii la cauza partidului și prin aceea că 
anul acesta a fost unul dintre anii cei mai bogați în exemple 
care dovedesc grija partidului și statului pentru școala supe
rioară românească.

— știm că zilele trecute, în cadrul Plenarei Consiliului 
U.A.S.R., s-a hotărît în ce mod organizațiile U.T.C. și 
A.S. își vor aduce contribuția la aplicarea principiilor șl mă
surilor concrete cuprinse în Directivele Comitetului Central al 
Partidului și Legea învățămîntului. Care este, în esență, conți
nutul hotărîrilor pe care le-ați luat?

— Concepția pe care o promovează indicațiile partidului refe
ritor la Invățămîntul superior este, după cum se. știe, o concep
ție dinamică, are în vedere o perfecționare continuă a formelor, 
metodelor de predare și studiu, astfel îneît măsurile care au fost 
deja luate — referitoare la planuri, programe, activitatea didac
tică a cadrelor profesorale, — vor fi supuse unei analize de îm
bunătățire continuă, fără a afecta seriozitatea și stabilitatea pla
nului de învățămînt. Aceasta înseamnă că înseși opiniile stu
denților — beneficiarii de drept, direcți, ai tuturor acestor 
eforturi — vor putea contribui la perfecționarea școlii noastre 
superioare. Ne vom strădui să captăm cele mai bune opinii stu
dențești, să le facem cunoscute celor în drept, astfel îneît gîn- 
direa studențească, observațiile din practica zilnică să fie un 
factor component în determinarea deciziilor pe care Ministerul 
învățămîntului, conducerile institutelor le vor lua în continuarea 
procesului de perfecționare deja început. Studenții vor găsi în 
organizațiile U.T.C. și A.S. din care fac parte un cadru larg, 
propice, organizat de afirmare a opiniilor lor, cu deosebire în 
perioada de început a anului universitar, care coincide cu adu
nările de alegeri a organelor conducătoare U.T.C., și a reprezen
tanților studenților în Consiliile profesorale și Senatele Univer
sitare.
_ “Care sînt, din acest punct de vedere, exigențele cărora stu
denții, organizațiile U.T.C. și A.S. vor trebui să le răspundă la acest început de an universitar ?

— concentreze toată atenția pentru a înțelege în toate 
detaliile sale înnoirile de esență pe care le aduce 1 octombrie 
de anul acesta și să-șl organizeze munca în consecință. Să mă 
explic. Invățămîntul își concentrează eforturile în direcția în
sușirii de către studenți a unor cunoștințe mai profilatoare. Nu 
este greu de tras concluzia că scăpînd de neesențial, studentul 
va fi eliberat de multe eforturi inutile, dar i se va cere totodată 
mai mult, prin exigențele firești ale aprofundării. Schimbarea 
substanțială care se produce în activitatea didactică universitară 
este în.favoarea solicitării și activizării nemijlocite a gîndirii 
studenților, formele didactice concrete punîndu-1 în situația de 
a studia un material mult mai larg decît cel predat la ora de 
curs. Aceasta, bineînțeles, solicită existența unui teren pregătit 
a recepționa înnoirea, o profundă înțelegere a datoriei de a stu
dia zilnic. Legat de aceasta, sporesc și îndatoririle organizațiilor 
U.T.C. și A.S. pentru sprijinirea procesului de învățămînt, mem
brii lor, studenți ei înșiși, fiind zi de zi, oră de oră, în centrul 
activității universitare. în condițiile dispariției dădăcelii, ele 
trebuie să contribuie la crearea unei atmosfere cu adevărat uni
versitare, intelectuale, care să permită afirmarea personalității 
studentului, a inteligentei sale. Ne gîndim ca organizațiile U.T.C. 
și A.S., cu sprijinul cadrelor didactice, să inițieze discuții meto
dologice. schimburi de experiență etc., care să sprijine studenții 
în însușirea metodelor de documentare, de cercetare, de întoc
mire a referatelor, în pregătirea dezbaterilor din seminarii etc. 
Consiliul U.A.S.R. va sprijini în mod deosebit în acest an lăr
girea activității de cercetare științifică în institute. Intre 23—25 
noiembrie va avea loc cel de-al V-lea Seminar Național al 
Cercurilor științifice studențești, și se va organiza pentru stu
denți un concurs anual de machete, instrumente de măsură, apa
rate de laborator și material didactic. De altfel, o expresie pen
tru stimularea activității de cercetare o constituie și „Buletinul 
Științific al Cercurilor Științifice Studențești'*

In scopul întăririi disciplinei universitare vom acționa pentru 
cunoașterea temeinică de către studenți a regulamentului pri
vind activitatea profesională a studenților, și mai ales pentru 
respectarea prevederilor acestuia. Am reținut, de asemenea, de 
la recenta Plenară a U.A.S.R. ca deosebit de utilă propunerea 
de a edita un „ghid al studentului", care să-1 ajute în cunoaș
terea specificului facultății pe care o urmează, a drepturilor dar 
și a obligațiilor sale, ca student, și Ia absolvire.

— Cu riscul de a reveni oarecum la o problemă la care v-ațî 
referit mai înainte, și anume interesul studenților pentru pro
blemele ideologice, pentru politica internă și externă a parti
dului. pentru formarea unei concepții de viață bazată pe gîn- 
direa marxist-leninistă, ce ne puteți spune despre preocupările 
Consiliului U.A.S.R. în acest an ?

— Proiectele noastre pleacă de la interesul, evident într-adevăr, 
al studențimii noastre pentru problemele ideologice, pentru po
litica partidului, pentru ceea ce se întîmplă în țară și în în
treaga lume contemporană. Ele pleacă, de asemenea, de la con
statarea că aceste preocupări își propun să găsească răspunsuri 
prin prisma interpretărilor marxist-leniniste a fenomenelor con
temporane.

Ne-am propus, în consecință, un program amplu șl complex. 
Citez din acest program organizarea în institute a „Ateneelor 
studențești", pe care le-am conceput ca niște foruri de coordo
nare și organizare a întregii activități de informare și pregătire 
ideologică, filozofică, culturală a studenților. Anul acesta vom 
organiza un Colocviu național studențesc. „Știința și ideologia" 
și se vor iniția în toate institutele manifestări cu. prilejul săr
bătoririi a 50 de ani de la întemeierea Statului unitar român, ca 
și 25 de ani de la Eliberarea Patriei de sub jugul fascist.

Avînd prilejul oferit do această discuție aș vrea să sublinie? 
încă o dată contribuția pe care o pot aduce la pregătirea idee 
logică a studenților publicațiile de tineret — „Scînteia tinere
tului", ..Viata studențească", „Amfiteatru", ca și noile reviste 
studențești care. începînd cu data de astăzi, au și apărut în 
unele institute.

— Ce aduce nou acest an 
melor de interes cultural și 
cinile lor?

— Studenții vor avea la __ ____ , __ ____
concursul lor. bogate programe de activități culturale, sportive 
etc., desfășurate la casele de cultură, cluburi, baze sportive. Se 
va da curs larg inițiativelor și propunerilor lor.

In ceea ce privește problemele social-gospodărești ele vor 
constitui o preocupare de prim ordin. Pornim de la concluzia 
că avem multe posibilități de valorificare deplină a mijloa' 
celor materiale pe care le pune la îndemînă statul. Esențial 
rămîne după părerea noastră să întărim în continuare exigența 
controlului studențesc.

Subliniez cu satisfacție faptul că la propunerea studenților 
pe baza cererilor formulate de Ministerul învățămîntului și 
Consiliul U.A.S.R., conducerea partidului a aprobat recent ca 
studenților care au copii să li se dea alocația de stat pe care 
o primesc toti părinții. Totodată. Ia propunerea noastră, s-a 
aprobat să fie lărgite preocupările pentru a asigura condiții de 
locuit familiilor studenților în cămine, mărindu-se numărul 
de camere pentru aceștia. Se află în studiu totodată crearea de 
posibilități pentru mărirea numărului de locuri la creșe pentru 
copiii studenților.

în atenția Asociațiilor stă, de asemenea, aplicarea sistemului 
perfecționat de acordare a burselor, care ține seama rpai bine 
de diferentele existente între diferitele profile de învățămînt 
și acordă o mai mare atenție sprijinirii materiale a studenților 
care au o situație mai deosebită. în acest sens, reprezentanții 
U.T.C. și A.S. vor participa activ la comisiile pentru acordarea 
burselor. Desigur noutățile pe care noul an universitar le im
plică și în ce privește activitatea noastră sînt multiple. Sînt 
convins că presa va găsi spațiul necesar să le popularizeze.

în încheiere, cu prilejul deschiderii anului universitar, aș 
vrea să reînnoiesc, și pe această cale, urările Comitetului 
Central al U.T.C., ale Comitetului Executiv al U.A.S.R., adre
sate tuturor celor care pășesc azi din nou în amfiteatre, de a 
avea un an plin de succese, de a participa cu entuziasm și 
perseverență la îndeplinirea obligațiilor care le revin ca tineri, 
ca cetățeni ai unei țări pe care o iubim cu toată ființa noastră 
și pe care o dorim tot mai frumoasă și mai bogată.

Interviu realizat de EUGEN FLORESCU

pentru studenți în privința proble- 
social-gospodăresc ? Care sînt sar-
dispoziție, organizate bineînțeles cu

de studenți
la cursurile de zi,

serale și fără

187
de facultăți 12000

16 cadre didactice în

centre universitare invățămmtul superior

merr.br
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Incompetența și birocrația
0 VECHE INOVAȚIE

ÎMPOTRIVA inovațiilor
'portunitatea ideilor tehni- 
novatoare apărute în și 
tru producție, este funcțio- 
legată de modul în care 

găsesc aplicabilitatea în 
;a diurnă a întreprinderi- 

de contribuția pe care o 
c în propulsarea activită- 
economice. O primă condi- 
a dobîndirii unei aseme- 
caracteristici o constituie 

iem, operativitatea cu care 
le părăsesc matca inițială, 
î natura lucrurilor abstrac- 
și se materializează în fap- 
xmerete. Trenarea efectuă- 
acestei transformări esen- 
e atrage după sine uneori, 
ritabil, atenuarea efectu- 
pe care în mod normal l-ar 
irodus, alteori — dată fiind 
voltarea vertiginoasă a teh- 
i contemporane — anihila
tor totală. Dacă ne oprim 

iția asupra inovațiilor și 
onalizăritor de pildă, șî ie 
liem, pentru a stabiliza o- 
tiul discuției în perimetrul
i întreprinderi, adevărul 
>r relatate este evident. Da
tă competenței cu care a

urmărită transpunerea în 
etică a unor propuneri de 
^ații la Uzina de mașini 
itrice „București- în perioa- 
anilor 1966—1968 au fost 
icate un număr de 304 ino-
ii și raționalizări a căror 
iență economică depășește 
inul milioanelor de iei. 
•m, astfel, imaginea conclu- 
tă a rezultatelor obținute 
aci cînd pe aceeași lungi-
de undă sînt acordate e- 

.urile emitentului ideii și 
celorlalți parteneri impli- 

în realizarea ei. A- 
ași uzină ne prilejuieș- 

însă cunoașterea celei- 
e alternative în care a- 
iția obstacolelor, mai 
It sau mai puțin obiective, 
ează drumul optim, dau 
tere la tergiversări, amî- 
i, reconsiderări, fiecare 
tnbuind din plin la dimi- 
rea eficacității preconizate 
ial. Reținem dintr-o seamă 
cazuri de acest gen, unul 
’ur demn de redat prin 
ținutul său aparte, dar nu 
$ular, pe care îl considerăm 
rezentativ în a exprima 
imaliile ce intervin, „gene- 
", în strangularea ideii, a 
ntumului de inteligență 

I înmagazinează.
- Pe data de 18 iunie 1965 
ne informează șeful cabl
ului tehnic, inginerul Mihai 
nu — tehnicianul Victor 
ache ne-a prezentat o pro- 
îere de inovație cu titlul i 
1STALAȚIE DE EXEGU- 
T ETICHETE GRAVATE 
NTRU MAȘINILE ELEC- 
ICE“. Avînd în yedere că 
chetele se procură la prețuri 
tul de piperate de la diver- 
cooperative meșteșugărești, 
să prin asimilarea respecti- 
instalații nu numai că se 

ite renunța la o astfel de 
■ovizionare, dar se obțin și 
nomii bănești, după ce am 
mit avizul favorabil al ser- 
iului de specialitate — 
istructor șef II — inovația 
ost admisă la 3 iulie, pen- 

experimentare pe bază 
proiect.

)eci pînă aici toate sînt 
ae. S-a făcut o propunere, 
i însușit. Urma ca în cel 
i scurt timp să fie aplica- 
Cum se explică atunci că 

;i au trecut peste trei ani, 
ora actuală instalația se 
ă încă pe hîrtie și nu func- 
nînd în halele întreprinde-

’entru deslușirea acestei al

Auto

muzical
(Urmare dtn 

pag. I)

cînd intersecțiile sînt 
trecute ea pe -3 pistă 
de sare și Miliția, 
altfel drastică pe 
drept cu cei ce ig
noră ochiul roșu al 
semnalelor, tolerează 
excesul pe motive de 
orar în întîrziere. 
Orar, orar, dar șl 
viețile noastre valo
rează cîte ceva.

Am ajuns să cuget 
mult înainte de a tre
ce o strada. în Piața 
Romană semnul ver
de — liber nu garan
tează nimic. Din toa
te sensurile apar 
troleibuze și plimba
rea belalie presupu
ne un risc considera
bil. Ce ar fi să mai 
punem frîu acestor 
demonstrații păgubi
toare care dau de 
lucru medicilor și 
cioclilor. Și chiar 
tulburătorilor liniștii 
publice. Ungeți frine
le în depouri, tova
răși șoferi și mai lă
sat i pălăvrăgeala eă 
doar și voi vreți să 
dormițî l

tuații, să ne reîntoarcem Ia 
dată de 9-VII-1965 cînd prin 
adresa 20/174 Cabinetul tehnic 
al uzinei de mașini electrice 
solicita fostei Direcții Genera
le a Industriei electrotehnice 
din M.I.C.M, (acum Direcția 
generală a mașinilor electri
ce și electrotehnice), suplimen
tarea fondului din pare urma 
să fie făcută instalația cu 
20 000 lei necesari executării 
fazei întîi de proiectare. Men
ționăm că din calculul inova
torului Victor Patache rezultă 
că noul utilaj permite obține
rea unei economii nete de 
51 867 iei anual.

Isufnd cunoștință de toate 
acestea, colectivul de inovațil- 
invenții a M.I.3.M-D.G.I.E.T. 
hotărăște admiterea pentru ex
perimentare și concomitent, 
suplimentarea cerută. Este ne
cesar să precizăm că proiectul 
de execuție urma să fie reali
zat de către șerviciul construc- 
tor-șef II, pînă la data de 
30-VI-1967 prin ore supli
mentare efectuate în afara pro
gramului. Termenul nu se res
pectă, așa că... experimentarea 
este mutată în trimestrul al 
patrulea al aceluiași an. Pe 
30 septembrie, proiectul de 
execuție este avizat favorabil.

în urma acestui lucru, pen
tru a putea începe construcția, 
două zile mai tîrziu se cere 

• Direcției generale suplimen
tarea fondului cu 128 078 lei. 
Numai că între timp, la Uzi
nele Electroputere din Craio
va se primise o mașină din 
import de mare randament și 
în consecință forul tutelar cere 

lu-

CEA MAI SCURTĂ 
.LUNA DE MIERE*

MISTERELE 
PALATULUI 

TOPKAPI

BREVIARUL REPORTERULUI Ne vizi-

• Donația Kirileanu

P.T.T

ION CHIRI O

• ViNĂTORI FĂRĂ
CARTUȘE

spectacolele

VtUeaM Petre, 23 ’ani, 
tehnician, «r. Iogașcu nr. 
53 Slatina, județul Olt (ci
nema, teatru).

teazâ 
„The 
English 
Stage 

Company
Teatrul 

cia Sturdza Bu- 
landra* va găz
dui între 4 șl 
5 octombrie do
uă spectaco
le cu piesa 
„Daughter-in- 

Law" (ltNoră“) 
a cunoscutului 
scriitor engm 
D.H. Lawrence, 
piesă care îm
preună cu „Sea
ra de vineri a 
unui miner" și 
„Văduvia doam
nei Holryod" 
formează o tri
logie dedicată 
vieții mineri
lor.

Spectacolul es
te pus în scenă 
de „ENGLISH 
STAGE COM
PANY", care 
împreună cu ce
lebrul teatru 
„Old Vic", a de
venit o tribună 
de afirmare a 
ideilor nova
toare, o pepini
eră de talente 
scriitoricești, re
gizorale și ac
toricești.

Informindu-vă că , 
artiștilor englezi vor fi prezen
tate la sala din B-dul Schitu 
Măgureanu vă prezentăm pe 
interpreta rolului Minnie Gas
coigne din piesa „Noră" de 
D.H. Lawrence, tînăra actriță 
Elisabeth Bell.

ELISA MADOLCIU

Biblioteca documentară Piatra Neamț este una din cele mai 
valoroase din țară. Acest fond de cărți a luat ființă In 1956 prin 
donația regretatului profesor G. T. Kirileanu. Printre acestea 
se numără „Biblia" lui Șerban Cantacuzino tipărită în anul 
1688, „Biblia" de la Blaj tipărită de Samuel Micu-Klein în 1795. 
„Letopisețele- editate de Kogălniceanu, „Puterea armată si arta 
militară Ia români" ediția princeps de Nicolae Bălcescu. Biblio
teca posedă în întregime colecția ziarului „Timpul" la care a 
profesat Eminescu, „Curierul de ambe sexe*, al lui Heliade 
Rădulescu, „Albina românească" al lui Gheorghe Asachi și „Ga
zeta de Transilvania" al lui Gheorghe Bariț. Ca exeget și iubi
tor al creației lui Creangă, profesorul Kirileanu a donat tot ce 
a putut strînge cu rîvnă și pasiune o viață întreagă, constituind 
„Fondul Creangă" alcătuit din „Poveștile", ediția 1890 și toate 
lucrările care îl înfățișează pe Creangă pedagog și autor de ma
nuale școlare, precum și prima monografie asupra vieții și ope
rei scriitorului ce o datorăm francezului Jean Boutiere.

Această bibliotecă este totuși puțin solicitată. Cauza 
principală este următoarea : biblioteca funcționează în
tr-un apartament de două camere — proprietate parti
culară avînd 5 familii colocatoare — iar în sala de lectură este 
și camera de lucru pentru bibliotecari. Bineînțeles, și cărțile nu 
sînt prea bine conservate. De 12 ani de cînd .funcționează o atît 
de valoroasă bibliotecă nu i se putea găsi, sau construi (s-au 
construit atîtea frizerii) un local adecvat?

La Baza hipică din Calea Plevnei au luat sfîrșit probele Ex- 
poziție-concurs republicane de cîini de vînătoare pe 1968.

Timp de 2 zile, „protagoniștii" patrupezi au fost arbitrați și 
notați asupra originii, aspectului exterior și aptitudinilor de 
vînătoare, obținîndu-se astfel o apreciere echitabilă complexă

Prepelicarii de aret de toate rasele, foxterierii, setirii engle
zești, baseții, limierii și airedaleterlerii s-au întrecut în proba 
de vînătoare practică cu împușcarea vînatului, lucrul la vizui
na artificială și găsirea vînatului după urma de sînge.

Interesanta acțiune inițiată de Asociația Generală a Vînăto- 
rilor și Pescarilor Sportivi s-a încheiat cu demonstrațiile 
practice și festivitatea medalierii celor care au întrunit unani
mitatea superlativelor rasei canine din rîndul celor peste 50 de 
înscriși în competiție.

ION LUCA

(Urmare din pag. I)

înalt, 
toată

zimea albastră a cerului 
Iar soarele acesta, zgtrcit 
vara, s-a răzgîndit spre sfîrșit, 
copleșind viile cu generozitatea 
lui nestatornică; el a fost cel ce 
a silit oamenii să-și pregătească 
de vreme coșurile pentru struguri 
și butoaiele de must. Așa că la 
cooperativa agricolă Pietroasele 
butucii de viță, cu frunza încă 
puternic verde, erau în mare 
parte goliți de rod. Cîntece- 
le culesului nu făceau să 
răsune dealurile, „june Ro
diei” în costume înflorate cu 
amici nu purtau pe umeri coșuri 
încărcate (ca-n afișele turistice), 
nu se simțea nicăieri miros de 
must ori de pastramă. Regret, o 
asemenea descriere care să facă 
pe oricine s-o pornească grabnic 
spre Buzău nu pot face, pentru 
bunul motiv că n-am văzut nimic 
asemănător. Am văzut un sat cu
prins cu grădini însorite în care 
înfloreau săgetător dalii înalte 
cît omul, sat în care nu puteai 
găsi pe nimeni, fiindcă toți erau 
la cules de... porumb. Doar pe 
cîteva șuvițe de deal se mai ririn- 

„întocmirea unul calcul de 
rentabilitate din care să re
zulte că etichetele obținute cu 
instalația propusă sînt inai e- 
conomic de realizat decît în 
cazul colaborării' cu uzina 
craioveaifi. Se rabilesc legă
turile, se fac alte drumuri, se 
cheltuiesc aiți bani fi se află 
că... în sfîrfit. dacă poate exis
ta sau nu colaborare, c li w 
afle la finele trimestrului I 
sau n 1968. Ața că, execuția 
lucrării se amină. Dar. tntru- 
cit proiectul se efectuase, oa
menii cheltuiseră din timpul 
lor pentru confecționarea iui 
și trebuiau plătiți, se cere fo
rului tutelar suma de 32 3C5A3 
lei centra remunerarea faze: 
de proiectare care, se arată 
„a fost tndepeodentă de situa
ția neu creată, neewaoscln- 
du-sc că se va achiziționa din 
Import an nsemeaea utilaj.

Ajunși aici, să facem o mică 
paranteză fi ti punem cîteva 
întrebări. «înd Direcția gene
rală a avtrat favorabil res
pectiva propunere de Inovație 
se știa sau nu că te va primi 
din import o instalație în a- 
celași »cop î Dacă se ftia, 
atunci cum e posibil ca nici 
pînă acum, cînd este deja 
primită de aproape un an, să 
nu te cunoască precis ee ca
pacitate are, cu ce costuri se 
obțin produsele. Căci în carii 
în care există această delimi
tare, nu vedem pentru ee 1 se 
cere Urinei de mașini electri
ce să se intereseze dacă o a- 
vantajeară »au nu colabora
rea. Dacă nu se ftia, de ce 
atunci cînd s-a hotărtt împor- 

geau ultimii ciorchini uriași, in
credibil de mari și grei pentru o- 
răfean: fcolarii fi elevii satului 
care avuseseră lecții dimineața, 
voiofi, gălăgioși fi harnici, țineau 
cu succes locul „junelor Rodi- 
ce“. Am aflat ci ei, copilandrii fi 
flicăiașii din comună, au dat o 
zdravănă mină de ajutor la cule
sul viilor, de vreo lună încoace; 
iar la nedumerirea mea privind 
priceperea unor asemenea fragezi 
culegători, mi s-a amintit că dum
nealor, mărunțeii pietroseni, sînt 
podgoreni din naștere și-s cres
cuți nu numai la umbra dealu
rilor, dar fi a frunzei de viță al 
cărei rost il știu ca cei bătrâni.

Trebuie să recunoașteți, însă, 
ci un reporter orișean nu re
nunți ușor la priveliștea unui cu
les de vâ tn toi, chiar dacă n-are 
naivitatea să fi-l închipuie ca pe 
vremea lui Barbu Lăutaru. Șl 
astfel, rotind privirea pe dealuri
le ce tnlănțuiesc ca o horă de 
uriaș Pietroasele, ochii i se iz
besc de o clădire urbană, înaltă 
și modernă, înconjurată de alte 
șiruri de vii. Edificiul, neobișnuit 
pentru o așezare podgoreană. este 
secția experimentală viticolă Pie
troasele, aparținlnd Institutului

/

tul, nimeni nu s-a gîndit că 
există o inovație în acest sens 
fi că este necesar da la bun A 
început, ca pe baza datelor w 
avute, să se adepte soluția op
timă ? A

Oricum fi !ntr-o situație ți-n 
alta, «erviciul tehnic al Direc
ției generale pentru mașini g 
electrice fi electrotehnice din 
MIS.M poartă răspunderea 
celor îr.-implate. Răspunderea 
agravată fi de ultima ho’ărtre 
i tati la dala de 13 februarie a 
1968. Prin aceasta s« acceptă ™ 
suma da 1Î8 87S lei necesar- 
•xecutârif fi exper-aientirii fi • 
.irarea eL Dar în finalul pro
cesului verbal te rr.er.;lor.earâ A 
redăm textual .începerea lu- ” 
crârilor privind eseestarea fi » 
experimentarea iaataiatM *e V 
va face numai dup* ce te eta- 
biiefte •mpoeibC’tatea exeec- A 
tirî: acestor etichete de
U.E.P.®. ta : dacă execuția a- 
cestor etichete în cadrul W 
L’.M.B. et'e ma: ren tab 'ă 
Semnează '.nginer A. Popa, fef 0 
serviciul tehnic. I Dobre. res
ponsabil invwttti-fciOTaf.i a 
Așadar se dă acordul pentr: 
virarea semeț iar apei rir t 
stipulate ree*5e obiecții. In- 9 
competență sau tratare super
ficială a probleme: 1 Snpunec g 
acest caz conducerii Miniscem- w 
iui Industriei •onetracseare de 
Mafinl cons: ferind normal aă a 
se intervină tn rezolvarea a-” 
cestor situații tn sensul elim:- 
r.ărif oricăror ancma.-.:
bile să a

a?*v.or

de cercetări vini-viticole Valea 
Călugărească. Deci — încă o spe
ranță, deși cadrul științific întu
neca întrucâtva perspectiva pito
rescului, obligatoriu, credeam eu 
într-o asemenea împrejurare. Os
teneala n-a fost pînă la urmă 
degeaba: la secția experimentală 
culesul era intr-adevăr în toi, ca 

„MAI DA LE DOUĂ
ZILE DE LA SUD...‘

și buna dispoziție pricinuită de o 
recoltă bună. Dar nu o bună dis
poziție podgoreană, ci de fapt o 
mulțumire, satisfacție aproape 
r&ce de cercetător, care nu ex
plică rodul viilor liric ci, mai 
de grabă, cifric. Adică: su
prafața stațiunii, 410 hecta
re ; soiuri de struguri pen
tru masă, afuzalii, Italia, muș
caturi de Hamburg, pe Ada, 
eeasla dore^; soiuri pentru vin:

•
 După două tde de eeree- 

țări minuțtaQM, discuții inter- 
minabile, unele chiar jenante

•
 și pentru autorul acestor 

rinduri câi și pentru interio- 
cutorii săi, credeam că am 

£ ajuns în sfîrșit la o conotuzie, 
cAnd mama tinerei Maria Io
nescu (autoarea sesizării) a 
strigat: „Aici nu e dreptatea I 
Mergem mai departe I” și a 
ieșit pe ușă.

înainte de a intra în su
biect, e bine să precizăm că 
nu eram primii care cercetam 
acest caz. înaintea noastră au 
mai fost 3 sau 4 anchete, 
efectuate de organe de partid 
și de stat, județene de la 
București și nu este exclus 
să mai fie și altele. Deci, 
mulți oameni, au venit pină 
în comuna Andrășești, județul 
Ialomița, au răpit timpul la 
zeci de oameni iar după o 
zi, două, sau chiar mai multe 
s-au trezit că nu au rezolvat 
nimic, că s-au lovit de același 
refren: „Aici nu e dreptate! 
Mergem mai departe

Să recapitulăm faptele 
spicuind cîteva fraze din 
scrisoarea Măriei Ionesou In 
virrtă de 18 ani, tehnician 
agronom te C-A.P. Andrițești : 
«Ca inginer a^onom aid la 
QA-P. e Dumitru Sevastian 
caia mi-a adus o serie de 
zrectlti prin faptul că inten
ționa unele lucruri neper- 
mise—

..Intr-o seară, data nu e 
rețrn precis, prin hma ianua
rie) inginere! a stins lumraa 
r- m-a luat în brațe.. A doua 
zi am mesa și i-am sous soției 
inginerului ©ele întimplate— 
Timp de două, trei săptamîni 
s-a purtat frumos, urmir.d ca 
după aoeee să facă la faL Și 
de data aceasta eram toi 
în birou cînd inginoru: 
s-a repect la mine ș> 
m-a mat tn brațe >4 nU 
săruta.- A doua e iat 
ta men k ai acasă < î-am 
rpus soției. Ji scrisoarea mei 
cotataud cu otteoc asemenea

in ooncejwc, înarma
I xntKV mtnționami ei m> 

« primrtl In poriuf de 
f. ci .d® doui hml 

«taa torni firi ,ervkrâ“. 
ăoui m di d*auș» ca 

ofbt oi 
fi ou tu 

fetească albă, regală, riesling ita
lian, cabernet sauvignon, mer- 
lot, muscat otonel; producția a- 
cestui an: deocamdată 8000 kg 
la hectar, dar probabil, finalmen
te, aproape 10 000. Secția e înfiin
țată, de fapt, la sfîrșitul veacului 
trecut, pe la 1893, cînd s-a creat 
aci, pe 30 ha, o pepinieră pentru 

viță altoită. Acum 11 ani, aria i 
se amplifică la 400 hectare, unde 
cîteva zeci de cercetători, ingi
neri și tehnicieni, fac fi observă 
experiențe vini-viticole după un 
plan tematic al Institutului. Noua 
clădire, dotată recent, are labo
ratoare de agrotehnică, vinifica- 
ție, genetică, protecția plantelor, 
meteorologie.

...Are, firește, fi vii! Aproape 
nu-ți mai vine să crezi tn existen- 

susținea una fi bună: „Să se 
facă dreptate'” Să se facă, 
asta era ți părerea noastră, 
deci am întrebat-o ce anume 
dorește. A spus că vrea să 
muncească, nu in altă parte, 
ci in cooperativă. Și, cum era 
nevoie de un tehnician la o 
brigadă, încă cu mult timp 
i s-a repartizat o brigadă. 
Atunci a primit, doar a doua

AM CERCETAT

SCRISOAREA DVS.

DACĂ AVEM

TIMP, DE CE SĂ

NU L PIERDEM?..

FACEȚI 
cuwsTwUr

Cotea SidoBla, 25 ani. 
inginer, str. L C. Frimu 
nr. 55 Bloc C Sc. B >p. 8 
dmpulung Muscel, jude
țul Argeș (ilustrate, di
verse).

Miaodora Dori, 22 ani, 
telefonistă. Of. 
Gurasada. județul Hune
doara (schimb de ilustra
te și fotografii artiști).

Sta mata Oprea, 26 ani 
mecanic, comuna Puche- 
nii Mari, județul Prahova 
(ilustrate, tehnică).

Leehințeana Elena, 19 
ani, prof, suplinitoare, Le- 
hliu Sat, județul Ilfov (is
torie, literatură).

Brindnșoiu Bebe, 23 ani, 
lăcătuș sculer, Bd. Repu
blicii nr. 5 Lunca Bîrza- 
vei. Bloc 5 Sc. 3 ap. 27 
Reșița, jud. Caras-Severin 
(diverse).

Rodica Marin, 20 ani, 
muncitoare, str. Păunești 
nr. 5 Curtea de Argeș 
(ilustrate, muzică).

Moraru Constantin, 23 
ani, excavatorist, Pavilio
nul 2 cam. 3, comuna Gu
ra Văii, județ. Mehedinți, 
(diverse).

Nalman Lăcrămioara. 22 
ani, telegraf istă, str. Do
brogeana Gherea nr. 30 A 
Botoșani (ilustrate, di
verse).

Șinea Cornelia, soră me
dicală, 25 ani, Spitalul 
Horezu, jud. VUcea (ilus
trate și fotografii de ar- 

ța lor reală... In această clădire 
ultra-științifică, cu o perfect ino
doră atmosferă, nici nu se 
presimte măcar aroma strugurelui 
sănătos, încins de soare, sau a 
cărnii lui fierbînd în must. Doar 
în eprubete; dar ce înțeles are 
aici, sub dealuri, asemenea licoa
re închisă in tuburi de sticlă fi

ap arate de metal ? Mai bine hai 
în vie /

La capătul unei alei asfaltate, 
începe o pădure mărginită cu 
stîlpi de beton și acoperită de o 
rețea din sîrmă care continuă 
umbros pe hectare întregi; silue
tele grațioase ale tulpinelor ce se 
desprind o palmă de la pămînt, 
alăturîndu-se apoi cuminte araci
lor. alcătuiesc un uriaș corp de 
balet de o desăvârșită perfecțiu

acestor interminabile ancheta. 
Și iată-ne din nou zece oa
meni pierzând timpul (căci 
altfel nici nu se poate spune) 
discutând ceea ca discuta
serăm două zile.

Maria Ionescu a sosit cu 
mama ei. De la ușă a începui 
să vocifereze, să jgnească pe 
președinte, pe inginer incit 
am fost nevoiți să-i spunem

ai nu pantra asta na-am In- 
tUntt. A sârit ea ani a 
strigat: , Aid nu e dreptate. ! 
Mergem mai departe !*.

Cu grâu le-om reținut, 
gtndind ei Maria Ionescu 
trebuie să munceasei, si-și 
rlftige singură existența fi, 
daci vreți, ti aplice In viață 
ceea ce a învățat, ti justifice 
hanii care au fost cheltuiți 
pentru fcolarixarea ei.

La întrebarea: unde vrei 
să lucrezi ? fi mama fi fiica 
ou spus că In comuni, la 
C.A.P., deoarece e mai greu

Doi tineri din Mila
no au bihit probabil 
toate recordurile în 
ceea co privește dura
ta minimă a căsăto
riei.

Soțul, 23 de ani. fi 
aoția, 21 de ani, s-au 
cunoscut trei zile îna
inte de a se căsători 
Hotărînd s£ se căsăto
rească au obținut o 
dispensă care la-a 
permis oficierea căsă
toriei pe loc. Și-au 
serbat acest eveniment 
în parc, fiecare cu cî- 
te un sanviș în mînă 

ți o sticlă de suc de 
fructe. După care, 
convenind că nu au 
nici o atracție recipro
că și nimic comun, au 
intrat într-un tribunal 
cerînd desfacerea că
sătoriei. Nu trecuseră 
decît trei ore... Este 
probabil cea mai 
scurtă Uună“ d« mie
re cunoscută de sta
tisticieni.

Muncitorii care 
erau la restaurarea 
Palatului Topkapi din 
Istanbul, au descope
rit de curînd schele
tele decapitate a trei 
bărbați și a două fe
mei, însoțite de o mo- 

nedă de aur purtind 
data execuției lor — 
anul 1816. Recenta 
descoperire mărește la 
18 numărul schelete
lor găsite în harem 
de la începutul mun
cii de renovare, ini
țiată în anul 1950.

Directorul muzeului, 
Hayrullah Ors, a ară
tat că descoperirea a- 
cestora arată încă o 
dată că haremul nu a 
fost numai un palat 
al plăcerilor ci, în a- 
celași timp, o cursă 
primejdioasă. El a a- 
mintit, de asemenea, 
că s-au întreprins se
rioase cercetări pen
tru determinarea 1- 
dentitățil celor ucdșl.

ne. E sistemul de înălțare în per- 
golă care ridică via mult peste 
statura omului, îi întinde sus co
roana, într-un umbrar necuprins. 
Și din acest umbrar atîrnă greu, 
ciorchinii de chihlimbar luxurianți. 
Oamenii îi prind cu grijă, ca să 
nu le ia pruina, și îi retează cu 
niște custuri ascuțite, încovoiate 
ca secerile. Obrajii culegătorilor, 
sînt înfloriți de soarele ce stră
punge coroana acestei vițe înalte 
și par înrudiți, împletiți, din tălpi 
și rădăcini pînă în vîrful degete
lor și ultima frunză, cu rugul în
cărcat de sevă. De altminteri, 
parcă la nici un cules de rod o- 
mul nu e mai aproape de această 
sevă decît aici; poate fiindcă 
strădania și dragostea lui sînt 
mai directe, mai nemijlocite decît 
oriunde; poate fiindcă îndeletni
cirea asta vine de la strămoși, 
care l-au învățat să cunoască, să 
iubească și să îngrijească butucul 
ăsta cu roade dulci și suc alină- 
tor. La acest cules, chiar în via 
unei unități științifice, deci aple
cată către o treabă mai rece, cu
legătorii mi-au spus că nu poți să 
te apropii de viță — fie că o să
dești, fie că o lucrezi, fie că o 
culegi — dacă nu o înțelegi. Și 

I

pentru a fotă să meargă bl 
altă parte. Toți oei de față 
au fost de aoord eă se prextnte 
să-fi ia in primire brigada pe 
caro o abandonase. JDae cu 
cine să lucreze P* întreabă 
mama. I-am spue ci va lucra 
cu oamenii din brigadă, eu 
pimîntul.

„Dar nu răspunde de 
munca ei și inginerul ?“ Bine
înțeles că răspunde Atunci 
nu I Ea acceptă să lucreze dar 
să plece inginerul din sat !"

Cert este că tați cei cate au 
anchetat înaintea noastră 
acest caz au criticat aspru pe 
inginerul agronom pentru că 
a dat ocazie unor asemenea 
discuții.

De altfel, el eusțtne că e 
pus mina pe tehniciană dar 
nu cu intenții nesrrrioaee. 
Fără a da dreptate inginerului, 
credem eă, uneori, In rdatUle 
de serviciu se pot Intlmpln și 
asemenea lucruri regretabUs. 
dar ele trebuie fudeoaio ou 
calm, de la cast la caz, iar 
mutarea din locul respectiv 
de munca nu e măsura rea 
mai potrivită.

De altfel, da atunci, M 
trecut multe luni, timp H 
oare ingmend fi-a văpăi de 
treburile lui.

Orice expUaeție amn eă 
ginerul ere săepundeHle Iul 
eă ooneiUul de «enAmere, 
preeent la dieeuțU, ee ante 
grijă ea munca eă ee deefă- 
foare normal, nu eu eeut nici 
ten efect.

„Si plece btginerul l“.
Organele de partid fi te 

stat județene au oonsiderat ei 
inginerul nu trebuie mutai 
din sat, nefUnd pentru oceaeio 
motive eerioaee. Am sugerat 
In fața acestei ettuafd ca Mă
riei Ionesou să-i fie create con
diții si muncească fi dacă ea 
fi perseoutată se vor lua mă
surile necesare. Ce a urmat f 
Vechile fraze: Aici nu e 
dreptatea' Mergem mai de
parte !“ Unde mai departe, 
nu știm, deoarece mai depart» 
de unde au fost, nu mai au 
unde, dar dacă avem timp, de 
ce să nu-l pierdem I

Absurd, dar a$a a.
GH. NEAGU

Recent a fost pri 
zentat un mini, 
ceptor radio i 
dus de industria r 
specialitate sovie
tică. El măsoară 
45 X SO X 7,5 
mm și are două 
lungimi de undă

LEGEA-I LEGE !

Niciodată jandar
meria nu a avut de 
făcut față unei ase
menea avalanșe de 
contravenții ca celei 
provocate de turneul 
anual de fotbal al po
liției, ținut în orașul 
Delft (Olanda). Cu o- 
cazia meciurilor, la ca
re lua parte un im
presionant număr de 
polițiști, marea majo
ritate a mașinilor cu 
care veneau la sta
dion erau parcate ne
reglementar, și agenții 
de circulație de servi
ciu se vedeau în si
tuația de â-și amenda | 
colegii care nu res- . 
pectau legea circu
lației.

chiar așa se apropiau de fiecare 
ciorchine de strugure, așa călcau 
printre araci, așa încărcau como
rile brumării în coșuri, așa le ale
geau și' le rînduiau pentru bucu
ria noastră, a tuturor: cu înțele
gere. Și astfel, în locul euforiei 
așteptate într-o asemenea împre
jurare, am aflat un lucru mult 
mai prețios. Culegătorii din Pie
troasele nu chiuiau, ci munceau 
liniștit, așezat, aproape cu recu
legere ; și parcă și vid înțelegea 
truda locuitorilor acestui pămînt, 
rostul ei ajuns la capăt. Și liniș
tită, calmă, înțelegătoare, lăsa să 
i se desprindă rodul, spre răspla* 
ta oamenilor acestui pămînt. Iar 
ei, ca tot țăranul român, mai în* 
torceau ochii către cerul de varăt. 
cerînd încă cîteva zile senine ca 
să săvîrșească culesul, pentru ca 
strugurii să rămână dulci și vinul 
să iasă limpede și tare. Ultimă 
dorință de sfîrșit de toamnă bo
gată, care mi-a amintit versurile:

„Dă fructelor din urma porunci 
să fie pline;

Mai dă-le două zile de la sud, 
Indeamnă-le s-ajungă coapte bine 
Și toarnă dulce suc în vinul 

crud...”
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat de către 

ambasadorul Republicii Arabe Unite

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat de către

ambasadorul Danemarcei
Luni. 30 septembrie 1968, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Sd-ialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Arabe Unite la București, 
Moustapha Moukhtar, care și-a 
prezentat scrisorile de 
tare.

Cu acest prilej au 
cuvîntări ambasadorul 
tapha Moukhtar și președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu.

După ceremonia prezentării

acredi-

rostit
Mous-

scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. a avut o 
convorbire cordială cu amba
sadorul R.A.U., ' Moustapha 
Moukhtar.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au paticipat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor' externe.

Ambasadorul Republicii A- 
rabe Unite a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

Luni, 30 septembrie 1968, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Danemarcei 
la București, John Knox, cafe 
și-a prezentat scrisorile de 
creditare.

Ambasadorul John Knox 
președintele Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu,
rostit cu acest prilej cuvîntări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre-

a-

de
au

ședințele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbire cordială cu amba
sadorul Danemarcei, John 
Knox.

La solemnitatea prezentârii 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Con- 
stantin Stătescu, secretarul " 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu. prim-adjunct al A 
ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Danemarcei a 
fost însoțit de membri ai am
basadei.

A XlX-a aniversare a proclamării R. P. Chineze

Adunarea festivă din Capitală
Lumi după-amiază, a avut loc 

în Capitală adunarea festivă or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, cu prilejul celei de-a XlX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Cliineze.

Au luat' parte tovarășii Glieor- 
ghe Apostol, membru al Comite
tului JExecutiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Constanța Crăciun, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Mihai 
Marin, adjunot al ministrului afa
cerilor externe, membri ai con
ducerii unor organizații obștești și 
instituții centrale, numeroși oa- 
nîeni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, oameni de artă și 
cultură.

z\du>narea a fost deschisă de 
prof. univ. Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Luînd cuvîntul, Mihnea 
Gheorghiu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Institutului român 

relațiile culturale cu 
a evocat lupta eroi- 
lui chinez împotriva

interne și a dominației 
iste străine, pentru in- 

puterii populare. Pro- 
Republicii Populare 

eze — eveniment de o deo
sebită importanță mondială — a 
spus vorbitorul — a avut oa ur
mare întărirea forțelor sistemului 
socialist, a clasei muncitoare in
ternaționale, a mișcării de elibe
rare națională, întărifea forțelor 
care militează pentru progres so
cial, slăbirea pozițiilor imperia
lismului în hune. Devenind sin
gurul stăpîn al destinelor sale, 
poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez,, în 
frunte cu tovarășul Mao Tze-<km, 

/ și-a consacrat eforturile și energia 
operei de edificare a socialis
mului, de făurire a unei vieți 
demne și prospere.

Pț&rbitorul s-a referit apoi la 
«palele înfăptuiri ale talen- 
|i popor chinez, arătînd că 
Sil român se buottră de a- 
Rrealizări și urează oameni-

tru libertate, democrație, pace 
și socialism. Considerind că pro
blemele internaționale majore nu 
pot fi rezolvate fără participarea 
Chinei populare, România se pro
nunță în mod consecvent pentru 
reestabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la O.N.U., aceasta fiind singura 
îndreptățită să reprezinte poporul 
chinez.

A luat apoi cuvîntul Ma $iu 
Șîn, însărcinatul cu afaceri ad- 
înterim al R.P. Chineze ia Bucu
rești. Anul acesta — a spus vor
bitorul — poporul nostru sărbăto
rește cea de-a 19-a aniversare a 
proclamării R. P. Chineze în con
dițiile unei situații excelente atît pe 
plan intern, cît și pe plan inter
național. După eliberare, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu marele său 
conducător, președintele Mao 
Tze-dun, printr-o muncă în- 
dîrjită și plină de abnegație a ma
selor largi de oameni ai muncii, 
țara noastră a obținut strălucite 
realizări în opera de construire 
a socialismului.

Relervînd că ni\*elol vieții ma
teriale și spirituale a poporului 
chinez a crescut în mod simți
tor, vorbitorul a arătat că vechea 
Chină semi-feudală și sesni-colo- 
nraiă, săracă și înapoiată, lovită 
din greu de calamități și nenoro
ciri s-e transformat rapid într-o 
țară socialistă, prosperă, puternică 
și avansată.

In continuare vorbitorul a în
fățișat realizările Chinei popu
lare în diverse domenii de acti
vitate obținute în anii de după 
proclamarea Republicii, subli
niind că masele populare stimu
lează într-o măsură tot mai mare 
dezvoltarea ți prosperitatea eco
nomiei, culturii, științei și tehni
cii. Pe frontul industrial, a ară
tat vorbitorul ia avînt o mare și

impetuoasă revoluție tehnică și 
apar necontenit noi produse care 
ating sau chiar depășesc nivelul 
tehnic mondial. La rîndul său, 
agricultura obține și anul acesta, 
ca în iiecare din ultimii ani, o 
reeokă bogată.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, subliniind că unelti
rile și încercările acestuia vor ti 
cu siguranță zdrobite de pașa 
victorioși ai popoarelor revoluțio
nare dm întreaga lume. In legă
tură cu problema vietnameză, el 
a arătat că poporul chinez este 
hotărît să sprijine poporul viet
namez în lupta sa oreaptă împo
triva agresorilor, pentru salx’area 
patriei. Acum, cînd sărbătorim 
împreună Ziua națională a Repu
blicii Populare Chineze, ne adu
cem aminte de imaginile sărbăto
ririi celei de-a XXIV-a aniversări 
a eliberării poporului român de 
sub jugul fascist care a avut loc 
nu aemult în țara dv. In cei 24 
de ani, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, utilizînd re
sursele naturale interne și bizuin- 
du-se pe propriile sale forțe, har
nicul și talentatul popor român a 
înregistrat importante succese In 
opera de construire a patriei sale. 
In prezent, poporul român mun
cește cu hărnicie pentru îndepli
nirea noului plan cincinal. In- 
găduiți-mi să vă urez noi succe
se și mai mari în toate domeniile 
de activitate pentru construirea 
patriei.

Intre poporul chinez și poporul 
român — a spus în încheiere 
vorbitorul — au existat întotdea
una relații frățești și de priete
nie. Sîntem convinși că aceste 
relații se vor consolida și se vor 
dezvolta și în viitor.

★
După adunarea festivă a urmat 

un program artistic.
(Agerpres)

de

O inițiativa sportivă

Turul ciclist al județului

Foto:
. VIOREL RARA
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cesk
lor muncii chineți succese tot mai 
mari în opera de construire a so
cialismului în patria sa.

Au fost înfățișate, totodată suc
cesele obținute de poporul no
stru, suB conducerea Partidului 
Comunist Român, în opera de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
în continuare vorbitorul a 
spus : Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii Socia
liste România situează în mod 
consecvent în centrul politicii 
externe a țării noastre dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, alianță și 
colaborare frățească cu toate ță
rile socialiste, de care ne leagă 
comunitatea de orînduire, ideolo
gia marxist-leninistă, țelurile 
luptei comune împotriva impe
rialismului, pentru cauza socia
lismului. România se pronunță cu 
toată fermitatea îjnpotriva ac
țiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, în frunte ou S.U.A., 
care au dezlănțuit războiul 
împotriva poporului vietnamez; 
România cere cu tărie să fie res
pectat dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și alege în mod ne
stingherit calea dezvoltării socia
le. potrivit intereselor sale vitale.

Vorbitorul a subliniat apoi, că 
între partidele și țările noastre, 
între poporul român și poporul 
chinez s-au* statornicit relații fră
țești de colaborare bazate pe 
idealul cpmun al construirii so
cialismului, al intemaționalismu- 
iui socialist. Pe această bază 
relațiile economice, culturale și 
tehnioo-științifice dintre cele 
două țări au cunoscut o dezvol
tare mereu ascendentă. Republica 
Populară Chineză — a spus 
vorbitorul în încheiere — cu ma
rile sale resurse materiale și u- 
mane — joacă un rol important 
tn viața internațională, în lupta 
popoarelor împotriva imperialis
mului pentru zădărnicirea acțiu
nilor agresive ale acestuia, pen-

„FESTIVAL AL 

SLÂNICULUI"
• STAȚIUNEA balneoclimate

rică Slănic-Moldova a găzduit 
o mare sărbătoare a cîntecului, 
portului și datinelor străbune. 
Organizată sub titulatura „Fes
tival al Slănicului", festivitățile 
au reunit 1 200 de artiști amar 
tori din 15 comune ale județu
lui, care au prezentat, în fața 
a peste 5 000 de spectatori din 
aproape toate colțurile țării, 
flori alese din buchetul artei 

^populare.

INFORMAȚII
9 ' '

PLECAREA MAREȘALULUI 
I. L IAKUBOVSKI

Duminică 29 septembrie a pă
răsit Capitala mareșalul Uniunii 
Sovietice, I. I. Iakubovsld, coman
dantul suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, mareșalul Iakubovsld a fost 
condus de general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, ge
neral-colonel Ion Gheorghe, prim 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
general-locotenent Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice Ia 
București.

plecat într-o vizită în Dane
marca la invitația ministrului 
agriculturii, Peter Larsen.

Cu prilejul apropiatei des
chideri a expoziției tehnice 
franceze, în Pavilionul C al 
Complexului de expoziții din 
Piața Scânteii a avut loc, luni 
la amiază, o conferință de 
presă. Rend Sanson, președin
tele Comitetului permanent 
al tîrgurilor și manifestărilor 
economice internaționale, a 
vorbit despre dezvoltarea co
operării tehnico-economice în
tre România și Franța, pre
cum și despre unele exponate 
ale întreprinderilor franceze.

Sesiune 
internațională

Luni dimineața s-a deschis 
la București, în sala mică a 
Palatului Republicii, sesiunea 
internațională pentru prelucra
rea electronică a Informațiilor, 
organizată sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite.

La lucrări iau parte oameni 
de știință, specialiști și experți 
in domenul calculului electro
nic din 22 de țări, precum și 
reprezentanții unor organisme 
internaționale, numeroase per
sonalități științifice din țara 
noastră, reprezentanți ai unor 
instituții și ministere

La deschiderea lucrărilor, ta 
Prezidiul adunării au luat loc : 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic. Miron A 
Nicolescu. președintele Acade- w 
miei, Barria Darie», directo
rul Diviziei de Statistică din A 
Comisie Economică a Orga- 
nizațiel Națiunilor Unite, Con- _ 
•tantln Iwteacu, directorul ge- V 
nțral al Direcției Centrale de 
Statistică, Ștefan Birlea, — 
prim-vicepreședinte al Con- 9 
siliulul Național M Cercetării 
Științifice, Vasile Șandru, ad- 
junct el ministrului afacerilor W 
externe, M. Drăgănescu, secre
tar permanent al Comisiei gu- 
vemamentala pentru dotarea W 
cu echipament de calcul, aca
demicienii Grigore Moisil și 
Tiberiu Popovici. • <

Curtatul de deschidere a 
fost rostit de directorul ge
neral al Direcției Centrale de 
Statistică, Constantin Ionescn,

Președintele Consiliului Eco
nomic, Manea Mănescu, a adus 
participanților salutul gurer- 
nului Republicii C::*—‘
România. Tara noastră 
spus rorbitorul — acordă o 
importanță deosebită colabo
rării internaționale pe tărimul 
tebnicii și științei, factor de 
mare însemnătate pentru pro
gresul economic și social al 
omenirii, pentru instaurarea 
unui climat de înțelegere re
ciprocă între popoare, pentru 
consolidarea păcii in întreaga 
lume, în conformitate cu idea
lurile umanității. Guvernul 
țării noastre transpune în 
viață un vast program, eșa
lonat pe cîțiva ani, de perfec
ționare a sistemului informa
țional economic, prin echi
parea centrelor de calcul me- 
canografice și electronice cu 
mașini moderne, sistem me
nit să contribuie la îmbună
tățirea continuă a organizării 
producției și a muncii, a dez
voltării întregii activități eco
nomice. *

Luînd apoi cuvîntul, Barrie A 
Davies, directorul Diviziei de 
statistică din Comisia econo
mică a Organizației Națiunilor A Turnu Măgurele, 
Unite pentru Europa, a expri- w Ior P®‘rollștl- organizată la VI- 
^ial^'Tcmă ■ RePUbHCi'^rfrac^^ne,^8;.^ 

ni? rr™0’- • competiții initiate pe plan lo- 
tința Organizației Națiuni- cai. cu acest prilej, așa cum am

&
A Tot mai dea soaeac la re- 
w dacție vești despre inițiative in

teresante aparținînd organelor 
• și organizațiilor U.T.C. din țară 

care, în colaborare cu alți fac
tori, organizează și desfășoară 
activități sportive ce mobili- 

9 zează și captivează numeroși 
tineri, activități care, sintem 
siguri, vor intra într-o traaiție 

f neștirbită.
în rîndul unor asemenea ini

țiative se înscrie și competiția 
Socialiste a — despre care aflăm că va 
rtră — a " avea loc la sfîrșitul acestei săp- 

tămîni în județul Teleorman. 
• Este vorba de prima ediție a 

„TURULUI CICLIST AL JUDE
ȚULUI TELEORMAN", compe- 
tiție ce se va desfășura pe un 

A traseu mai lung, reunind un 
număr însemnat de concurenți. 
Dar, iată unele amănunte pe 

• care ni le-a furnizat tov.
SANDU DUMITRU, șeful comi
siei sport și turism a Comite- 

• tului județean Teleorman al
U.T.C., organizatoarea acestei 
interesante competiții.

— Care e scopul și programul 
A de desfășurare a cursei cicliste 
w ce va străbate șoselele teleor- 

mănpne ?
— Mai întîi, aș vrea să men

ționez că această întrecere spor
tivă, rezervată tinerilor din o- 
rașele și satele județului nos
tru, se situează pe linia com
petițiilor de masă inițiate. în 
acest an, de către Comitetul 
județean U.T.C. și care au cu
noscut o largă participare. A- 
mintesc „Cupa tineretului de la 
sate", care a cuprins și con
cursuri de ciclism, „Cupa tine
rilor chimiști" desfășurată la 
T___ „Cupa tineri
lor petroliști" organizată la VI-

lui Teleorman", care se va des
fășura pe distanța de 210 km, în 
patru etape. Concurenții vor 
străbate mai multe orașe, comu
ne și sate. Sîmbătă, 5 octombrie, 
la ora 9, se. va da startul In 
prima etapă Alexandria — 
Smîrdioasa — Bujoru — Năstu- 
relu — Zimnicea, Iar după- 
amiază va avea loc etapa a Il-a 
Zimnicea — Piatra — Lisa — 
Tumu Măgurele. A doua al, 
duminică 6 octombrie, Ia ora 8, 
cicliștii vor porni în a IlI-a 
etapă, Turnu Măgurele — Puti- 
neiu — Roșiorii de Vede, iar 
după-amiază se va desfășura ul
tima etapă, Roșiorii de Vede — 
Peretu — Alexandria.

— Și care sînt protagoniștii ?
— La start se vor alinia 70 

de concurenți, cotați printre ci
cliștii fruntași din județ și care 
s-au evidențiat la ultimele con
cursuri locale. Printre protago
niști se vor număra și foștii par
teneri de întrecere ai brigadie
rului zootehnist VASILE BUR
LACU, din comuna Iezeru, as
tăzi campion republican șl com

DE CE

Luni la amiază, prof. Nico- 
lae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agricultu
rii, însoțit de specialiști, a

Membrii campaniei teatrale 
franceze „Serreau — Perine- 
tti“ au făcut luni dimineață o 
vizită la sediul Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale — A.T.M.

(Agerpres)

Pătruns pe ex
tremă, atacaitul 
de la Rafinăria 
Teleajen va în
scrie spectaculos 
prin săritură cu 
plonjon. In final 
însă victoria a 
fost de partea 

dinamoviștilor 
bucureșteni 
75-9 la hand
bal, duminică, 
în etapa a V-a.

In cameră «tot 4 permoe: 
Ileana, totrachlptnd peemn^l 
principal, solul, antrenorul < 
Bire, și doctorița. Atmosferă 
este, paradoxal, de bucnrle fl 
îngrijorare. Pătrunderea mea 
In acest forum spiritual al atle
tei. e Inoportună. Campioana 
națională șî balcanică Ileana 
Sîlai, îmi ghicește intențiile.

Gînd al adversare de talia Ve-w 
Tei Nicolici campioană europea* 
nă și reeordmenă mondială la 
800 m. plat, pe franțuzoaica Du- 
pureur și încă trei olandeze, 
două americance si o englezoai
că — recunoașteți ar fi un act 
necugetat să mă aventurez în
tr-un. pronostic. Cine nu ar vrea 
să urce pe treapta cea mai înal
tă a podiumului de onoare ?

Ei bine, vreau să intru în fi
nală și pe urmă voi vedea eu. 
Dacă am obținut lâ Balcanaidă, 
a doua performanță mondiali 
în compania Verei Nicolici — 
ea a făcut distanța de 8.00 m 
în 2:00,5 iar eu în 2:01,8 —
nu-mi vine, nu vreau să cred că

• Peste cftera zile se va 
da startul in prima ediție 
• Cursa se desfășoară pe 
distanța de 210 km, In 
patru etape • Mai multe 
premii oferite de Comite
tul județean U.T.C. și A. S. 
■Loto-Pronosport.

ponent al lotului național d« ci
clism la velodrom. Reamintesc 
că Vasile Burlacu a debutat 
într-o cursă ciclistă de masă 
desfășurată la Alexandria, în 
cadrul „Cupei Agriculturii*4, cu 
ani în urmă.

Revenind la „Turul ciclist al 
Județului Teleorman*', trebuie 
să arăt că cicliștii care se vor 
clasa pe primele șapte locuri 
vor fi stimulați cu diferite pre
mii oferite de comisia de orga
nizare și A, S. Loto-Pronosport. 
I}e asemenea, învingătorul va 
primi și „Cupa «iarnlui Teleor
manul'*.

în aceste zile, concurentii se 
antrenează intens, în timp ce 
comisia de organizare pune la 
punct ultimele amănunte ale 
programului de desfășurare a 
cursei, care, sperăm, va deveni 
tradițională.

nu mă vor ține în trena eh Mă-» 
car atît. M-am pregătit, m-am 
pregătit ca niciodată. De la 1 
decembrie ț>înă la acecrift oră 
(23 IX a.c., seara orele 22) am 
făcut 453 de antrenamente. Une
ori două pe zi. Să nu însemne 
aceasta nimic ?

TĂNASEMURESAN
1

M. L ADRIAN

SIMPLU,
DACĂ SE POATE
ȘI COMPLICAT?!

In plin centrul Bucureștiulul 
un nou șantier se insinuează pri
virilor trecătorilor. Sub emble
mele anonime scrise cu vopsea 
neagră pe seîndură „I.C.M. 2, 
Hanul lui Manuc*, „I.C.M. 2 
Hanul cu Tei* etc, etc, se as
cunde realizarea unuia din cele 
mai interesante și îndrăznețe 
proiecte vizînd aspectul viitor al 
Capitalei țării. Este vorba nici 
mai mult nici mai puțin de res
taurarea vechii curți domnești, 
operă ambițioasă, menită a aduce 
în fața noastră arhitectura ro
mânească urbană a secolelor 
XVII și XVIII. In cartea sa 
de căpătîi „Craii de Curtea 
Veche*, Mateiu Caragiale scria • 
„Pașadia ne înșiră cam tot ce se 
știa despre acele locuințe ale ve
chilor domnitori. Nimic de sea
mă pe cît părea. Ca întreg tîrgul, 
curtea fusese arsă și rezidită de 
numeroase ori și trebuie să fi 
acoperit o arie întinsă, rămășițe 
de temelii boltite găsindu-se în 
întreaga mahalaua, de pildă în 
birtul în care ne aflăm. Cum 
fusese Curtea era lesne de 
închipuit, semănînd în mare cu 
mănăstirile, cu trupuri de clădiri 
multe, pentru a putea sălășlui 
toată liota... fără întocmire, fără 
stil, cu nade, umpluturi și cîrpeli 
vrednică să slujească, în urîțenia 
ei, de decor ticăloșiei unei tagme 
stăpînitoare plămădită din toate 
lepădăturile venetice...*. Opinia 
este categorică și disprețuitoare, 
cu toate că același Mateiu Cara
giale, se destăinuie elegiac în 
„Curțile vechi* : „De veacuri pă
răsite pe-ascunsele coline, / Zac 
curți pustii... Acolo tăcerea stă- 
pînește / Și-n verde mantă muș-

chiul cuprinde și-nvelește / Sur
pată zidărie și frfntele tulpini”. 
Nici dispreț, nici răutate. Intuia 
oare scriitorul că sub nadele și 
umpluturile fără stil, sub „iedera 
cea neagră ce-n streșini împletește 
o lucie cunună uitatelor ruine" 
se ascund comori ale arhitectu
rii românești ?

Să-i luăm ca ghid în această 
fermecătoare călătorie pe arhitec
tul Joja Constantin, arhitect coor
donator al proiectului de restau
rare a Curții Vechi.

— Prin restaurarea acestei zone 
a orașului, Bucureștiul va apare

Reprezentanții sportului „ar
melor albe“ se prezintă la Ciu
dad de Mexico în formație com
pletă, și fetele și băieții, și ca 
performanțe de prima mărime : 
fetele câștigătoare a „C.C.E." șl 
medaliei de bronz la C.M. din 
1967 de la Montreal unde băieții 
*u urcat pe cel mai înalt „pisc** 
al podiumului luînd cununa de 
lauri. Pe unul dintre „mușche
tarii" noștri, profesorul Tănasa 
Mureșan — de patru ori cam
pion național și, împreună cu 
echipa campion mondial — l-am 
avut interlocutor, cu citeva ore 
înainte de plecare.

Apărarea unui titlu este un 
lucru mai greu decît a-1 cuceri. 
Este o chestiune de onoare și 
de ambiție. Atît în pregătire, 
cit și în concurs, alături de co
legii mei, nu voi precupeți nici 
un efort pentru a arăta iubito
rilor sportului din țara noastră 
că încrederea, învestitura acor
dată, aceea de a apăra gloria 
sportivă a patriei, nu va fi dez
mințită. Nu ne facem decît o 
datorie și noi și fetele : ®m răs
punde sau într-un fel
excelentele condiții create pen
tru pregătire, care, mai mult ca 
oricînd s-au ridicat la cel mai 
înalt nivel.

Dacă vom avea și „norocul** 
unui „culoar" bun nu ne rămîne

Și uite-așa din 
gînd în gînd, iată-l 
intrînd în Magazinul 
sportiv de pe str. 
Republicii colț cu 
Bd. Cuza din Bră
ila. Sta și așteaptă 
Si cînd îi vine rîndul 
își spune păsul. Dar, 
surpriză :

— Nu vă putem 
vinde nimic!

Secretarului U.T.C. 
i se păru că nu au-

Tînărul Paraschiv 
Badiu, secretarul co
mitetului U.T.C. din 
comuna Măxineni, a 
plecat la județ dis 
de dimineață. Scopul 
deplasării ? Să cum
pere echipament 
sportiv de la ma
gazinul de speciali
tate din Brăila, pen
tru că aici se găsesc 
de toate. Avea cu el 
o listă întreagă: 14 
ghete de fotbal, 14 
tricouri, jambiere, 
chiloți, o minge de 
fotbal ri una de vo
lei. Firește, avea și 
banii. Nu chiar li
chizi dar, oricum, 
foaia de virament 
din partea coopera
tivei agricole de 
producție care alo
case din fondul cul
tural-sportiv, în 
cest scop, suma 
3000 lei, tot bani 
cheamă. Așa ci 
drum sp^e Brăila
avea altceva de fă
cut decît să se gân
dească cit de fru
mos vor arăta fot
baliștii din Măxi- 
neni la meciul derbi 
al campionatului 
intercomunal pe ea- 
re-l aveau de sus
ținut, acasă, chiar 
duminica aceea.

aici. Dar ordinul' • 
ordin.

Pînă la urmă ti
nerii din Măxineni 
și-au procurat echi
pamentul dorit. Și 
chiar de la același 
magazin. Numai că 
Pe o cale ocolită, 
așa cum au fost ne
voite să procedeze 
multe alte asociații 
sătești din județul 
Brăila. Au virat cei 
3000 de lei în contul 
comitetului jude
țean, iar comitetul 
județean, avînd a- 
dresa... în oraș — 
cum vor tovarășii de 
la comerț — a întoc
mit un nou vira
ment, a împuternicit 
un delegat ' “
asta, nimic 
piu.

Numai 
Badiu i s-a 
altfel și ținea cu tot 
dinadinsul să-i spul
berăm o nedumeri
re : banii de la sat 
nu-s tot ca cei de la 
oraș ? Ce puteam însă 
să-i spunem noi ? La 
O.C.L. Brăila îi 
explicase doar un 
contabil șef : „Ti
nere. nu fi obraz
nic !**

cal. Cu acest prilej, așa cum am 
mal amintit, au avut loc intere
sante concursuri de ciclism, la 
care au evoluat numeroși tineri, 
dovedind frumoase calități pen- 

• tru acest sport. Dorind să stimu
lăm pe tinerii care s-au remar-

lor Ur.ite pentru 
rea la București 
tei sesiuni și pentru condi
țiile bune create în acest scop.

. cu bilete S1a fost ales ca prețedjjte al ac- 5i Ie dăm „osiblUtatea să-si dls- 
siunil Constantin Ionescu. dl- • pute țntUetatea într-o compe- 
rectorul general ai Direcției tiție de mai mare amploare, am 
Centrale de Statistică. inițiat ..Torul eicliat al Jndețu-

organiza- 
a aces-A

Li *14GAll\TL
gini faiw asupra arhitecturii ur
bane românești In secolele citate 
au contribuit gravorn gtrătru care, 
în goana după exotic, erau atrași 
aici de lucrările cu caracter ori
ental. Arhitectura autohtonă 
veche orășenească românească are 
un caracter monumental apropiat 
foarte mult de concepția moder
nă : pereți întregi alcătuiți din 
sticlă.

Curtea veche va apare, după 
cum se vede, într-o lumină nouă. 
De unde să fi știut Mateiu Ca- 
ragiale că sub hanuri, birturi și 
alte nade, umpluturi, cîrpeli ne-

NOUA CURTE
VECHE

în fața privitorilor cu totul alt
fel decît și l-au imaginat. Arhi
tectura românească a secolelor 
optsprezece și nouăsprezece nu a 
fost studiată și cunoscută decît 
cu totul recent. Este o arhitec
tură cu caractere total diferite de 
cea binecunoscută, boierească și 
bisericească. Ea este un derivat 
major al arhitecturii țărănești iar 
exemplele edificatoare au rămas 
multă vreme ascunse. Este așa- 
numita arhitectură cu geamlîc 
care nu are nimic, dar absolut 
nimic comun cu stilul oriental, 
deși multă vreme a fost bănuită 
ca atare. La alcătuirea unei ima-

gustorești se ascundeau acaretu
rile curții domnești, vîndute în 
1798 la mezat bogatului levan
tin Manuc, dubios diplomat al 
curții otomane, de către unul din 
cei mai hrăpăreți domnitori fana- 
rioți, cruntul Hangerli ? Și cine 
să fi bănuit că sub vechea casă 
domnească construita într-un ba- 

■roc rafinat se aflau ziduri mai 
vechi, de pe vremea Iui Matei 
Basarab ? Liota tagmei stăpîni- 
toare — cum cu ură și dispreț o 
numea Mateip Caragiale — as
cunsese privirilor tot ceea ce 
meșteri mari si anonimi clădiseră 
pentru viitor. Este demn de subli-

mat că multe din culisele păcii 
de la 1812’dintre Turcia și Rusia 
au în încăpe
rile

Multă weme, vestigii de seamă 
arhitectonice au stat ascunse sub 
teancuri de tencuială și ziduri 
adăugate haotic la capriciile cu- 
tărui sau cutănri băcan, cîrnățar 
sau birtaș care cumpărau rind 
pe rind imobilele puse la mezat 
ale vechiului București. Niciodată 
guvernanții burghezi nu s-au in
teresat de valoarea inestimabilă 
a acestor edificii, deși încă de 
atunci intelectuali de seamă au 
atras atenția asupra degradării 
lor. Și iată că începând din 1969, 
în spațiul cuprins îhtre Bulevar
dul 1848 și’ Smîrdan, și de la 
Blănari pînă la Splai, va reîn
via sub privirile noastre uimite a- 
devăratul vechi București. Vor fi 
strînse în acest nou și totodată 
vechi cartier și alte nestemate 
ale vechii arhitecturi bucureștene, 
aflate în restul orașului și care 
din rațiuni urbane modeme nu 
mai pot rămîne acolo. Vor fi de
montate, piatră cu piatră, cără
midă cu cărămidă și reconstituite 
în zona Curții Vechi care va 
constitui de acum înainte unul 
din cele mai interesante puncte 
de atracție ale Capitalei. Curtea 
veche va fi o excelentă zonă 
muzeală, vie, utilizată turistic și 
comercial — căci toate aceste 
clădiri vor adăposti hoteluri, ca
fenele, magazine, crame, hanuri, 
restaurante, birturi. Curtea Veche 
va fi așadar al doilea muzeu et
nografic al orașului, adăugat 
excelentului Muzeu al satului.

ATANASIE TOMA

di *i urm ut
SPORTHt

și după 
-lai sim-

o
de 
se 
în 
n-

rise bine, dar vânză
torul ti repetă cu 
aceeași rece seni- 
tate :

— Nu vă putem 
servi. Nu vindem e- 
chipament sportiv 
pentru sate, prin vi
rament numai 
tru orașe.

Nedumerirea 
tificată, primi 
nou răspuns :

— E ordin de 
contabilitate.

Tînărul s-a dus

pen
im

un
ta

ttnărrilui 
părut .

V. CĂBULEA*

C.C.E- la tenis de masă

C.S.M. Cluj 
în turul doi

La Copenhaga s-a disputat 
întîlnirea de tenis de masă 
dintre echipele C.S.M. Cluj 
și Virum Copenhaga, contînd 
pentru „Cupa campionilor 
europeni** la tenis de masă.

Sportivii români au obținut 
o victorie categorică cu 
scorul de 5—0. Iată rezulta
tele tehnice înregistrate : Do
rin Giurgiucă — Niels Ram- 
berg 21—17, 21—17; Șerban 
Doboși — Brian Petersen

21—15, 21—12 : Radu Negu- 
lescu—Knud Petersen 23—21, 
21—13; Giurgiucă — B. Pe
tersen 21—15, 21—18 ; Radu 
Negulescu — Ramberg 21—8, 
21—19.

In urma acestei victorii, 
formația C.S.M. Cluj s-a ca
lificat pentru turul doi al 
competiției.

Tur de orizont in 
fotbalul european

Informații obținute în cursul 
zilei de ieri ne dau posibilitatea 
să oferim amănunte privind 
campionatele de fotbal ale altor 
cîteva țări europene. Iată de 
pildă situația primelor locuri

decît să dăm tot ce putem, pen
tru a ne păstra și consolida, în 
continuare, supremația in acest 
sport în care am întrecut țări 
cu o îndelungată tradiție ca : 
U.R.S.S., R.F. a Germaniei, Un
garia, Polonia, Franța, Japonia, 
Italia.

în clasamente în urma etapei de 
duminică (în paranteză numă
rul etapelor disputate) CEHOS
LOVACIA : (4) Spartac Tmava 
8 puncte, Slovan Bratislava — 
7 puncte, Banik Ostrava și Lo- 
comotiv Kosice — 6 puncte etc. 
IUGOSLAVIA : ’ ’ *
tîi — 
puncte. 
Madrid 
Palmas, 
puncte.
sanne — 10 puncte, F.C. Zurichi
— 9 puncte, Basel și Young
Boys, 8 puncte. BELGIA : (4)
— Charleroi — 7 puncte, Stan
dard și F.C. Bruges — 6 puncte. 
SUEDIA : (19) •. Djurgaarden — 
25 puncte, Malmoe, Norrkoeping 
și Orebro 24 puncte.

(7) locul în-
Sarajevo — cu 10
SPANIA: (3) Real
— 6 puncte, Las
Elche și Malaga cu 5

ELVEȚIA : (6) — Lau-



încheierea vizitei

delegației P.C.R. in Italia
Convorbire Virgil Trolin — Luigi Longo

ROMA 30 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Luni dimineața, tovarășul 
Luigi Longo, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, 
l-a primit pe tovarășul Virgil 
Trolin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, 
care face o vizită în Italia.

în cadrul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost discutate 
probleme interesînd cele două 
partide.

ROMA SO. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Luni după-amiază, la te-

Atacuri vio
lente ale pa
triotilor sud 
vietnamezi

diul Comitetului Central 
Partidului Comunist Italian, a 
avut loc o nouă întilnire între 
delegația Partidului Comunist 
Român condusă de tovarășul Vxr- 
gil Trofin, membra al Comite
tului Executiv, al Prezidrahii 
Permanent, secretar al CC ii 
P.CJt., și delegația Partid uhu 
Comunist Italian în frunte cu 
Gian Carlo Pajetta. atnhra i. 
Biroului Politic și al Direețfnmt 
P.C.I. Cu acest prilej a coot- 
nuat schimbul de parezi între 
cele două deiecațn. S-a apree-z* 
că vizita delegație: P.CJL a adus 
o nouă contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie exstent* 
între Partidul Comunist Roraân 
și Partidul Comunist ItaRm

In încheierea discutmor șl a 
vizitei, s-a botărît publicarea u- 
nui comunicat asupra vnrtei de
legației P.CJL fn ItalEa.

La întilnire an participa*. de 
asemenea. senatorul L Pr-a. 
membru al CC al P.CL, n am
basadorul Romămes la Rmz- 
Comel BurticL

DimineaU. deleota _____
s-a în ti’nit cu condo rerea user 
secții ale CC al PXU. An mrti- 
cipat Di Gnnio. al D>
rectiunii P.CL Engmio Pecr.- 
membru al CC-, resp>~-< ’‘ re 
«ectiei ecococnce a CC al 
P.CL, precum si act? ist: a: CC

Lupte deosebit de vio
lente s-au desfășurat 
de-a lungul malurilor 
fluviului Vu Gia, intre 
trupele de elită ameri- 
cano-sud-vietnameze și 
detașamente ale Fron
tului National de Elibe
rare din Vietnamul de 
aud, care au atacat a- 
vanposturile taberei mi
litare speciale de la 
Thuong Duc. anunță a- 
genția ASSOCIATED 
PRESS.

Patrioții au lansat intense 
atacuri pentru a cuceri această 
tabără fi cartierul general de la 
Thuong Duc. Asaltul asupra po
zițiilor americano-saigoneze a fost 
precedat de un baraj de mortie- 
re. Un purtător militar de cuvlnt 
american a declarat că s-au înre
gistrat morfi fi răniți.

PCB.

Sosirea la Budapesta
a tovarășilor

Conferința A.I.E.A Paul Niculescu-Mizil
și Mihai Dalea

A IE-< ae

marea sărbătoare a

POPORULUI CHINEZ

Declarafia

B. T. A.
SOFIA 30 (Agerpres). — 

genția telegrafică bulgară 
B.T.A. — a dat publicității o de
clarație în care, printre altele, a- 
rată că a fost împuternicită să 
declare că „Bulgaria socialistă nu 
a avut ți nu are pretenții terito
riale față de nici o țară. Această 
poziție a fost exprimată nu o da
tă tn documente internaționale 
de partid și guvernamentale, 
printre care declarațiile da la 
București și Karlovy Vary, trata
tele bilaterale cu o serie de țări 
socialiste și alte documente și de
clarații oficiale. In aceste docu
mente și declarații, Republica 
Fopulară Bulgaria se pronunță 
clar și categoric pentru intangi- 
biliiatea frontierelor stabilite după 
cel de-al doilea război mondial. 
Republica Populară Bulgaria — se 
spune în declarație — este hotă
râtă să nu se abată de la această 
politică a sa. Bulgaria va depune 
și pe viitor toate eforturile nece
sare pentru îmbunătățirea relații
lor dintre țările balcanicei pentru 
întărirea păcii și securității în 
Balcani“.

A-

Cuvintarea lui
Fidel Castro

Peste 500 000 de persoane
— muncitori, țărani, inte
lectuali, militari, studenți
— au fost prezente sîmbită 
în Piața Revoluției din Ha
vana la marele miting con
sacrat celei de-a S-a aniver
sări a înființării Comitete
lor de apărare a revoluției 
(C.D.R.). Luind cuvîntul. 
Fidel Castro, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al 
Cubei, a făcut o trecere in 
revistă a succeselor obți
nute de oamenii muncii din 
Cuba. El a arătat, totodată, 
că în timp ce poporul cuba
nez se află angajat într-o 
bătălie grea împotriva sub
dezvoltării, elementele con
trarevoluționare ți agenții 
C.I.A. se dedau la acte de 
sabotaj. Fidel Castro a ce
rut Comitetelor de apărare 
a revoluției să-ți sporească 
vigilența, pentru a desco
peri și înlătura fără cruțare 
pe toți dușmanii revolu
ției.

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialisto 
România, a trimis tovarășului Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Populare Chineze, o telegram* 
in care se spune :

Se împlinesc 19 am de la 
proclamarea Republicii Popu
lare Chineze, eveniment de o 
deosebită importanță al epo
cii contemporane, care a des
chis o eră nouă în multimile
nara istorie a Chinei. Victo
ria revoluției populare a des
cătușat energiile marelui po
por chinez, care, sub condu
cerea Partidului Comunist, a 
început construcția unei vieți 
noi, înfăptuind prefaceri re
voluționare în toate sectoa
rele. Succesele poporului chi
nez tint remarcabile atît în 
industrie, cit și in agricultură, 
în dezvoltarea științei, ca și a 
tehmeri. Poporul român se 
bucură din toata inima de a- 
ceste realizări care întăresc 
forța sistemului mondial so
cialist

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lari Chineză s-au statornicit 
relații de prietenie și colabo
rare frățească, bazate pe idea
lul comun al construirii socia- 
lismuiu? al luptei împotriva 
imperialismului, pentru pro- 
grej și pace. Aceste relații — 
economice, politice, culturale, 
tehnico-știlnțifice — se dez
voltă in spiritul internaționa
lismului socialist egalității, 
neamestecului in treburile 
interne, al stimei și respectu
lui reciproc, întrajutorării 
tovărășești. Prietenia și co
laborarea româno-chinez/i 
corespunde intereselor ambe
lor popoare, cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Cu prilejul marii sărbători 
a Republicii Populare Chi
neze, transmitem un călduros 
«ahit marelui popor chinez, 
tinerei sale generații, urîn- 
dn-le noi succese in eforturile 
pe care le depun pentru în
florirea patriei lor socialiste.

Seva

BUDAPESTA 30 Corespcc- 
r.re*.cs

n pre

Iteumer

u .us

CIPRIOT
LieE-

REZULTATELî HEfHEW-

DUMULUI DIN OKIA

a.
•xA cs s

pas « • 
E.

PEISAJ

1 * 1

1 - j r*-*1" —J*

M. BAMlTlA

a 'nK at fj-A ir; Pa. 
pteaet a. Btrccir 
XX al P JLSX-.

k d» Sm*. rie

in Finlanda

ji-a sârtă- 
ie ia tnte- 

prețexiix-

irra. u<

J. $**

MEȘHHWTRE AUSTRIEI
LA BaOÂD

• FRRSEMNTXU AUS-

• COMITETUL DE GREVA al 
studenților mexicani a anunțat 
că va orfanii* un referendum 
in toate facultățile fi școlile ca-

In numele poporului român ți guvernului Republicii So
cialiste România vă transmit dumneavoastrS, Consiliului do 
Stat ai Republicii Populare Chineze ți poporului chinez calde 
felicitări ți urări de noi succese In construirea socletă|ii so
cialiste.

îmi exprim convingerea că prietenia trainic* dintre Repu
blica Socialistă România ți Republica Populară Chinez* se 
va Întări ți dezvolta in interesul popoarelor român ți chinez, 
al cauzei socialismului ți păcii.

R. P. CHINEZA. — Vedere din Canion

și rădăcinile 
unui oraș

Așezat — geerrafie — între 
Marele Florin Galben și Marea 
Galbenă, iar în spațiul istoriei 
intre cea mai veche și actuala 
capitală a Chinei — Slanul și 
Peklaul. orașul Taiyuan te pri
mește incă din primul moment 
ca un aer de familiaritate. O- 
bișmitele ziduri de lut ale ve
chilor citadele imperiale nu pot 
fi aici decit o iluzie. Orașul a- 
cesta s-a dezvoltat impetuos in 
anii din urmă. In timp ce Sian- 

“ al, reședința a nu știu cîtora 
dintre numeroasele dinastii ale 
acestor pâminturi s-a strîns tot 
c-a: mult, de-a lungul timpului, 
in dreptunghiularul său. perime
tru de cărămidă, Taiyuan, în care 
am sosit intr-o ;oridă amiază de 
iulie, poartă toate însemnele u- 
nei activități dinamice, ale unei 
proliferări industriale proprii 
socialismului. Vaga impresie de 
a te afla în vecinătatea Brașo
vului, de acasă, iți e accentuată 
treptat atât de altitudinea locu
lui. de aerul neobișnuit de tare 
pentru acest meridian, cit și de 
numeroasele coșuri și hale de 
fabrici, care demarează puter
nic» in dreapta $i-n stânga noas
tră» pe magistralele văzduhului. 
Te aduc la realitate numai com
pactele șiruri de bicieliști. 
curgind parcă neîntrerupt pe 
dreapta și pe stingă șoselei. Ar
hitectura însăși a orașului are o 
notă specifici. Cită deosebire 
Iasă între străzile largi, intre

RECRES AL P.N.D. ÎN 
ALEGERILE DIN SAXONIA 

INFERIOARĂ
• ALEGERILE MUNICIPALE 

care au avut loc duminică în 
landul Saxonia Inferioară au 
marcat menținerea pozițiilor 
Partidului Social-Democrat și 
Uniunii Creștin-Democrate și 
un regres al Partidului Național 
Democrat, de extremă dreaptă, 
în comparație cu procentajul 
voturilor exprimate în alegerile 
pentru parlamentul landului, 
care au avut loc în 1967, națio- 
r.al-democrații au înregistrat o 
pierdere de aproximativ 3 la 
sută, ceea ce reprezintă o res
pingere de către opinia publică 
a politicii acestui partid. în 
timpul campaniei electorale din 
Saxonia Inferioară, liderul na
țional democrat, von Thadden, 
a fost, huiduit în cîteva rînduri 
de alegători.

MIHAI NEGULESCU

armonioasa țesătură a cartiere
lor în acest luminos centru In
dustrial (peste 1 000 000 locui
tori) și labirintul discontinuu, 
înghesuit al Șanhai-ului (zece 
milioane de locuitori). Colinzi 
străzile orașului Taiyuan, înso
țit de prietenoasele cuvinte ale 
ghidului local, un vechi student 
al Universității bucureștene, și 
încerci să descifrezi istoria in
cași a provinciei, a localității în 
care te afli. Orașul este plin de 
o lume forfotitoare, de aceleași 
bluze curate ca lacrima, de ace
leași neobosite biciclete. Ceea 
ce se poate citi fără traducător, 
în pictoforma scriere a peisaju
lui citadin, s-ar putea exprima 
neîndoios prin hărnicie, vigoare, 
talent, printr-o solidaritate in
timă a întregii suflări a orașu
lui, reunit într-o însemnată o- 
peră de creație materială, ft>r- 
mînd laolaltă seva și rădăcinile 
Taiyuanului contemporan.

★
Dintre diversele profile ale 

istoriei și economiei orașului, te 
decizi a vizita, Ia sugestia gaz- 

.delor. o fabrică de tricotaje, una 
de ,.fîngen“, un atelier mește
șugăresc, precum și, ca o coor
donată adiacentă, o localitate 
istorică. Dispusă pe o largă arie 
industrială, activitatea produc
tivă a orașului manifestă vădit 
tendința detașării de spațiul ur
ban. către zonele de vegetație 
din jurul Taiyuanului. între 
vechea unitate textilă din oraș 
și profilul modern al noii între
prinderi de tricotaje ne trebuie 
o jumătate de oră. în rapidul 
turism de producție, șanhalneză. 
Te izbește de Ia început armo
nia profilelor industriale, răsă
rite suplu din îmbrățișarea săl
ciilor, a plantațiilor de orez și 
de curmali. PStrunzînd în Inte
rior, ți se rezervă surpriza de a 
afla că produsele de bumbac ale 
fabricii acesteia duo un mesaj 
de hărnicie șl pricepere în peste 
2t de țări îndepărtate. Experi- 
mentind continuu noi procedee 
de fabricație, omologînd 39 de 
noi sortimente, bazîndu-se în 
primul rînd pe talentul și pute
rea de muncă a celor din fabri
că. colectivul de aici a reușit, 
de pildă, să realizeze o creștere 
a productivității muncii cu 29 
la sută față de anul precedent.

★
Micul atelier meșteșugăresc, 

pe care aveam să-1 vizităm .» 
dona zi. ne-a rezervat Intîlnlrea 
ca o dovadă a meticulozității ți

Recepție
PEKIN 30. — Corespondentul 

Agerpres, I. Gălățeanu, transmi
te : Cu prilejul celei de-a 19-a a- 
niversări de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze, în seara 
zilei de 30 septembrie a avut loc 
la Pekin, tn marea sală a Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, o recepție la care 
au participat Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Kan Șen, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez,

perseverenței. De Ia inițiativa 
spontană, a cttorva femei din 
cartier, care iți închipuiau că 
pentru a produce cremă de 
ghete e deajuns să amesteci lao
laltă parafină ți negru de fum. 
pină la excelentele produse de 
astăzi care, in zeci de nuanțe, 
sub marca ,,Butterfly** ți-au do
bândit notorietate pe piața mon
dială, e un drum al succejebr 
ți al insucceselor. Incuifunt 
insă — de-a lungul celor 
600 experimentări — de ri 
dare... specific chinezească

cel

__ _________ ___ __ _____În
ființată, în 1858, într-o adevărată 
baracă construită din deșeuri și 
din cărămizi luate din zidul stră
vechi al orașului, această mică 
dar tenace celulă economico- 
industrială a Taiyuan-ului se 
mîndrește astăzi cu un „com
plex" de 30 de încăperi, cu fon
dul de rulment de peste 90 000 
de yuan, cu diversificarea și îm
bunătățirea continuă a produc
ției : cremă de ghete, luminări 
de stearină, naftalină etc. Din 
explicațiile însoțitorilor noștri 
am reținut că o asemenea „ce
lulă" prosperă nu este uniea din 
China, că locuitorii mai tuturor 
provinciilor se dovedesc 
trecuți în producția 
meșteșugărească.

★ 
Cîteva pagini de

oricît de dense, nu__
un popas fie și numai de cîteva 
zile, pe unul din meleagurile a- 
cestei țări, plină de dovezile 
hărniciei poporului său. Aceleași 
vestite terase și canale, aceleași 
plantații și ameliorări, întîlnito 
pretutindeni în China, înconjoa
ră orașul industrial cu un ade
vărat brîn al fertilității. O fer
tilitate care vine din anotimpuri, 
din ape și amendamente chimi
ce, din neobositul și neîntrerup
tul efori a milioane șl milioane 
de oameni. Undeva, fn amfitea
trul istoriei, amfiteatrele — ci
zelate in trepte — ale naturii, 
se întîlneso cu jertfa unora din
tre cei mai buni fii ai acestei 
țări, pentru afirmare» demnită
ții naționale. în această conste
lație de eforturi contemporane 
și amintiri eroice în satul Iun 
— dzon, județul Win — sue, la 
50—6o Rm de Taiyuan, ne-a în
tâmpinat într-o scăpărătoare zi 
de iulie obeliscul ce amintește 
faptele unei vrednice fiice a 
Chinei, Sut Tu-lan, în vîrstă de 
15 ani, care împreună cu alți 
șapte consăteni, și-a jertfit via
ța, cu demnitate șl încredere în 
viitor, în anii războiului de eli
berare, pentru victoria deplină 
a poporului său.

la Pekin

neîn- 
artizanal-

însemnări, 
pot epuisa

Ciu De, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, Cen Bo- 
da, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, Cen T, vi- 
cepremier, ministrul afacerilor ex
terne, alti conducători de partid 
și de stat, numeroși invitați.

La recepție premierul Ciu En- 
Iai, a rostit o cuvîntare în care a 
scos în evidență rezultatele obți
nute de poporul chinez în cons
truirea socialismului și s-a referit 
Ia unele probleme actuale interne 
și externe ale politicii Republicii 
Populare Chineze.
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