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Cît vezi cu ochii — domnia 
pămintului și-a cîtorva iazuri 
calme. Dezvelită de păduri, așe
zată în matca unor mai vechi 
podișuri, roase de ape, Ctmpia 
Moldovei de Nord dă replică Bă
răganului din capătul celălalt al 
țării.

Cu o zi înainte, ochii mi-au 
umblat peste harta Moldovei. 
Vorniceni nu era decît un punct 
minuscul, un sat probabil, o e- 
xistență latentă pe care mi-o pu
team imagina oricum. Azi e o 
certitudine, cu contur de plopi, 
cu sălcii umbroase învăluite de 
ceață și toamnă ; e o răscruce de 
uliți curate, cu case și porți care 
opresc privirea.

Adăpostind aproximativ 10 000 
de^tiflete, Vorniceni este cea 
urmare comună a județului 
Botoșani, la care se adaugă și 
cele două, sătulețe de coastă : Da- 
vidoaia și Dealul Crucii. Casele 
cu verande largi și luminoase, 
acoperișurile de tablă zincată, 
grădinile împovărate cu dalii de 
toamnă, grăiesc despre sufleul 
prietenos și vesel al vornicenilor. 
De altfel, numele satului se pare

că se trage de la vestiții „comi
cei", crainici cu misiune de o- 
noare în nunțile românești, iar 
fala oamenilor din aceste părți, 
neîntrecuți, s-a întins cîtu-i Bu
covina. O toamnă de aur dăruia 
satului lumina ei vînturată 
„hudițe" de gospodarii prinși 
febra culesului.

Ogoarele suie pe dealurile 
moale, pe care, poate că de mult, 
se clătinau păduri falnice. Acum 
foșnesc /tarlale imense de porumb 
pîrguit și-n locul jnepenilor se lă- 
făiește, groasă, sfecla de zahăr. 
Ce păduri galbene trebuie să fi 
fost prin mijlocul cerii, cînd cele 
15 tarlale de floarea-soarelui, ca
re căptușeau dealurile, își răsu
ceau „pălăriile" vegetale după as
trul zilei!

Acum e o fierbere specifică 
marilor evenimente. Culesul e o 
verigă dintotdeauna, poate cea 
mai importantă, dintr-un ciclu in
tegral al muncilor de peste an. 
Cele 42 de tractoare, 5 combine,

Uzina de strmă și produse din strmă Buzău. Aspect din secția 
zincarea sîrmei, sectorul desfășurare

Partidului 
mișcării 
și de- 
Româ- 

Kiseleff

• EXPOZIȚIA 
lumna lui Traian", or
ganizată la Muzeul de 
Istorie a 
Comunist, a 
revoluționare 
mocratice din 
nia, din Șos.
nr. 3 (intrarea prin bd. 
1 Mai), poate fi vizi
tată marți și joi între 
orele 10—14 și 16—20; 
miercuri și vineri Jn- 
tre orele 16—20 ; sîm- 
bătă de la orele 10— 
14, iar duminică de la 
orele 8—20. Luni mu
zeul este închis.

• MIERCURI s-a în
cheiat la Bacău opera
țiunea de inelare a pă
sărilor care migrează 
din centrul Europei, 
trecînd peste Valea 
Șiretului. La această 
amplă acțiune de recu
noaștere și înregistra
re a păsărilor cală; 
toare au participat cei 
mai buni specialiști 
din întreaga țară. Pă
sările înelate urmează 
a fi urmărite de sta
țiile de specialitate din 
țările în care migrea
ză și apoi la întoarce
rea lor în Europa.

• ÎNTREPRINDE
REA „Electromontaj" 
a terminat construcția 
liniei electrice de 110 
kV Medgidia — Nisi- 
pari. Noua linie este 
destinată îndeosebi a- 
limentării cu energie 
electrică a instalații
lor din această zonă a 
complexului de iriga
ții Carasu.
• ÎN CADRUL lu

crărilor de dublare a 
liniei de cale ferată 
dintre Bărboși și Fău- 
rei a fost terminat și dat în exploatare tron
sonul între localitățile 
Dedulești și Ianca^ Li
nia este amplasată pe 

beton 
calcu- 
rezista

traverse din 
precomprimat, 
late pentru a 
la viteze de pînă Ia
140 km la oră. O dată 
cu primul tronson au 
fost încheiate și lucră
rile de sistematizare a 
stației Dedulești și se 
află într-un stadiu a- 
vansat lucrările la sta
ția Ianca.

(Agerpres)

La Galați
Primul cazan 

de 100
Gigacalorii

Constructorii de pe șantie
rul centralei electrice și de 
termoficare de la Combina
tul siderurgic din Galați au 
predat beneficiarului primul 
cazan de apă fierbinte cu o 
capacitate de 100 Gigacalorii, 
care a și intrat în circuitul 
de exploatare. Agregatul a 
fost racordat la sistemul de 
alimentare cu apă caldă al 
combinatului și Ia cel de 
termoficare al orașului. Acum 
se montează cel de-al doilea 
cazan, de aceeași mărime, 
precum și agregatele și in
stalațiile centralei din sec
torul turbogeneratoarelor de 
curent.

(Agerpres)

Tovarășii Paul Niculesco-Mizil
și Mihai Balsa s-au înapoiat

da la Budapesta
Miercuri la amiază s-au îna

poiat în Capitală, venind de la 
Budapesta, tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R-, care au luat parte 
la lucrările Comisiei pregătitoare 
a Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncito
rești.

La sosire, în Gara de Nord,

se aflau tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre- A 
tar al C.C. al P.C.R., Manea " 
Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretai a 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, ™ 
Ilie Radulescu, Bujor Sion, Va
cile XTad, șefi de secție la C C. A 
al P.C.R., activiști de partid."

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R.P. Ungare la A 
București.

Vechea cetate universitară a 
Clujului, unde învață circa 
20 000 de studenți, sub îndru
marea atentă a unui valoros 
corp profesori, ce numără în 
prezent aproape 2 000 de cadre 
didactice, a trăit marți dimi
neața clipa emoționantă a des
chiderii noului an universitar.

Ora 10 dimineața : Cu aplau
ze și aclamații entuziaste, pro
fesorii și studenții clujeni fac 
o călduroasă primire tova
rășului ION GHEORGHE 
MAURER, membru al Corrii- 
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri. La festivitate iau 
parte, de asemenea, tovarășii 
Aurel Duca, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele comitetu- 
lului executiv al consiliului 
popular județean provizoriu, 
prof, uiriv. Miron Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, oameni de ști
ință și cultură clujeni.

Adunarea este deschisă de 
prof, doctor docent, Ștefan 
Pascu, membru corespondent 
al Academiei, rectorul univer
sității „Babeș-Bolyai". „Cadre 
didactice universitare din 
centrul cultural al Transilva
niei, români, maghiari și de 
alte naționalități — a spus în 
cuvîntul său prof. univ. Pâlfi 
Francisc, de la Institutul agro
nomic — bucurîndu-ne de a- 
oeleași drepturi, de aceeași sti
mă și prețuire, de aceeași în
credere, de aceleași condiții 
de lucru și de viață, avind a- 
celeași idealuri și 
trunși de același 
față de România 
confirmat de atîtea 
cursul anilor, pășim împreună 
în noul an universitar cuprinși 
de aceiași sentiment al dato
riei". Dragostei și recunoștinței 
față de partid, hotărîrii între
gii studențimi clujene de a 
urma neabătut îndemnul parti
dului spre învățătură și acti
vitate științifică* intensă le-au. 
dat glșs bU emoție Maria Vul- 
cu, studentă în anul I al Fa
cultății de farmacie. Ilosvay 
Karol, student în anul III al 
Facultății de electromecanică, 
loan Deleanu, 
Consiliului U.A.S. 
universitar Cluj.

In continuare a 
tul tovarășul Aurel 
„Asistăm astăzi la deschide
rea școlilor superioare în 
contextul unor realizări cu 
vaste și profunde consecin
țe pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului — a spus 
printre altele, vorbitorul. 
Ele și-au găsit exprimarea in 
Directivele C. C. al partidului.; 
consacrate problemelor învăță-1 
mîntului, dezvoltării și perfec-

fiind pă- 
patriotism 
socialistă, 
ori în de-

președintele 
din centru]

luat cuvîn- 
Duca.

ie. o;
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ATENTATORII LA AVUTUL
OBȘTESC ÎȘI MERITĂ

De cîteva zile, la cooperativa 
agricolă din Moscu (județul Ga
lați) a fost detronat un principiu 
— „eu sînt totul" — principiu 
care a erodat adînc ani în șir în 
sentimentul de dreptate^ de echi
tate al satului și a cărui înde
lungată guvernare în munca pre
ședintelui C. Căliman, a adus 
mari și greu recuperabile pre
judicii obștești. Articolul pu
blicat în „Scînteia tineretului" 
din 27 iunie 1968, „O mare fa* 
milie erodată de cîteva familiu- 
țe" ce prezenta o parte din fără
delegile săvîrșite — sub protec
ția unor salariați ai fostelor orga
ne raionale Bujoru — de cătio 
Căliman și neamurile sale, abu
ziv promovate în munci de răs
pundere, a declanșat, firesc, o 
profundă analiză dusă timp de 
aproape două luni de către Co
mitetul județean Galați al P.C.R. 
și Uniunea județeană a cooperati
velor agricole.

Datele culese care au stat ia 
b*ia întocmirii materialelor su
puse dezbaterii membrilor coope
ratori au reliefat convingător — 

»— cum remarca în cuvîntul său 
cooperatorul Gh. Boșneaga — 
munca neomenoasă, străină de 
etica societății noastre, a preșe
dintelui C. Căliman și a fiilor săi, 
a cumnaților acestuia : Gh. Gaiu, 
brigadier zootehnic și Pamfil Ma
ria — contabil șef, a celorlalți 
membri ai familjuței ; Constantin

ÎN BOXĂ!
Bălan, Ion Palade, Gheorghe 1^- 
mandache, Andrei Damaschin, 
Constantin Căluian, Mihai Darie 
oare ocupau posturi importante în 
ierarhia cooperativei. Sfidînd cele 
mai elementare îndatoriri ale u- 
nui conducător, fiecare dintre a- 
ceș-tia și-a vîrît mîna pînă mai

țuica, vinul, oile ori lina coope
rativei agricole erau valorificate 
pe piețele Galațiului, Focșaniului 
ori Bacăului nu în folosul unită
ții agricole, ci al președintelui 
(care, așa cum s-a arătat în adu
narea generală a C.A.P., numai 
după efectuarea a două „tran-

Măsurile luate la C.A.P. Moscu din județul

Calați in urma unui articol publicat

in ziarul nostru

sus de coate în ceea ce, de fapt, 
prin natura muncii erau învestiți 
să apere. Au furat. La început 
10—15 Iei, cu buzunarul, cu 
sticla de jumătate. Apoi cu suta, 
cu săcuțul, cu damigeana. în ul
timul timp, însă, cu zecile de mii, 
cu butoiul, cu cănită. Porumbul,

sporturi" la Focșani a cumpărat o 
casă fiului său), a brigadierului 
Gaiu, a contabilului, a magazio
nerilor care duceau o viață îm
părătească. Acte fictive, semnă
turi cu indigou folosit ani în șir 
și care nu mai lăsa decît semne 
nedescifrabile, dispoziții •> cu toD

LOCUL
a-dictatorial, haos în evidență, 

șezarea „omului potrivit*', la lo
cul potrivit (niciodată alții decit 
neamurile și prietenii apropiați), 
crearea de relații la fostul raion 
Bujoru — și prin ce mijloace este 
lesne de înțeles ^Constantin Du
mitru. Dima Panait, Niculina 
Prodan. Ion David, fiind doar o 
parte din susținătorii lui Căli
man) toate acestea au constituit 
cadrul și mijloacele prin care ani 
în șir au adunat în propriile o- 
grâzi tot ceea ce le-a poftit ini
ma. însumată, valoarea bunurilor 
sustrase, începînd din toamna 
trecută pînă acum, depășește su
ma de 107 mii lei. Intr-un sin
gur an peste 100 000 lei sustrași 
din avutul obștesc, fără ca tova
rășii din grupul de revizie să fi 
manifestat exigența ce li se pre
tindea. (Tovarășul Vasile Ursa- 
che motiva toleranța prin „expe
riența" Jariștei și Independenței 
unde, cu doi ani în urmă 
constatat furturi de mai
sute de mii, dar, pentru că 
mele de recuperat erau așa 
mari, nimeni n-a dispus nici 
sanționarea celor vinovați).
alte cuvinte, cu cît furi mai mult

s-au 
multe 

su- 
de 
azi 
Cu

GH. FECIORU
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
UN GHEORGHE MAURER

„încep, tovarăși, prin a în
deplini o datorie care mă o- 
norează, 
corpului 
denților 
clujean 
Centrai 
și urarea personală a tovară
șului Nicolae Ceausescu.

Am ascultat cu interes și, 
aș putea spune, cu emoție, cu
vintele antevorbitorilor mei, 
pentru că am găsit în ele 
multă înțelepciune, multă dra
goste și mult entuziasm.

Ca unul care am trăit, cu 
aproape o jumătate de veac 
în urmă, emoția pe care o 
simțim astăzi împreună, dați-mi 
voie să vă comunic cîteva din 
reflecțiile prilejuite de acest 
început de an universitar. în- 
tîi, sînt fericit să constat că li
nia și strădania partidului vă 
sînt cunoscute și însușite, 
în măsura în care le-am vă
zut exprimate în cuvîntările 
celor ce v-au vorbit. Această 
unitate atît de strînsă în ju
rul partidului, unitate realizată 
prin înțelegerea și înfăptuirea 
politicii sale, este una dintre 
cauzele puterii noastre ca po
por. Cu cîteva decenii în urmă, 
nu multe, după îndelungate 
lupte care au costat jertfe, por
nind de la dorința de a rea
liza eliberarea omului, poporul 
nostru s-a hotărît să porneas
că pe calea socialismului,să 
construiască societatea socia
listă și să ajungă cîndva să 
realizeze societatea 
nistă.

A fost o hotărîre 
cruce pentru soarta 
popor, o hotărîre pe 
momentul în care a 
pînă astăzi, a realizat-o 
perseverență, a realizat-o cu 
succes. Dacă ne gîndim la li
bertatea omului, primul ele
ment al acestei eliberări îl 
constituie împlinirea pe cîtse 
poate mai deplină a nevoi
lor sale. De aici a izvorîto- 
rientarea politicii partidului și 
munca stăruitoare a întregu
lui nostru popor, pentru crea-

aceea de a aduce 
profesoral și stu- 
centrului universitar 
salutul Comitetului 
al partidului, salutul

comu-

rea bogăției materiale, capa
bilă să împlinească nevoile e- 
lementare și dezvoltate 
vieții.

De la început ne-am 
seama că numai bogăția 
este în stare să pună la 
poziția omului toate mijloa
cele de satisfacere a nevoilor 
sale. Bogăției materiale tre
buie să î se alăture învăță
tura, cunoștințe cît mai bo
gate. în acest scop partidul 
s-a angajat într-o muncă de 
ridicare culturală a maselor, 
într-o muncă stăruitoare de 
pregătire a cadrelor la toate 
nivelele, necesare dezvoltării 
economice și sociale a țării. 
In această muncă am avut o 
călăuză pe care o socotim 
bună : învățătura marxist-le- 
ninistă. Considerăm că mate
rialismul dialectic, ca fel de a 
concepe și a explica lumea și 
xriața, și cu consecința lui fi
rească — materialismul isto
ric, ca fel de a concepe so
cietatea, este instrumentul de 
sprijin al fiecărei minți care 
vrea să se ridice la înțele
gerea adevărului. Dacă ne ui
tăm puțin în jurul nostru — 
și este sarcina profesorilor dv. 
să vă arate acest lucru, dragi 
studenți, adevărurile materia
lismului dialectic, adevărurile 
sale fundamentale sînt impu
se astăzi din ce în ce mai 
mult de cercetarea științifi
că în toate ramurile în care 
această cercetare științifică 
face progrese. Am socotit că. 
atît pentru învățătură cît și 
pentru ridicarea nivelului cul
tural al maselor, materialis-

ale

dat 
nu 

dis-

de răs-
acestui

care/dhr■ mut- riâdteCKc este siagnra— 
luat-o și 

cu
călăuză sigură, pentru că în 
eșența lui el subliniază ca
racterul istoric al fenomene
lor, fie că este vorba de fe
nomene ale naturii, fie că este 
vorba de fenomene ale so
cietății. Subliniind caracterul 
istoric al acestor fenomene, 
materialismul dialectic evi
dențiază aspectul lor de pro
ces, și *deci atitudinea criti
că în care acest mod conce

pe lumea și viața oamenilor, 
atitudine critică ce obligă Th 
atenție față de realitate, față 
de adevăr, la permanentă stră
danie de a găsi drumurile 
pe care, viața le deschide în 
fața omului.

Mă gîndesc la acest lucru 
în clipa în care anul univer
sitar se deschide la Cluj, pen
tru că una dintre datoriile 
dascălilor ca și ale studen
ților este să adîncească bine 
această filozofie, să-și însu
șească bine modul de a gîndi 
marxist-leninist, pentru că în 
felul acesta vor ajunge mai 
repede la adevăr.

Acum, cînd .se deschidea- 
nul universitar, m-aș referi la 
una din caracteristicile esen
țiale ale timpului pe' careul 
trăim. De aproximativ un de
ceniu sau ceva mai mult, ști
ința a pătruns exploziv, aș 
putea spune, în toate dome
niile activității omenești. A 
devenit o forță materială din
tre cele mai importante, o 
importantă forță motrică a so
cietății.

Fie că este vorba de pro
ducție, fie că este vorba de 
alte domenii de activitate ale 
omului, știința pătrunde ex
ploziv, revoluționează, obligă 
la constatări și concluzii noi, 
impune transformări al căror 
ritm crește necontenit.

Iată reflecțiile care în preaj
ma începerii activității uni
versitare ne impun tuturor o 
serie întreagă de concluzii.

Una din concluzii este ne- 
permanență; a ^.dez

voltării masive a învățâmîn- 
tului. Aceasta este, ca sa spun 
așa, sarcina noastră, a celor 
cărora poporul le-a încredin
țat răspunderea conducerii 
sale. Desigur, din acest punct 
de vedere am făcut ceva și 
pînă acum. Cînd spun ceva

(Continuare în pag. a Il-a)

Cutia cn miracole 
redeschisă totdeauna 
la vremea asta pen
tru a înfățișa lu
mii bijuteriile ei de 
cuvînt, carton și gest, 
mi se pare că me
rită mai multă a- 
tenție. Se semna
lează o absență tot 
mai întinsă, ca la 
fotbal, a spectato
rului, convins de 
televiziune să stea 
acasă, să nu umble 
prin ploaie și zloată 
ca să vadă nu știu 
ce comedie în doi 
peri.

Curios este faptul 
că fără a minimaliza 
concurența serioasă a 
micului ecran, exis
tă piese la care lu
mea se înghesuie, dă 
banii, face coadă șl 
aplaudă. Dacă e vor
ba de Nepotul lui 
Rameau, lucrul mi se 
pare explicabil, aici 
gustul și îndrăzneala, 
într-3 fericită viziu
ne regizorală și ac
toricească, au întru
nit toate gusturile, ce 
facem însă cu micile 
piesuțe, fără fond, 
fără har, fără Dum
nezeu spre care a- 
proape toți directorii

de trupă clipesc dul
ce cu gîndul la rețeta 
grasă ? Nu concep 
teatru fără public, 
dar nici teatru fără 
piesă. Scene serioase, 
cu barbă, recurg la 
repertoriul de gradul 
trei ca să aducă lu
mea în stal, poate să 
fie o explicație, dar 
vai, ea e tristă ! Să 
vezi pe o scenă de 
înaltă ținută pe care 
au răsunat glasurile

rat. Iar se sare peste 
cal. și asta de neper- 
mis de multă vreme. 
Vom avea publicul 
pe care știm să-1 
creștem. Dacă dorim 
cu orice preț bani, și 
banii nu sînt de dis
prețuit, nu e prea 
facil să credem că 
numai desbrăcînd fe
mei pe scenă vom a- 
vea aplauzele și în
casările mult dorite?

Autori mari ai tu-

CORTINA
EUGEN BARBU

Voevozilor și au trăit 
neară de seară mari 
actori, figuranți 
șepci, cîntînd ca 
Alhambra, parcă 
fi prea de tot !

Mai ;iș observa 
se încearcă să se
crediteze discret ide- 
ea că piesa româ
nească nu aduce pu
blic șl că drama nu 
ține. Iar este exage-

CU 
la 
ar
că

turor literaturilor 
dramatice își așteap
tă rîndul încă în raf
turile bibliotecilor. 
De ce nu îndrăznim? 
De ce voim cu orice 
preț să fim în pas cu 
lumea inventînd au
tori așa zis moderni 
cu duiumul, cîind ei 
nu au trecut prin 
faza elementară a 
școlii teatrale ? Lu-

mea nu vine la tea
tru să vadă fleacuri 
și inventatorii unor 
scene morbide se 
miră. Proști mai sîn- 
tem !, spun cu dis
preț pentru cei de la 
galerie. Dar, ei aceș
tia. vor să vadă o 
artă adevărată, nu a- 
necdote născocite, nu 
aberații.

Iată acum și moda 
dramatizărilor după 
romane. Au fost ca
zuri în care s-a reu
șit, dar tare ma tem 
că în cele mai multe 
experiența se va ter
mina cu eșecuri. Ge
nul dramatic are re
guli severe, mie ml 
se pare disciplina li
terară cea mai rigu
roasă, el nu suportă 
orice. $i-atunci ? O 
spune cu îndoială u- 
nul ce-a încercat un 
lucru similar fâră să 
știe cum se va ter
mina aventura sa.

Oricum, Ia început 
de stagiune să fim 
optimiști I Poate se 
întîmplă o minune și 
se va înghesui iar 
lumea Ia casă. Unde 
nu dă Dumnezeu.
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tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
(Urman din pag. l-a)

aceasta nu Însemnează cA ceea 
ce am făcut este puțin. Dacă 
ne gîndtai la numărul de stu- 
denți pe care-1 aveam cu cir
ca 20 de ani In urmă fi la 
numărul de studenți pe ca- 
re-1 avem astăzi; la numărul 
de institute.de învățtaîntsu
perior pe care le aveam cu 
circa două deoenii In urmă 
și la numărul de institute pe 
care le avem astăzi; la mij
loacele care erau puse la dis
poziția învățămîntului acum 
două decenii și la cele care 
sînt puse astăzi; la numărul 
cadrelor universitare pe oare 
le aveam și la numărul ca
drelor de astăzi, trebuie să 
constatăm că drumul pe care 
l-am parcurs este un drum 
lung, iar realizările pe care 
le-am desăvârșit sînt impor
tante. In perfecționarea învă
țămîntului, însă, este foarte 
mult loc de mai bine. Va tre
bui să mobilizăm toate posi
bilitățile pentru a da învăță- 
mîntului cu mult mai multe 
mijloace, cu mult mai multe 
cadre. Sîntem departe de tim
pul cînd pregătirea unui stu
dent trebuia sâ se limiteze 
la a-i da în mînă o mese
rie. Mi se pare că aceste ca
dre pe care le pregătim a- 
cum trebuie să fie apte nu 
numai pentru a exercita o 
profesie, oricît de delicată și 
ridicată calificare ar reclama 
ea, ci și deprinse cu cerce
tarea științifică, pentru că d:n 
ce în ce mai mult fiecare 
cadru se va dovedi calificat 
numai în măsura în care, pîr.ă 
la sfîrșitul activității sa'.e. 
va îmbogăți permanent cu
noștințele. S-au făcut, dacă nu 
mă înșel, o. serie de secete .. 
arătând în . diferite domenii 
de activitate ale minții omu
lui în cîți ani de iile un ca
dru. care nu se menține la 
curent cu noile descoper.ri ale 
științei, devine completamen
te descalificat. Timpul în care 
se produce această d«3a. 
care se scurtează pe zi ca 
trece. Acest lucru înseamnă 
că universitatea va trebui sâ 
cultive cercetarea știmțificA. 
pe plan larg, nu numai în 
sine. Din ce în ce mai mu’.t 
promovarea cercetării științi
fice legate de cerințele socie
tății în care universitatea tră
iește. constituie. în același 
timp, o necesitate de formare 
a cadrelor noi. Cu alta cu
vinte. este vădită nevoia unui 
permanent contact al cadre
lor didactice cu ceea oa ști
ința are mal nou, fapt care 
presupune laboratoare dotate 
și organizarea participării la 
această muncă de cercetare 
științifică a ștudenților.

Partidul s-a străduit să 
creeze cadrul în care această 
activitate să poată fi drsfă-

★
(Urmare din pag. l-a)

ționării conținutului și structu
rii acestuia, ca și în legea în
vățămîntului. Noul an univer
sitar va oferi studenților no
ștri posibilități mai largi pen
tru un studiu activ și temeinic, 
astfel ca știința și cultura, ar
ta. valorile lor fundamentale 
să devină nu numai obiect de 
studiu, dar și îndemn pentru 
viitoare înfăptuiri ale po
porului nostru. Așteptăm ca 
tineretul uhiversitar. organiza
țiile U.T.C. și asociațiile stu
denților să găsească noi și noi 
posibilități de activitate rod
nică, tinerească, să valorifice 
posibilitățile pe care le oferă 
școala superioară".

întîmpinat cu aplauze pre
lungite și ovații a luat cuvîn- 
tul tovarășul ION GHEO3GHE 
MAURER.

în încheierea adunării fes
tive, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participan
ts au adoptat textul unei te
legrame adresate C.C. al 
P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceausescm în. care se 
spune, printre altele: „Stu- 
denți și cadre didactice ro
mâni. maghiari, germani, ne 
angajăm să muncim ou perse
verență în lumina Directivelor 
C.C. al P.C.R., a legii privind 
dezvoltarea învățămîntului, 
pentru perfecționarea pregăti
rii noastre, pentru a ridica pe 
trepte tot mai înalte știința și 
cultura în instituțiile pe care 
ie slujim. Ne exprimăm întrea
ga adeziune, atașamentul nos-

BRAȘOV
Brașovul, leagăn al unor 

inestimabile tradiții culturale, 
devenit în anii socialismului o 
citadelă a industriei construc
toare de mâșini și un mare 
centru universitar, a sărbăto
rit marți dimineața, într-o at
mosferă de entuziasm și tine

șuratA de către «tudenți. At 
către profesori.

Noua lege a învățământu
lui este fructul unei largi 
confruntări a oamenilor noș
tri de carte. Măsura în care 
am putut folosi cunoștințele 
mondiale în acest domeniu, 
n-aș putea sâ o apreciez, mal 
ales dacă țin teama de fap
tul cA în absolut toate țările 
lumii problema este dezbătu
tă larg, iar soluții definitive 
nu s-au conturat ÎncA. Pe mă
suri ce știința se dezvoltă, 
sin: convins cA se depărtează 
posibilitatea soluțiilor defini
tive, deci devine permanentă 
căutarea. Singurul lucru pe 
care-1 putem împrumuta din 
afară în legături cu organi
zarea învățămîntului nostru, 
pe lîngă propria noastră ex
periență, este certitudine* cA 
nu trebuie să ne oprim la 
nici o soluție socoti nd-o de
finitivă. Desigur. am fost șl 
sîntem preocupați ca învăță- 
mîntul nostru universitar să 
f.e cft mai bine dotat N-aș 
putea să spun că din acest 
punct de vedere am ajuns ia 
capătul sforțărilor pe care tre
buie să le facem. Ștu bine 
că fltnt în Cluj o serie de 
laboratoare modern utilate. 
Dar chiar șl cele mc modeme 
au ÎncA nevoie de noi dotări. 
Sâ nu scăpăm Inaft din vede
re faptul cA auesea acestea la
boratoare poc să fit foarte bi
ne utuate datorită îr.ventivi- 
tătii celor care lucrează în ele. 
In Cluj, ca și In aite părți, 
stat foarte multe lucruri care 
s-au construit In aceste labora
toare și servesc ca succes ae- 
t-vîtAța de cercetare ștLnțifSeA 
sau de instruire a nnerekv 
referați.

S-a rubÂi-iat aici, cccr.a- 
gitor și frumos -ecertatea 
de a EU3O. Trebcte eâ mun
cim. tovarăși, să nturon ca 
pas.une. cu dăruire pentru oa 
sâ ee^ra-uăm in Puxnănia eo- 
dabstă caritatea de 
t.nte fi pricepere cepar^e *4 
fază dis această țară p dsa 
atest popor ceea oe ateastă 
Ură și acest popor xervâsâ 
f.e. Îndeplinind acest țri. fa
cem un lucru pe care gene
ra;: trecute de foarte mul
tă vreme, de m. <rr : l-au fă
cut pe acest pA roditor,
udat cu sudoarea frszțxx șf 
eh rar cu ■£* ee e!=d a
fost revrie să-1 apere

Eu cred că dară Torn rrur-ri 
rum trebune. ș. sfrt cer rine 
că o rom face, roet ar.gjr* 
pe acest pământ. poporu-u: a- 
cestuia. o viată prosperă. libe
ră. o viată !r. rare el este stă- 
pir.ul deplir. a., oestirelor sale. 
Și rum sfr.î comma cA acea
stă dor-.rtâ m este numai do
rința oamenilor eu păr alb d 
este și a tinerilor, eu vă _m 
din toată iruma spor la mun
că și rucces*

♦
tru ferm fată de înțeleapu po
litică a PCJL_ -?târf-ee 
nestrămutată de a rertrtbnl 
din toate pierite la îndeplini
rea ei".

a
După ad unare, tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer, iusetit de 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat și 
de alte persoane oficiala, a 
vizitat laboratoare> catedrei 
de fiziologia plantelor de la 
Universitate. Academicm i 
Ștefan Peterf: și Emil Pop 
prezintă preocupările cadrelor 
didactice si cercetăîcr.lor de 
aici concretizate în numeroa
se studii de interes funda
mental și aplicativ. Tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer se in
teresează de modul in care sfr.t 
atrași studenții la act.v.mtes 
de cercetare, de munca aces
tora în direcția deprinderii 
unor metode științifice de 
studiu și de cercetare.

După un popas in aula uni
versității. o creație arr;t-?-— :- 
raiă monumentală. 5n aclama
țiile și uralele •Ineretu’.ui <t - 
dios. ale locuitorilor Clujui ii, 
prezenți în număr mare pe 
străzi, tovarăș .1 lor. Gheorrhe 
Maurer se îndreaptă sore B.- 
blioteca centrală universitară, 
cunoscută pentru vaicrcs 
fond de documente și publi
cații pe care’ le deține. Vizita 
continuă pe șantierul no îiui 
complex studențesc de pe dea
lul Feleacului, unde se află 
în construcție mai multe că
mine, o cantină cu 3 200 de 
locuri, un staționar, u"’ cnm- 
.plex de deservire și altele.

rețe, începutul noului an de 
învățămînt superior. Cei peste 
5 000 de studenți care frecven
tează cursurile de zi ale insti
tutelor politehnic și pedagogic 
și sutele de cadre didactice 
au primit cu entuziasm în mij
locul lor pe tovarășul 

GHEORGHE APOSTOL, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Generale a Sindica
telor.

In primele ore ale dimineții, 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
însoțit de Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Brașov, 
președintele Consiliului popu
lar județean provizoriu și de 
cadre didactice din conducerea 
celor două institute, a vizitat 
laboratoarele de mașini electri
ce. mașini-unelte și tehnologia 
materialelor de ia Institutul 
politehnic, laboratoarele de fi
zică, chimie, radioelectronică 
și electricitate puse la dispo
ziția studenților de la Institu
tul pedagogic, precum și mo
dernul complex studențesc 
care se îmbogățește an de an 
cu noi cămine. In timpul vizi
tei, oaspeții s-au interesat de 
modul în care sînt folosite în 
procesul de învâțămîr.t apara
tele și instalațiile modeme 
existente în cele 35 laboratoa
re ale institutelor brașovene, 
de condițiile de viață asigurate 
tineretului studențesc.

Evenimentul deschiderii a- 
nuiui universitar brașovean a 
fost marcat și de o însuflețită 
adunare festivă. în sala tea
trului de stat din localitate 
au luat loc sute de studenți și 
membrii universitari ai corpu
lui profesoral, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, specialiști și cadre de 
conducere din uzinele și insti
tuțiile orașului, oameni de artă 
și cultură. Adunarea a fost 
deschisă de prof. dr. ing. 
Gheorshe Nițescu. rectorul In
stitutului politehnic. Au luat 
cuvintul prof. ing. loan Stă- 
nescu. decanul facultății de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini prof dr. Alexandru 
Romanovici, șef -de catedră la 
Institutul pedagogic, prof ing. 
Traian Popov ici șef de cate
dră la Institutul politehnic, 
Viorei Gherman, student în 
anul V la facultatea de meca
nică, Gloria Dima, studentă în 
anul I la Institutul pedagogic, 
loan Cur tu. președintele Con
siliului U.AA din centrul uni
versitar Brașov. Vorbitorii 
și-au exprima: adeziunea de
plină la politica internă și ex
ternă a partidului, ho’.ărirea 
fermă a personalului didactic 
ș. a studenților din Brașov de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru ridicarea pe o treaptă 
super.oară a activității didac
tice -și științifice, răspunzînd 

•st fel grijii pe care par
tidul și statul o acordă dez- 
vo tăr.i și perfecționării învă- 
țămfntului.

A lua: apoi cuvtatul tovară
șa- Gheorghe Pană, care a su- 
b uuat Înalta îndatorire pa- 
tr.ct.:ă ce revine cadrelor di- 
eacnce și studenților în în- 
scșirea celor mai noi cuce
riri ale tehnicii, științei și cul
turi- Vorbitorul a arătat că 
instituțiile de învățămînt su
perior brașovene, care sînt 
frecventate în prezent de a- 
proape cinci mii de studenți 
la cursurile de zi și fără frec
vență, au pregătit de-a lungul 
anilor aproximativ opt mii in
gineri și peste o mie de pro
fesori. EI și-a exprimat con
vingerea că noul an universi
tar va marca un pas înainte în 
dezvelirea învățămîntului su
per, or brașovean,* căruia îi re- 
vme sarcina deosebit de im
portantă de a pregăti noi ca
dre de specialiști pentru in
dustria constructoare de trac
toare. autocamioane și auto
turisme. rad re didactice pen
tru învâțămîntul generaL

Întîmpinat cu vii aplauze, a 
luat ape: cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL.

La începutul cu vin tării sale, 
▼orbitorul a adresat profe- 
serilsr șâ studenților din Bra
șov. ua călduros salut din par
tea Cav telului Central al 
Partidulu: Comunist Român, 
a Consiliului de Miniștri și 
personal din partea tovarășu
lui Nvcolae Ceausescu, cu pri- 
Bejoi deschiderii noujui an uni
versitar. Totodată, a subliniat 
că partidul si «Laxul nostru *- 
cordă o inaftâ prețuire activi- 
Lixii desfli—atc de cadrele di
dactice din imittaanxiil supe
rior. de întreaga txxisîri inte- 
tectoalitoto ia sederto preeăti- 
rii multilaterale pentru muncă 
și «iațâ a aeiter generații.

Conducerea partidului și 
stalului, a spus sorbi turul a 
conferit invăxămmfultri cn ca
racter dinamic, capabil să va- 
lurăGce superior manie cuce
riri ale ștuaȘei modeme, in 
pas cc perspectiv ete ecou om iei 
și culturii naștoaate. Dworti- 
veie C >—de tutui Central al 
Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea srvătă- 
mintului aprobate de plenari 
din 2—25 aprilie ax. si adop
tarea noii leg: a insătămintu- 
lui de către Marea Adwnare 
Națională au o covirsitoare ia- 
seamâtate pentru evoluția in- 
vățâtninlului de toate gradele, 
vin in in ti mp marea cerințelor 
complexe, actuale si de pers
pectivă ale dezvoltării econo
miei noastre, cu care se află 
în strinsă interdependență. 
„Noi, care acționăm in mod 
conștient in direcția făuririi 
societății comuniste — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cunoaștem că dezvoltarea ba
lei materiale este hotăritoare, 
dar fără o dezvoltare a știin
ței, a gîndirii tehnice, a nive
lului general de cultură a po
porului nu vom putea asigura 
nici progresul bazei materiale 
a societății, pentru că aceste 
două laturi ale activității noas

tre sînt strins legate, se condi
ționează reciproc**.

Referindu-se la educarea de 
către partid a tineretului, to
varășul Gheorghe Apostol a 
exprimat convingerea condu
cerii partidului și statului că 
prețioasele virtuți morale ale 
tineretului nostru studios for
mate și dezvoltate în școala 
socialistă, se vor materializa 
pe viitor în succese mereu mai 
strălucite.

Brașovul, a spus vorbitorul, 
este unul din cele mai vechi 
și mai vestite centre econo
mice și culturale ale țării 
noastre, una din marile și pu
ternicele cetăți industriale ale 
României socialiste. Aici a fost 
leagănul tiparului în limba ro
mână, a cărui lumină s-a în
tins asupra tuturor provincii
lor românești. Brașovul a dat 
țării cărturari vestiți, luptă
tori pentru introducerea limbii 
române in școală, militanți 
pentru unire, animatori ai 
vieții artistice, savanți de re
putație europeană. în tipogra
fiile Brașovului apărea, în 
urmă cu peste un veac, „Ga
zeta de Transilvania**, care a 
adus o contribuție de mare 
preț la promovarea culturii 
românești. Pe aceste meleaguri 
s-a născut Gheorghe Bariț, 
figură luminoasă de revolu
ționar și luptător pentru afir
marea culturii și școlii națio
nale, care scria cu mai bine 
de 100 de ani în urmă: ,,în 
școală stă însăși mărirea și 
slava statului. Așadar, educa
ția poporului este cea dintîi 
treabă a patrioților (...). Priviți 
cu toții în mijlocul și împre
jurul vostru, în veacurile tre
cute, și în zilele noastre, cîte 
nume lăudate și strălucite în
tâmpinăm noi : bărbați de stat, 
dregători în ranguri mari (...), 
doftori și scriitori însemnați 
in sinul nației românești, care 
dacă n-ar fi petrecut tinerețile 
sale în școli, fără îndoială că 
ar fi rămași necunoscuți...**. 
îndemnurile la învățătură ale 
acestui înaintaș, care găsesc 
astăzi o bază atât de largă 
pentru realizare, trezesc și a- 
cum un cald ecou în inimile 
tineretului nostru.

Deși tînăr, a spus tovarășul 
Gheorghe Apostol, centrul u- 
niversitar Brașov, care nu 
peste mult timp va sărbători 
20 de ani de activitate, se do
vedește vrednic de tradițiile 
culturale multiseculare ale a- 
cestui străvechi oraș. în facul
tățile, institutele de învăță- 
mint superior din Brașov în
vață studenți români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități din țara noastră. 
Colaborarea lor strinsă și rod
nică, deplina armonie în care 
muncesc și studiază, ca de alt
fel munca unită a întregii 
populații din județul și muni
cipiul Brașov, sînt o imagine 
vie a unității spirituale și po
litice a tuturor oamenilor 
muncii din România socialistă 
în jurul partidului și guver
nului. Ne bucură faptul că, 
avînd drept nucleu de bază 
catedrele de specialitate ale 
Institutului politehnic, a apă
rut și se dezvoltă aici prima 
școală românească de cerceta
re în domeniul automobilelor 
și tractoarelor care a cîștigat 
de pe acum prestigiu interna
țional.

• Adresindu-se studenților 
brașoveni, tovarășul Gheorghe 
Apostol a spus : Poporul nos
tru se mîndrește cu tineretul 
țării, schimbul de miine al 
construirii socialismului și co
munismului în România ; con
ducerea partidului și statului 
exprimă cuvinte de caldă a- 
preciere față de tineretul stu
dios pentru capacitățile lui 
creatoare, pentru patriotismul 
fierbinte care il animă.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat importanța activită
ții de mare răspundere pe care 
sint chemați să o desfășoare 
comuniștii și colectivul didac
tic al centrului universitar 
Brașov, organizațiile U.T.C și 
U^VS. pentru a face să creas
că necontenit nivelul calitativ 
al pregătirii intelectuale a ti
neretului studios. Considerăm, 
in același timp, se arată în 
cuvintare, că este necesar ca 
sindicatele din invățămintul 
superior să aducă o contribu
ție sporită la asigurarea unei 
eficiențe mai înalte a diferite
lor forme de perfecționare și 
informare științifică, la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale corpului profe
soral. Acest an universitar va 
fi marcat de un important e- 
'eniment in viața și activita
tea corpului profesoral din 
țara noastră: Conferința na- 
țto*tatt a corpului didactic, 
chemată să dezbată, alături de 
alte pmbieme actuale si de 
perspectivă ale imățămintu- 
Izi. etalatul corpului didactic.

PrezeiîUnd ar. amplu tablou 
ai realrzărîlor obținute de po
poral nostru 1» opera de de- 
săviijhe a construcției socia
liste. tovarAMil Gheorghe A- 
postol a arătat cA aprobarea 
si încrederea vnartâmâ acor
dată politicii . interne si ex
terne a partidului, fermitatea 
si însuflețirea ca care este 
«astânută de intratul popor, 
atestă «ă această politică este 
expresia supremă a voinței 
naționale, a celor mai înălță
toare interese și aspirații ale 
poporului român.

Uri nd succese depline stu
denților și profesorilor, vor
bitorul și-a exprimat în în
cheiere convingerea că în anul 
universitar care începe, ca- 
drelew didactice din Brașov vor 
consacra cu și mai multă stă
ruință munca lor nobilă pre
gătirii unor valoroase promoții 
de intelectuali, constructori de 
nădejde ai socialismului și co- 

munismului, că întreaga stu- 
dențime din acest centru uni
versitar va depune toate efor
turile pentru a se instrui te
meinic, în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce le vor reveni în 
viața economică și social-cul- 
turală a României socialiste.

Participanții la adunare, în
tr-o atmosferă de puternică în
suflețire, au adoptat textul u- 
nui mesaj scris pe pergament, 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae* Ceaușescu, 
în care se spune între altele : 
„Trecînd pragul noului an uni
versitar, cu' emoția și simțul 
înaltei responsabilități pe care 
le inspiră începutul unei etape 
superioare în evoluția școlii 
romsyiești, corpul profesoral și 
studențimea din Brașov își în
dreaptă, cu iubire și sinceră 
recunoștință, toate 
lor spre conducerea 
a partidului, spre 
voastră, scumpe
Ceaușescu, ce nu cunoașteți

gîndurile 
luminată 
dumnea- 
tovarășe

CRAIOVA
Studenții și cadrele didacti

ce din centrul universitar cra- 
iovean au avut ca oaspeți, cu 
prilejul festivităților de des
chidere a noului an univer
sitar, pe tovarășul ALEXAN
DRU BÎRLĂDEANU, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Petrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean P.C.R. 
Dolj, președintele Consiliului 
popular județean provizoriu, 
Floarea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C. reprezentanți ai Mi
nisterului învățămîntului.

în cursul dimineții de marți 
oaspeții au făcut scurte vizite 
la Universitate, unde s-au în
treținut cu cadre didactice din 
conducerea facultăților, cu șefi 
de laboratoare și de lucrări. 
La intrare, sute de studenți, 
profesori, conferențiari și asis
tenți din cele 9 facultăți i-au 
întîmpinat cu vii și însu
flețite aplauze. Au fost vi
zitate mai multe laboratoare 
în cadrul cărora studenții și 
cadrele didactice desfășoară o‘ 
laborioasă activitate. Vizitând 
biblioteca oaspeții au fost in
formați că cei peste 4 000 de 
studenți ce urmează cursurile 
de zi și fără frecvență ale 
Universității, ..au. la dispoziție- ■ 
aproape 300'000 dS voluhie. 
Biblioteca este abonată la toa-~ 
te publicațiile din țara noas
tră, precum și la peste 800 de 
ziare și reviste de specialitate 
din numeroase țări. Prof. dr. 
docent Nicolae Rădulescu, pro
rector al Universității, a scos 
în evidență interesul ce l-au 
suscitat în rîndurile oamenilor 
de știință din țară și de peste 
hotare o serie de lucrări din
tre care amintim în mod deo
sebit studiile : „Nisipurile Ol
teniei din stânga Jiului și va
lorificarea lor“, și „Pajiștile 
din masivul Parâng și îmbu
nătățirea lor“. Studenții craio- 
veni se bucură de o atenție 
deosebită și în ce privește 
condițiile de viață și trai. Oas
peții au fost informați că Uni
versitatea dispune de 7 că
mine, ce însumează peste 2 000 
de locuri, și cantine la care 
servesc zilnic masa 2 200 de 
studenți.

In sala Teatrului Național 
din localitate a avut loc apoi 
o adunare festivă, consacrată 
inaugurării celui de-al treilea 
an universitar la Craiova. 
După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof. dr. docent Mir
cea Oprean, rectorul Univer
sității, au vorbit prof. dr. do
cent Alexandru Piru, decanul 
facultății de filologie, studen
tul Nicolae Papuc din anul III 
Electrotehnică. conf. univ. 
Comeliu Ambrozie, Adriana . 
Dra^omir, studentă în anul I, 
și Laurențiu Popescu, secreta
rul comitetului U.T.C. din Uni
versitate. Ei au relevat hotărî- 
rea corpului profesoral și a 
studenților de a depune toate 
eforturile pentru realizarea o- 
bligațiilor ce le revin.

A :at apoi cuvîntul tovară
șul Gheorghe Petrescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude- 

După ce 
4ile tot mai 
>ă și viață 

se bucură corpul 
și studenții craio- 

■bitoru] s-a oprit 
pe 'arv asupra sarcinilor ce 
revin corpului didactic pentru 
fmbunâtA* irea programelor și 
perfecționării metodelor de 
predare, organizațiilor de par
tid și tineret, asociației stu
dențești pentru formarea unor 
înalte trăsături etice ale stu
denților.

Primit cu îndelungate apla
uze a luat apoi cuvîntul to
varășul ALEXANDRU BÎR- 
LĂDEANU.

După ce a transmis cadrelor 
didactice, studenților, întregii 
intelectualități craiovene un 
călduros salut din partea con
ducerii partidului și statului și 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a subli
niat că, deopotrivă. Comite
tul Central al P.C.R., Consi
liul de Stat, guvernul țării 
acordă o înaltă prețuire tutu
ror oamenilor muncii din Cra
iova, corpului profesoral de 
aici, oamenilor de știință, de

♦ean provizoriu, 
a relevat 
bune de 
de care 
profesoral 
veni, vor 

dactic pen*

odihnă și precupețire pentru 
continua propășire materială 
și culturală « patriei noastre 
socialiste. în rîndul cadrelor 
didactice și studenților brașo
veni au avut un larg ecou și 
s-au bucurat de o entuziastă 
aprobare hotărîrile plenarei 
din aprilie 1968 a Comitetului 
Central al partidului și noua 
Lege a învățămîntului, menite 
să transforme școala într-un 
factor de accelerare a progre
sului material și spiritual ăl 
poporului român. Vă asigurăm, 
stimate tovarășe Ceaușescu, și 
prin dumneavoastră conduce
rea partidului și a țării, că 
învățămîntul superior din 
Brașov va pregăti noi genera
ții de specialiști în stare să 
răspundă cu competență și 
dăruire civică sarcinilor com
plexe ale unei economii mo
derne de mare eficiență**.

După încheierea adunării a 
avut loc un spectacol prezentat 
de formațiile Casei de cultură 
a studenților din localitate.

litere și artă. Intelectualitatea 
craioveană, tineretul ei stu
dios, alături de ceilalți oameni 
ai muncii, au dovedit prin în
treaga lor activitate, patriotis
mul, talentul și capacitatea lor 
de muncă, atașamentul față de 
cauza socialismului, aducînd 
în acest fel o contribuție ac
tivă Ia înfăptuirea politicii 
partidului și guvernului.

Craiova a fost totdeauna în 
istoria noastră unul din foca
rele cele mai efervescente ale 
luptei revoluționare a poporu
lui pentru libertate socială și 
independență națională, a spus 
vorbitorul. în anii noștri, ai 
construcției socialismului, Cra
iova a devenit unul din cele 
mai reprezentative centre in
dustriale, culturale și științi
fice ale țării.

Subliniind că socialismul 
deschide noi orizonturi geniu
lui și activității de creație a 
oamenilor muncii, dă po
sibilitatea afirmării depline 
și multilaterale a personali
tății, întronează spiritul de 
echitate socială pentru toți ce
tățenii, asigurîndu-le neîngră
dit dreptul de a beneficia de 
valorile civilizației și culturii, 
vorbitorul s-a referit la rolul 
social al învățămîntului ^i cul
turii, la dezvoltarea impetu
oasă ce a cunos’cut-o în anii 
construcției socialiste învăță- 
mîntul de toateJ gradele din 
țara noastră, la eforturile ma
teriale considerabile ce Ie face 
poporul nostru pentru dezvol
tarea personalității umane, 
pentru educarea tineretului.

Cursul general a^t vieții noas
tre sociale din ultimii ani, a 
continuat vorbitorul, larga ini
țiativă și participarea tot mai 
activă a maselor la conduce
rea treburilor generale ale ță
rii, atestă că mergem pe un 
drum sigur, că dispunem de 
toatp condițiile pentru ca pro
cesul desăvirșirii construcției 
socialismului să se desfășoare 
cu succes. Toată activitatea 
partidului după Congresul al 
IX-lea este îndreptată spre 
scopul perfecționării relațiilor 
socialiste, pornind de la prin
cipiul că pe măsura dezvol
tării societății, formele de con
ducere și organizare în dife
rite sectoare ale vieții sociale, 
trebuie îmbunătățite și perfec
ționate continuu. în conformi
tate cu aceste cerințe, în ulti
mii ani, întreaga noastră viață 
socială cunoaște un amplu 
proces de perfecționare.

în legătură cu problema do
tării materiale a învățămîntu- 
lui superior, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu a subliniat ro
lul important ce-I pot avea în 
această privință corpul didac
tic și studenții înșiși. în cen
trul dv. universitar, prezența 
unor puternice unități indus
triale ca, uzinele Electropute- 
re și Comfyinațul chimic, care 
dispun de o * 
perimentală, 
excelente de 
co-științifică 
tul superior 
dustrială, a subliniat vorbito
rul. O astfel de colaborare tre
buie să cuprindă atit valorifi
carea posibilităților puse Ia 
dispoziție de baza materială a 
industriei in scopul formării 
studenților, cit și rezolvarea 
în comun a problemelor știin
țifice ridicate de producție.

După ce s-a referit la nece
sitatea de a se acorda o aten
ție deosebită conținutului ide-- 
ologic al procesului de instru
ire. tovarășul Alexandru Bir- 
lădeanu a relevat importanta 
îmbunătățirii muncii de 
cercetare științifică. Cadrele 
didactice din universitatea 
craioveană. a spus vorbitorul, 
desfășoară o activitate rodni
că de cercetare științifică in 
direcția valorificării terenuri
lor nisipoase, pășunilor al
pine și în alte direcții. Este 
o acțiune care trebuie con
tinuată și extinsă potrivit 
atit nevoilor generale ale țării, 
cit și ale celor concrete din 
județul și împrejurimile în ca
re activați. Dezvoltarea econo
miei moderne a țării noastre 
are nevoie de sprijinul cercetă
rii științifice din învățămînt. la 
fel cum învățămîntul trebuie 
să se sprijine pe o intensă 
activitate științifică. Practica 
așteaptă de la dv. sprijinul co
respunzător. Consider că nu 
greșesc dacă afirm că trebuie

bogată bază ex- 
creează condiții 
colaborare tehni- 
intre invățămin- 
și producția in-(

promovată activ în rFiiauT 
corpului didactic universitar 
concepția că este imposibil să 
Se facă o separare între 'acti
vitatea științifică și cea de 
învățămînt: '.‘t

După ce. a tratat pe larg sar
cinile ce revin organizațiilor 
dc partid, U. T. C., asocia
țiilor studențești, cadrelor di
dactice și studenților, în îm
bunătățirea procesului de în
vățămînt, vorbitorul a spus : 
Anul universitar pe care îl 
inaugurăm începe în condițiile 
avîntului impetuos cu care 
poporul român înfăptuiește 
programul dezvoltării multi
laterale economice și sociale 
a țării elaborat de Congresul 
al IX-lea, Construirea socia
lismului în țara noastră se 
desfășoară în condițiile exis
tentei sistemului mondial so
cialist, a colaborării și înțra- 
jutorării tovărășești între sta
tele acestui sistem. Partidul și 
guvernul nostru pun la baza 
politicii externe a României 
dezvoltarea legăturilor fră
țești, de prietenie, cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste vecine, cu toate țările 
socialiste. Totodată, România, 
promovează neabătut relații 
internaționale cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor 
social-politică, pe baza respec
tării principiilor independen
ței, suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

în încheiere vorbitorul a 
spus : Așa cum s-a arătat nu 
o dată. Comitetul Central al 
partidului, guvernul nostru, 
dau o înaltă apreciere activi
tății cadrelor didactice care 
aduc o contribuție deosebit de 
valoroasă la educarea și in
formarea tinerei generații, la 
educarea și formarea omului 
de mîine al societății noastre. 
De asemenea, s-a subliniat nu 
o dată, și consider ca este 
bine să subliniez și acum că 
tineretul patriei noastre răs
punde cu cinste eforturilor fă
cute de societate, că el se stră
duiește să învețe și să-și ri
dice nivelul de cunoștințe în 
toate domeniile de activitate. 
Avem un tineret care cu în
treaga sa energie, cu tot elanul, 
se pregătește să-și îndepli
nească rolul și misiunea de 
răspundere de a duce mai de
parte dezvpltarea societății 
noastre.

Istoria patriei noastre oferă 
nenumărate exemple care a-, 
testă faptul că tineretul s-a

TG. MUREȘ
Tg. Mureș și-a redeschis larg 

porțile pentru a întâmpina cu 
tradiționala urare „Bine ați 
venit!“ miile sale de studenți. 
Tineri români, maghiari, ger
mani, veniți din toate colțurile 
țării, au pășit marți, stăipîniți 
de emoție dar și de puternica 
încredere în viitorul lor, pra
gul celui de-al 23-lea an de 
viață universitară, în acest 
străvechi oraș ardelean.

La deschiderea festivă a 
cursurilor a participat tova
rășul EMIL BODNARAȘ, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat. Oaspetele, însoțit de to
varășul Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean P.C.R. Mureș, președinte 
al Consiliului popular jude
țean provizoriu, Vasile :Rus, 
prim-secretar al' Comitetului 
municipal de partid, preșe
dinte al Consiliului popu
lar municipal provizoriu Tg^ 
Mureș, Vasile Ale.xandrescu, 
adjunct al ministrului învă- 
tămîntului și 
ducători- ai 
cale de partid și de stat, a 
făcut în primele ore ale dimi
neții o vizita la institutele de 
învățămînt superior Bin locali
tate. Pretutindeni, oaspeții au 
fost întâmpinați cu flori și în
delungi aplauze. La Institutul 
de medicină și farmacie au 
fost vizitate cîteva laboratoare 
și muzeul didactic de anato
mie — dotate în ultimii ani 
cu instalații, aparate și expo
nate de înalt nivel științific. 
A fost vizitat apoi Instâtutul. 
pedagogic. Aici atenția oaspe
ților a fost reținuta în special 
de standurile care cuprindeau 
o serie de lucrări științifice, 
rod al activității din ultimii 
ani a cadrelor didactice ale 
institutului. La Institutul de 
teatru, ai cărui absolvenți 
sînt azi prestigioși slujitori ai 
scenelor teatrelor maghiare 
din Cluj, Timișoara, Oradea, 
Satu Mare, Sf. Gheorghe și 
bineînțeles din Tg. Mureș, vi
zitatorii au poposit mai întâi 
în moderna sală-studiou, tân 
care promoțiile de studenți au 
susținut de-a lungul anilor 
aproape 60 de spectacole cu 
public. " 1 4 *

In cursul vizitelor, tovarășul 
Emil Bodnaraș s-a. întreținut . 
cu membrii consiliilor profe*. 
sorale. r .

La ora- 11, în frumbăsă sală ' 
a Palatului euHurii, într-o at
mosferă de puternică insufle- . _____
țire, a început tradiționala fes- volta-rea învățămîntului supe- 
tivitate a deschiderii noului «•»«-— -• - -
an universitar. Sutele de ti
neri prezenți în sală întâmpina 
pe tovarășul Emil Bodnaraș 
și pe conducătorii organelor 
locale de partid și de stat cu 
puternice aplauze. în sală ră-

de alți con- 
organelor lo- 

aflat întotdeauna în primele 
rînduri ale mișcării pentru 
progres social și eliberare na
țională. Exemplul generațiilor 
care au contribuit prin mun
ca și lupta lor la toate reali
zările României de astăzi în
suflețesc și trebuie să însufle
țească tinerele vlăstare ale po
porului nostru, pentru a-și 
pune întreaga pricepere și for
ță în slujba patriei. Sîntem 
convinși că tinerele generații 
vor milita cu spirit de răspun
dere și abnegație pentru con
struirea socialismului, înfăp
tuind o operă istorică de im
portanță deosebită pentru vii
torul națiunii române și pen
tru afirmarea ideilor socialis
mului și comunismului în 
lume.

★La adunare, într-o atmosfe
ră entuziastă a fost adoptată 
o telegramă adresată Comite
tului. Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se relevă între altele : 
„La început de an universi
tar gîndurile noastre, ale stu
denților, cadrelor didactice și 
salariaților Universității din 
Craiova se îndreaptă din nou, 
cu dragoste și recunoștință 
către scumpul nostru partid, 
în frunte cu Comitetul său 
Central, către dv. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca un răs
puns la minunatele condiții 
create tineretului studios, pen
tru grija permanentă, părin
tească manifestată față de dez
voltarea și perfecționarea în
vățămîntului de toate gradele.

însuflețiți de dragostea fier
binte pentru popor, de dorința 
de a contribui cu toate forțele 
noastre lâ înflorirea României 
socialiste, vom depune întrea
ga noastră capacitate de mun
că, stăruitoarele noastre efor
turi pentru traducerea în via
ță a prevederilor cuprinse în 
Directivele partidului, în noua 
Lege a învățămîntului. Ne an
gajăm , solemn să punem în 
valoare înțreaga noastră ener
gie și pasiune în vederea 
acumulării și valorificării 
tezaurului științific, mondial 
și național. Ne vom stră
dui să educăm studenți
mea în spiritul nobilelor ti^ 
sături morale ale constructo
rilor socialismului și comunis
mului. Studențimea craiovea
nă va depune toate eforturile 
pentru însușirea științei și cul
turii la nivelul epocii contem
porane, pentru a-și îndeplini 
întocmai, sarcinile ce-i vqr fi 
încredințate mîine în opera 
de . desăyîrșire a construcției 

sună imnul „Sub steagul parti- 
dului“. Este un moment emo
ționant, pentru toți cei care 
participă la această manifesta
re de optimism și voioșie ti’ 
nerească.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. dr. docent Gheorghe Pus
kas, rector al care, sa
lutând pe oaspeți, le-a înfăți
șat succint tabloul vieții uni
versitare din Tg Mureș. Au 
vorbit de asemenea prof. dr. 
docent Barbu Zeno, Petru Ni- 
reșteanu, prorector al Institu
tului pedagogic, Kovâcs 
Gyorgy, artist al poporului, Ti- 
beriu Olah, conf. univ., Ștefan 
Bakos, președinte al Consiliu
lui U.A.S., și studenții Grigore 
Bîrsan, Elisabeta Adam, Doina 
Lateș.

A luat apoi cuvintul tov. 
Nicolae Vereș, oare a subliniat 
înalta îndatorire patriotică ce 
revine studenților de a învăța, 
de a s-tă-pîni temeinic cuceri
rile științei și culturii. Orașul 
Tg, Mureș, a arătat vorbitorul, 
se. înscrie printre orașele care 
au devenit centre universitare 
în ahii regimului democrat- 
popular, găzduind institute de 
învățămînt superior care au 
dat țării ,pînă în prezent peste 
2 500 medici și farmaciști, 1 500 
profesori și peste 190 actori 
și regizori, intelectuali cu o 
temeinică pregătire profesio
nală, ideologică și politică, 
care aduc o contribuție pre
țioasă la opera de construcție 
socialistă.

Primit-cu vii aplauze de cei 
prezenți, a luat cuvintul tova
rășul EMIL BODNARAȘ, care 
a transmis tuturor cadrelor 
didactice și studenților salu
tul C.C. al P.C.R., al Consiliu
lui de Stat, al. guvernului Re
publicii Socialiste România, și 
personal, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general, al C.C. al P.C.R., cu 
prilejul deschiderii festive a 
cursurilor învățământului su
perior.

începerea noului an univer
sitar — a subliniat vorbitorul 
— are loc în condițiile cînd 

țara noas- 
jurul par- 
o muncă 
abnegație 
sarcinilor

oamenii muncii din 
tră, strîns uniți în 
tidului, desfășoară 
rodnică, plină de 
pentru înfăptuirea_ _
de dezvoltare multilaterală a 
patriei stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., și de 
Conferința Națională a parti
dului.

După ce a trecut în revistă 
realizările obținute în anii 
construcției socialiste în dez-

rior, vorbitorul s-a referit pe 
larg la însemnătatea Directi
velor privind dezvoltarea în
vățămîntului anrobate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din apri-

(Continuare în pag. a III-a)
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lie, ca și la noua Lege a învă
țămîntului adoptată de 
M.A.N.., care au deschis o nouă 
etapă în viața școlii românești. 
Perfecționările aduse învăță
mîntului superior — a spus 
tovarășul : Emil Bodnaraș — 
se înscriu în coordonatele ce
lui mai autentic spirit univer
sitar modern, vizează pregăti
rea temeinică pentru muncă și 
viață a unor noi promoții de 
intelectuali, exponenți activi și 
cutezători ai științei și cul
turii înaintate, realizatori con- 
știenți și perseverenți ai sarci
nilor construcției socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră.

Pregătirea generațiilor vi
itoare a fost mereu prezentă în 
conștiința poporului nostru, 
învățămîntul românesc a dat 
de-a lungul deceniilor figuri 
ilustre în numeroase ramuri 
ale creației materiale și spiri
tuale. Niciodată în trecut, însă, 
această activitate nobilă nu a 
cunoscut amploarea din zilele 
noastre. în anii puterii popu
lare, partidul comunist a ridi
cat pe o treaptă și mai 
tradițiile înaintate ale 
progresiste românești.

O expresie grăitoare _ 
ceasta privință o constituie și 
centrul universitar Tg. Mureș. 
Vă sînt cunoscute, tovarăși, 
bogatele tradiții culturale ale 
orașului d-voastră făurite din 
veac în veac, de către oamenii 
muncii români, maghiari și 
germani care au trăit și mun
cit împreună pe aceste me
leaguri. Sub ochii noștri, cons
trucția socialistă a determi
nat un avînt înfloritor fără 
precedent.

Arătind că, în vremea noas
tră, omenirea trăiește o pro
fundă revoluție tehnico-știin- 
țifică, vorbitorul a subliniat că 
aceasta impune în activitatea 
cadrelor didactice ca o preocu
pare permanentă urmărirea cu 
maximum de receptivitate a 
progreselor științifice și teh
nice, pe care cursurile uni
versitare șî procesele de în
vățămînt în ansamblul lor tre- 
* să le reflecte cit mai cu
prinzător. în acest sens, un 
rol deosebit revine consiliilor 
profesorale recent alese. Per
fecționarea continuă a proce
sului instructiv-educativ tre
buie să constituie principalul 
domeniu al activității lor.

Vorbitorul a remarcat în 
continuare importanța pe care 
o are eliminarea practicii cu
mulului din viața universitară. 
Printre rezultatele de însem
nătate deosebită ale acestei 
măsuri va fi și apropierea tot 
mai mare a corpului profeso
ral de activitatea zilnică a stu-» 
denților, ceea ce va duce la 
consolidarea personalității ști
ințifice a acestora. Varietatea 
mijloacelor prin care profe
sorii călăuzesc zi de zi pașii 
studențimii noastre pe căile 
minunate dar grele ale slujirii 
științei vor contribui incontes
tabil la plămădirea unor in
telectuali competenți, cetățeni 
conștienți ai statului nostru 
socialist.

Un aspect important al ac
tivității în învățămîntul supe
rior îl reprezintă munca cu 
studenții care vin de pe băn
cile școlii de cultură generală 
și iau pentru prima dată con
tact cu Universitatea. Aceștia 
vor trebui îndrumați cu deose
bită grijă spre a-șî însuși în 
timpul cel mai scurt cele mai 
eficiente metode de studiu, 
spre a-și consacra în mod ju
dicios timpul activității de 
pregătire individuală. Socotim 
— a spus vorbitorul — că re
ducerea numărului de exa
mene trebuie să ridice exi
gența corpului profesoral pe o 
treaptă superioară.

Totodată. în cuvîntare s-a e- 
vidențiat faptul că viitorul spe-

înaltă 
școlii

în a-

cialist, înarmat cu toate mij
loacele necesare, nu va putea 
participa în mod eficient la 
transformarea conștientă a so
cietății fără o bună pregătire 
ideologică și politică, fără o 
cunoaștere temeinică a legilor 
după care ea se dezvoltă, fără 
sa fie stăpîn deplin pe înțele
gerea concepției după care 
forța conducătoare în statul 
nostru, P.C.R., acționează. Știm 
că în acest domeniu am reușit 
să obținem rezultate 
Nu vom înceta însă 
ruim asupra realizării 
tinuare, în condiții 
bune a pregătirii ideologice și 
politice a tuturor intelectuali
lor.

Constatăm cu satisfacție — 
a arătat în continuare vorbi
torul — că în cadrul colecti
velor de studenți și cadre di
dactice din Tg. Mureș, există 
un puternic spirit de colabo
rare frățească, studiul in co
mun constituind unul din mij
loacele prin care este consoli
dată continuu activitatea pen
tru propășirea patriei. Egali
tatea deplină în drepturi în
tre toți cetățenii țării — sta
tornicită pe baza rezolvării 
marxist-Ieniniste a problemei 
naționale — reprezintă una 
din realizările cele mai pre
țioase ale orînduirii noastre 
socialiste.

Vorbitorul a consacrat o 
parte însemnată a cuvintării 
sale problemelor actuale ale 
vieții internaționale, consoli
dării unității mișcării comu- 
nistre și muncitorești interna
ționale, salvgardării păcii o- 
menirii, întăririi continue a in
dependenței și suveranității 
naționale a țării.

★
In încheiere, participants la 

adunarea festivă consacrată 
deschiderii noului an univer
sitar au adresat, într-o atmos
feră de puternic entuziasm și 
atașament fierbinte 
partid, o telegramă 
P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu personal.

In telegramă se spune, prin
tre altele : ..Cadrele didactice 
«i studenții din centrul univer
sitar Tg. Mureș, adunați cu o- 
cazia deschiderii festive a anu
lui universitar 1958—1969, ne 
îndreptăm — în acest moment 
solemn — gîndurile și senti
mentele de recunoștință către 
partidul nostru și Comitetul 
său Central, care au creat mi
nunate condiții de muncă și 
viață tineretului, pentru a de
veni specialiști de nădejde, ho- 
tărîți să-și închine întreaga 
ființă progresului și fericirii 
poporului român.

Folosind acest prilej sărbă
toresc, ne exprimăm încă o 
dată adeziunea și atașamentul 
deplin față de politica mar
xist-leninistă a partidului și 
statului nostru, de dezvoltare a 
economiei naționale și ridicare 
continuă a nivelului de viață 
al poporului, de întărire a uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, de promovare con
secventă a ideilor păcii și pro
gresului în întreaga lume.

In încheiere, în telegramă 
se arată : „Asigurăm C.C., pe 
dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
în întreaga noastră activitate, 
cadrele didactice și studenții 
din Tg. Mureș, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități, vom face totul să 
ne însușim cuceririle științei 
contemporane, că vom lupta 
neobosit pentru a fi demni ce
tățeni ai patriei noastre, ne
precupețind nici un efort, că 
vom face totul pentru a ne 
aduce contribuția la îndepli
nirea cu succes a sarcinilor 
ce ne stau în față, în etapa ac
tuală de desăvîrșire a cons
trucției socialiste în scumpa 
noastră patrie, Republica So
cialistă România".

bune, 
să stă- 
în con- 
și mai

fa(ă de 
C.C. al 
Nicolae

IAȘI
Marți, din primele ore ale di

mineții, mii de locuitori, tineri 
și vîrstnici, s-au adunat în ju
rul edificiilor universitare din 
Dealul Copoului. Orașul întreg 
participă la sărbătoarea unui 
nou început de an universitar. 
Cu acest prilej a sosit la Iași 
tovarășul CHIVU STOICA, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

In cursul dimineții, tovară
șul Chivu Stoica a făcut un 
prim popas la Universitatea 
„Al .1. Cuza“, însoțit de tova
rășii Miu Dobrescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid Iași, președintele co
mitetului executiv al consiliu
lui popular județean provizo
riu. prof. Traian Pop, ad
junct al 
țămîntului,
ai organelor locale de par
tid și de stat. Oaspeții au 
fost întîmpinați de prof. dr. 
docent Ion Creangă, rectorul 
Universității, acad. Cristofor 
Simionescu, președintele Fi
lialei Iași a Academiei, rec
torul Institutului politehnic, 
prof. dr. Mihai Duca, rec

ministrului învă- 
de conducători

torul Institutului de medi
cină și farmacie, membri 
ai consiliilor profesorale și se
natelor universitare. Cu acest 
prilej se vizitează aula festivă 
„Mihail Eminescu" și Semina
rul matematic. înființat în 1910 
de profesorul ieșean Alexan
dru Myller, acest seminar dis
pune de una dintre cele mai 
bogate biblioteci din Europa, 
numărînd în prezent peste 
30 000 de volume de speciali
tate. El întreține schimburi edi
toriale cu peste 250 instituții 
similare din lume. Apoi este 
vizitat modernul laborator de 
fonetică, recent înființat pen
tru predarea limbilor străine.

La Muzeul de istorie a Uni
versității sînt cercetate docu
mente originale, vechi tipări
turi, imagini ilustrative pentru 
principalele verigi ale evolu
ției învățămîntului superior în 
Moldova, începînd cu Școala 
latină de la Cotnari, înfiin
țată în 1561, continuînd cu 
Școala de la Trei Ierarhi din 
1640, cu Academia Mihăileană 
din 1835 și cu fondarea Uni
versității „Al. I. Cuza“ în 1860.

La Institutul , politehnic

„Gheorghe Asachi“, acad. Cris- 
k tofor Simionescu, rectorul in- 
i stitutului, conduce pe oaspeți 

în biblioteca și sala de lec- 
! tură a institutului, în aula fes-
• tivă și în laboratorul de ma-
• cromolecule naturale și sinteti

ce al Facultății de chimie in
dustrială.

A fost vizitat apoi Institutul 
agronomic ..Ion Ionescu de la 
Brad". însoțiți de prof. dr. do
cent Mihai Răvăruț, rectorul 
institutului, oaspeții au vizitat 
aici noul complex al clinicilor 
Facultății de medicină veteri
nară și de zootehnie.

Părăsind Copoul universitar, 
tovarășul Chivu Stoica și per
soanele care îl însoțesc s-au 
îndreptat spre noul centru uni
versitar al lașului din cartie
rul „Tudor Vladimirescu", 
unde pînă în prezent au fost 
construite și date în folosință 
cinci cămine studențești cu o 
capacitate de 400 de locuri fie
care și se mai află în lucru alte 
trei cămine de aceeași mărime, 
precum și o cantină unde vor 
putea lua masa un număr de 
6 000 de studenți. Totodată, au 
fost urmărite explicațiile pre
zentate cu privire la amplasa
mentul viitoarelor clădiri ale 
Facultății de chimie industria
lă prevăzută a se construi in 
imediata vecinătate a comple
xului studențesc.

La orele 11, in sala Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" a 
avut loc adunarea festivă con
sacrată începerii noului an uni
versitar. După cuvintul de des
chidere rostit de acad. Cristo
for Simionescu. a luat cuvintul 
tovarășul Miu Dobrescu. care 
a salutat în numele organelor 
locale de partid și de stat ca
drele didactice universitare și 
pe studenții ieșeni cu prilejul 
inaugurării unui nou an de în
vățămînt superior în centrul 
universitar Iași. Vorbitorul a 
subliniat că alături de celelalte 
centre universitare lașul con
stituie o ilustrare dintre cele 

■mai sugestive a preocupării 
permanente și pline de răspun
dere pe care partidul și statul 
nostru o au față de școaia su
perioară românească, preocu
pare concretizată și în crește
rea impresionantă a nu
mărului de institute, fa
cultăți și secții de specia
lizare, în asigurarea unor con
diții corespunzătoare de viață 
și de muncă pentru studenți. 
In cuvîntu! său. prof. dr. do
cent Ion Creangă, rectorul Uni
versității, a spus printre altele : 
„Sîntem cu toții strîns uniți în 
jurul partidului și a conducăto
rilor săi în lupta pentru înde
plinirea înaltelor idealuri ale 
umanității de libertate și de 
bunăstare, de pace și înțelegere 
între popoare. Cadrele didac
tice din Universitate sînt hotă- 
rîte să-și consacre și pe .viitor 
întreaga lor capacitate științi
fică și didactică pentru a da 
țării specialiști cu o pregătire 
dintre cele mai temeinice, pen
tru a forma tineri cercetători 
înarmați cu metodele cele mai 
avansate din știința contempo
rană". în numele studenților a 
vorbit Teodora Țigănoiu din 
anul IV al Conservatorului 
„George Enescu" : „Ne-am în
tors în luminoasele amfiteatre 
schimbați, căci cunoștințele 
căpătate anul precedent s-au 
cristalizat pe parcursul unei 
vacanțe odihnitoare. Sîntem a- 
cum mai maturi, mai con
știenți de locul pe care ni-1 
conferă contemporaneitatea. 
Vom așeza deci pe vechile 
tradiții culturale ale lașului 
valori noi. ancorate in realita
tea de muncă și luptă. La a- 
cest început de an universitar 
noi, studenții ieșeni transmi
tem partidului iubit, întregu
lui nostru popor cele mai caide 
mulțumiri și recunoștință fier
binte, o dată cu deplina noastră 
adeziune față de politica parti
dului nostru Au mai luat 
cuvintul prof. dr. docent Os
car Franche, studentul Con
stantin Pomirleanu, ing. Ion 
Grigoriu, secretarul Comitetu
lui U.T.C. al 
sitar.

Intîmpinat 
ce aplauze, a 
varâșul CHIVU STOICA.

Vă rog să-mi permiteți îna
inte de toate — a spus vorbi
torul — să vă transmit dum
neavoastră, cadrelor didactice 
și studenților din centrul uni
versitar Iași un călduros salut 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, din partea secretarului 
general al C.C. al P.C.R., a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicclae Ceaușescu, 
cu prilejul deschiderii noului 
an de învățămînt superior.

Este deosebit de plăcut pen
tru noi să subliniem aportul 
județului, al orașului Iași Ia 
întreaga operă de edificare a 
socialismului în România, a a- 
cestui oraș cu vechi tradiții de 
luptă revoluționară pentru for
marea națiunii române, a sta
tului național, a limbii și cul
turii noastre, pentru progres și 
democrație. Partidul și statul 
nostru dau o înaltă apreciere

centrului univer-

cu putemi- 
luat cuvintul to-

activității desfășurate de invă- 
țămîntul superior, de corpul 
profesoral și studenți, de orga
nizațiile de partid și. tineret 
din acest străvechi centru, fo
car al culturii și științei româ
nești, cu bogată experiență 11- 
niversitarâ. Școala superioară 
românească, cu vertiginoasa 
dezvoltare pe care a cunoscut-o 
în anii socialismului, constituie 
una dintre cele mai de seamă 
realizări ale orînduirii noi, a 
cărei menire de înalta cinste 
este să pregătească cadrele de 
specialiști necesare economiei 
și culturii.

După ce a ilustrat dezvolta
rea învățămîntului românesc, 
în perspectiva rolului său ho- 
tărîtor pentru progresul socie
tății noastre, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că Directivele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român privind 
perfecționarea învățămîntului 
și recenta lege a învățămin- 
tului marchează in istoria șco
lii românești începutul unei 
noi etape de dezvoltare. Parte 
componentă a programului c- 
laborat de Congresul al IX-iea 
al partidului, documented re
cente cu privire ‘a invâfămint 
stabilesc principalele obiect *ve 
actuale și de perspectivă ale 
procesului complex de pregăti
re a viitoarelor cadre de spe
cialiști. Elaborate din inițiati
va și sub îndrumarea 
nentă a conducerii partidului, 
pe baza unei largi consultări 
cu cadrele didactice și spe
cialiștii din diferite domenii 
ale economiei și culturii, noile 
documente de partid și de stat 
asigură, prin realismul și pro
funzimea lor, creșterea invă- 
țămintului in pas cu dina
mismul societății noastre so
cialiste. concretizează la un 
nivel superior, principiile de 
bază ale politicii partidului 
nostru in domeniul culturii. 
Fundamentarea întregii activi
tăți de formare a tineretului 
pe concepția marxist-leninistă, 
strinsa legătură a invățămîn- 
tului cu cerințele vieții mate
riale și culturale, gratuitatea 
lui. garantarea exercitării drep
tului la învățătură în limba 
maternă pentru toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate, 
sînt atribute ale școlii noastre, 

în continuare vorbitorul a 
spus • Cerințele economiei și 
culturii României socialiste, 
progresul rapid al științei și 
tehnicii contemporane pun în 
fața instituțiilor de învățămînt 
s’ perior sarcini complexe și 
de o importanță vitală : per
fecționarea profilului specia
liștilor prin realizarea unei 
pregătiri multilaterale înfăp
tuită în mod diferențiat. în 
toate sectoarele de învățămînt 
superior, o maximă receptivi
tate, mobilitate și capacitate 
de adaptare rapidă la progre
sele tehnicii, științei și culturii. 
Programul de propășire a pa
triei, indisolubil legat de cer
cetarea științifică, de intensifi
carea progresului tehnic solici
tă, de asemenea, învățămîntul 
superior sub raport didactic 
dar și științific. Valorificarea 
deplină a potențialului de gîn- 
dire pe care îl reprezintă ca
drele didactice universitare, 
legarea tot mai strinsă a tema
ticii științifice de problemele 
majore ale economiei și cultu
rii, intensificarea cercetării 
fundamentale, lărgirea colabo
rării tehnico-științifice dintre 
cadrele universitaro și unită
țile de producție constituie în 
prezent tot atitea direcții prin
cipale ale perfecționării acti
vității științifice desfășurate 
în oricare institut de invăță- 
mint superior.

Vorbitorul s-a referit pe larg 
la importanța muncii de edu
care a studenților, la necesita
tea creșterii răspunderii între
gului corp profesoral față de 
pregătirea intelectuală și mo
rală a tineretului — modalita
te esențială de perfecționare 
calitativă a procesului instrue- 
tiv-educativ in ansamblul său. 
de realizare a unui contact viu 
și permanent cu studenții, cu 
preocupările lor. Promovarea 
largă a ideologiei marxist-leni- 
niste — s-a relevat in cuvin- 
tare — este o sarcină de ace
eași importanță pentru toți 
membrii corpului didactic, in
diferent de funcția și specia
litatea pe care o au. în fieca
re institut și facultate este ne
cesar să se ia măsuri hotărite 
pentru a asigura — așa după 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — i,ca învățămîntul 
nostru superior să fie un focar 
de luptă împotrha a tot ceea 
ce este retrograd 
împotriva tuturor 
idealiste, mistice, 
Tocmai de aceea, 
noului an universitar impune 
creșterea rolului organelor și 
organizațiilor de partid și de 
tineret, chemate azi mai mult 
ca oricînd să cultive concepții 
înaintate despre muncă și via
ță, să promoveze un climat de 
exigență și înaltă responsabili
tate universitară.

Exponentă a unor trăsături 
specifice națiunii române, școa
la noastră superioară are me
nirea să continue și să dezvol
te tradițiile naționale, să edu-

pcnna-

și învechit 
concepțiilor 

reacționare", 
deschiderea

ce studențimea în spiritul res
pectului față de tezaurul valo
rilor materiale și culturale ale 
poporului nostru, în spiritul 
patriotismului și al internațio
nalismului socialist. în aceas
tă ordine de idei, vorbitorul a 
subliniat că centrul universitar 
Iași reprezintă pentru cultura 
României socialiste unul din
tre cele mai de seamă izvoare 
de cadre. Dispunînd de șase 
instituții de învățămînt cu 29 
de facultăți, el asigură astăzi 
condiții optime de studiu pen
tru circa 23 000 de studenți, 
număr aproximativ egal cu cel 
existent în întreaga țară în a- 
nul 1938. Este un merit în plus, 
dragi tineri — a spus vorbito
rul — să fiți astăzi mai mult 
decît oricînd receptivi la pro
gresul științei și tehnicii, sâ 
prețuiți activitatea creatoare a 
poporului, sâ folosiți cu răs
pundere condițiile de studiu și 
de viață asigurate de partidul 
și statul nostru. Pasiunea pen
tru învățătură, nivelul pregă
tirii constituie măsura respon
sabilității voastre sociale.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, per
sonal, exprimîndu-și încrederea 
în potențialul școlii superioare 
din Iași, urează cadrelor didac
tice și conducerilor instituții
lor de învățămînt superior cit 
mai multe și mai mari succe
se în nobila misiune de instrui
re și educare a tinerei genera
ții chemate să ducă mai de-

parte măreția României so
cialiste.

★
Participanții la adunarea fes- 

tivă-au trimis pe adresa C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă în care 
se spune : „La acfcst început 
de nou an universitar cadrele 
didactice și cei peste 20 000 de 
studenți ai vechii cetăți de cul
tură a lașului sînt pătrunși de 
înalta valoare și însemnătate 
a măsurilor recente adoptate 
de conducerea partidului șî 
statului pentru dezvoltarea în
vățămîntului în patria noastră, 
de largul orizont pe care l-au 
deschis școlii superioare. De 
aceea, ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru a fi 
demni de marea misiune ce ne 
este încredințată, continuînd și 
îmbogățind tradițiile progre
siste ale marilor înaintași ai 
școlii românești.

Corpul didactic și întregul 
tineret studențesc ieșean vă a- 
sigură în același timp, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescp, că 
simt și trăiesc întreaga politi
că înțeleaptă a partidului și 
statului consacrată intereselor 
poporului român, unității ță
rilor socialiste și mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.’

Pe deplin convinși de înalte
le principii umaniste pe care 
le promovați statornic în frun
tea conducerii de partid și de 
stat, vă asigurăm de devota
ment și sprijin neprecupețit".

TIMIȘOARA
Universitatea și celelalte in

stituții de învățămînt superi
or din Timișoara și-au redes
chis porțile. Sub arcadele 
somptuoasei clădiri a Univer
sității, în amfiteatrele și să
lile de cursuri de la Institu
tul politehnic, Institutul agro
nomic și Institutul de medi
cină cei 13 000 de studenți 
timișoreni și-au reafirmat le- 
gămîntul solemn de a cu
ceri noi trepte ale științei. 
Pentru Timișoara universitară, 
actualul an de învățămînt des
chide noi orizonturi ale știin
ței legate de necesitățile dez
voltării economiei și cultu
rii. Ele se concretizează în 
înființarea primelor secții 
de subingineri de pe lin
gă Institutul politehnic, în 
noua facultate de zooteh
nie a Institutului agronomic, 
în noua secție de franceză-ro- 
mânâ și în secția fără frec
vență de studii economice a 
Universității. Noul este pre
zent și în cele 100 de labora- 
tioare, unde studenții și cadrele 
didactice au la dispoziție nu
meroase aparate de înalt ni
vel tehnic și științific. „Oră
șelul studențesc" s-a mărit și 
el cu încă două cămine cu 800 
de Jocuri, asigurînd pentru 
noul an de învățămînt cazare 
și masă pentru mai mult de 
6 000 de studenți. Tot aici a 
fost dat în folosință un mo
dem complex, medical-sanitar 
studențesc.

Tradiționala urare „Bine ați 
venit', înscrisă pe frontispi
ciul tuturor facultăților Timi
șoarei universitare ca un semn 
de gazdă primitoare, cu pasi
une tinerească amplificata pe 
mii de chipuri studențești dau 
orașului o atmosferă sărbăto
rească.

Ora 9 Mii de studenți și ca
dre didactice, români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități. în timpi nă cu 
flori și urale sosirea în mijlo
cul lor, la Facultatea de me
canică, cea mai veche școală 
de învățămînt superior din 
Timișoara; a tovarășului ILIE 
VERDEȚ. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al CC. al P.CR,

prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Oas
petele, însoțit de reprezentanți 
ai organelor județene și locale 
de partid și de stat, este invi
tat să viziteze noul laborator 
de hidrotehnică unde, sub în
drumarea prof. dr. Ion An
ton, membru corespondent al 
Academiei, se fac ample studii 
și cercetări legate de construc
ția hidrocentralei de la „Por
țile de Fier" și de alte dome
nii ale hidrotehnicii din țara 
noastră.

In continuare, țov. Ilie Ver- 
deț și persoanele care-1 înso
țesc vizitează și alte labora
toare printre care cele de re
zistența materialelor, tehnolo
gia construcțiilor de mașini 
de beton armat, precum și 
centrul de calcul al Institu
tului tehnic. Oaspeții poposesc 
apoi la Universitate. Sînt vi
zitate mai multe construcții 
noi din cadrul complexului so- 
cial-studențesc care oferă noi 
și grăitoare imagini ale grijii 
permanente a partidului și gu
vernului pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de 
viață ale studenților. Peste 
tot, studenții și cadrele didac
tice manifestă cu însuflețire 
pentru partid și conducătorii 
săi.

Ora 11. In sala „Modern" 
are loc adunarea festivă a stu
denților și cadrelor didactice 
din centrul, universitar Timi
șoara. consacrată deschiderii 
noului an de învățămînt supe
rior. Printre studenți se află 
ca invitați și elevi din clasa a 
XU-a a liceelor din localitate.

Adunarea este deschisă de 
dr. docent Ion Curea, rectorul 
Universității. Au vorbit apoi 
prof. Dan Mateescu. decanul 
Facultății de construcții, Du
mitru Mihail. student în ar.ul 
V la Facultatea de medicină 
veterinară, conf, dr Helmuth 
Theill, de la Facultatea de me
canică, prof. dr. Nicolae Dra- 
gomir, decanul Facultății de 
medicină. Carmen Bebeselea, 
studentă în anul IV al Facul
tății de filologie, Gheorghe 
Costreadin, student în anul I 
al Institutului de medicină, 
care în cuvintul lor au subli

niat recunoștința fierbinte a 
cadrelor didactice și a studen
ților timișoreni față de con
ducerea partidului și statului, 
pentru grija ce o acordă dez
voltării învățămîntului supe
rior, hotărîrea lor de a răs
punde cu cinste sarcinilor ce 
le revin în noul an universi
tar.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvintul tovarășul ILIE 
VERDEȚ.

în numele Comitetului Cen
tral, al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, vorbitorul a adresat 
cadrelor didactice și studen
ților din centrul timișorean 
un călduros salut, felicitări 
pentru realizările obținute și 
a exprimat înalta apreciere 
pe care conducerea de partid 
și de stat o dau activității des
fășurate în învățămîntul supe
rior, muncii pline de abnega
ție a cadrelor didactice, a or
ganizațiilor de partid și tine
ret pentru formarea profesio
nală și intelectuală a tinerei 
generații, pentru educarea ei 
în spiritul idealurilor partidu
lui nostru

Subliniind că învățămîntul 
superior este vital pentru pro
gresul orînduirii noastre, vor
bitorul a arătat că partidul și 
guvernul pun un accent deo
sebit pe dezvoltarea acestuia, 
pe perfecționarea învățămîn
tului de toate gradele. Amin
tind cifrele semnificative ale 
creșterii numărului de centre 
universitare, instituții de învă
țămînt superior și de studenți 
în ultimele decenii ca și datele 
unei dezvoltări care a trans
format orașul Timișoara într- 
unul din cele mai puternice 
centre universitare ale țării, 
elementele ce oglindesc aten
ția și grija cu care este încon
jurată tînăra generație de in
telectuali. tov. Ilie Verdeț s-a 
oprit apoi pe larg asupra pro
blemelor care își găsesc ex
presia în directivele C.C. al 
P.C.R. aprobate de plenara 
din aprilie 1968 și în Legea 
privind învățămîntul in Re
publica Socialistă România. 
Avînd la bază studiile întoc
mite din inițiativa și sub în
drumarea permanentă a con
ducerii partidului, cu partici
parea unor largi colective de 
cadre didactice și specialiști 
din domeniul economiei și 
culturii, prevederile directive
lor și ale legii reflectă ceea ce 
experiența învățămîntului a 
dobîndit mai bun pe plan na
țional și mondial.

Dezvoltarea generală a țării 
deschide în fața studenților 
noștri perspective minunate 
ale manifestării largi a capa
cității lor creatoare. Tineretul 
studențesc din România nu 
cunoaște grija pentru ziua de 
miine, frămîntările tinerilor 
din țările occidentale. După 
terminarea facultății,* viitoa
rele cadre tehnice și economi
ce vor intra în angrenajul u- 
neia din cele mai dinamice 
economii din lume. Evoluțiile 
rapide pe plan cantitativ sînt 
însoțite de modificări calitative 
profunde, care fac ca nota 
dominantă a economiei noas
tre să o constituie tehnica și 
tehnologia modernă. Să nu 
precupețim nimic — a spus 
apoi vorbitorul — pentru a 
continua acest curs, pentru a 
ridica la cote și mai înalte 
edificiul socialismului în pa
tria noastră.

Tovarășul Ilie Verdeț a pre
zentat apoi preocupările sus
ținute ale partidului și gu
vernului pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale privind mo
dernizarea și perfecționarea 
formelor și metodelor de or
ganizare și conducere a vieții

sociale. Dușman al imobilis
mului, partidul nostru consi
deră că trebuie să lucrăm zi 
de zi pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste.

Trecind în revistă principii
le politicii externe a partidu
lui și statului, vorbitorul a 
relevat că dezvoltarea priete
niei și alianței cu țările so
cialiste reprezintă axul central 
al preocupărilor noastre și că, 
în același timp, România pro
movează relații cu toate state
le, indiferent de sistemul lor 
social/considerînd că fiecare 
stat — mare sau mic — poartă 
răspunderea pentru evoluția 
mondială. Politica externă 
profund principială a partidu
lui și statului nostru se bucură 
de un recunoscut prestigiu in
ternațional, slujește interesele 
poporului român, cauzei socia
lismului și păcii în lume. Re- 
ferindu-se la însuflețitul ata
șament dovedit de studenții 
timișoreni ca și de întreaga 
noastră studențime față de po
liticei noastră internă și inter
națională, tov. Ilie Verdeț, a 
arătat că numeroasele întîlniri 
ale conducătorilor de partid și 
de stat cu mase foarte largi de 
oameni ai muncii, desfășurate 
în ultimul timp, au prilejuit 
manifestarea într-o impresio
nantă unanimitate a adeziunii 
populare de care se bucură 
această politică.

Vorbitorul a adresat studen
ților timișoreni un vibrant 
apel de a învăța, de a acumula 
temeinic cunoștințele speciali
tății, de a-și dezvolta aptitudi- 
nile organizatorice, exprîmîn- 
du-și încrederea că și în viitor 
ei vor răspunde cu cinste sar
cinilor ce Ie stau în față.

Adresîndu-se cadrelor di
dactice și subliniind realizările 
lor remarcabile atit în munca 
instructiv-educativă cu stu
denții, cît și în cercetarea ști
ințifică, vorbitorul a arătat că 
este necesară o mai strinsă le
gătură cu unitățile industriale 
și agricole din orașul Timi
șoara și din județ, o contribu
ție sporită la rezolvarea pro
blemelor practicii industriale 
și agricole. Aceasta va ridica 
și pe viitor valoarea în
tregului învățămînt, va contri
bui Ia obținerea de noi reali
zări de prestigiu în domenii ca 
electronica și sudura, al ma
șinilor hidraulice și betonului 
armat, în genetică, hidroame
liorații.

în încheiere, tovarășul Ilie 
Verdeț a urat profesorilor și 
studenților români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte națio
nalități care muncesc laolaltă 
în centrul universitar Timi
șoara noi și noi succese, să
nătate și fericire, subliniind 
că partidul și guvernul vor 
face totul pentru ca ei să bene
ficieze din plin de roadele 
unui învățămînt modern și de
mocratic.

★
Intr-o atmosferă de puternic 

entuziasm, participanții la a- 
dunare au adoptat în unanimi
tate o telegramă de salut a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se arată între altele : 
„Cadrele didactice și studenții 
din centrul universitar Timi
șoara, întruniți în adunarea 
festivă prilejuită de deschide
rea noului an de învățămînt 
superior, iși exprimă adeziu
nea deplină față de politica 
științifică marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru, 
întruchipare vie a aspirațiilor 
supreme ale întregului popor, 
față de activitatea rodnică și 
înțeleaptă, plină de dăruire 
desfășurată de Comitetul Cen
tral, de dv. personal scumpe 
tovarășe Ceaușescu, pentru e- 
dificarea socialismului în .Ro
mânia, pentru promovarea 
idealurilor de pace și progres. 

Acordînd toată atenția ridi
cării calitative a cursurilor și 
seminariilor, lucrărilor de la
borator și celorlalte activități 
practice la nivelul cerințelor 
progresului tehnico-științific 
actual și de perspectivă, ma- 
nifestînd o grijă neslăbită pen
tru asigurarea unui conținut 
ideologic corespunzător între
gului proces de învățămînt, 
vom contribui la formarea de 
noi intelectuali cu o temeinică 
pregătire de specialitate.

Profund încrezător în vii
torul luminos pe care poporul 
român și-1 făurește sub con
ducerea clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, stu
denții și cadrele didactice ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități din cen
trul universitar Timișoara, a- 
sigură conducerea partidului 
și statului, pe dv. iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că prin 
întreaga noastră activitate 
vom contribui la înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru".

(Continuare în pag. a TV-a)
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Cu prilejul deschiderii nou
lui an universitar, tovarășul 
MAXIM BERGHIANU, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, a vizitat unitățile de în- 
vățămînt superior din munici
piul Galați. însoțit de tov. 
Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Galați, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean 
provizoriu, de reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului, ai 
C.C. al U.T.C., oaspetele a fă
cut marți dimineața primul 
popas la Institutul oeda^f gic 
de 3 ani. Studenții și cadrele 
didactice de la cel mai tînăr 
vlăstar al învățămîntului su
perior din localitate, au făcut 
o caldă manifestare de simpa
tie și atașament ață de partid, 
față de conducerea sa. In 
cei 9 ani de existență, In
stitutul pedagogic a dat în- 
vățămîntului nostru de cultură 
generală aproape 1 600 absol
venți — profesori de matema
tică, științele naturii, fizică- 
chimie și de limba română. 
In prezent aici învață 1300 
studenți la cursurile de zi și 
fără frecvență. Ei beneficiază 
de cbndiții optime de studiu 
și de viață. Institutul dispune 
astăzi de 22 laboratoare și a- 
teliere didactice pentru utila
rea cărora s-au investit în 
ultimii ani circa 7,5 milioane 
lei. Biblioteca are peste 50 000 
volume. Rectorul Institutului, 
conf. dr. Ion Teodorescu îi in
vită pe oaspeți să viziteze prin
cipalele laboratoare și săli de 
cursuri. In laboratorul de știin
țe naturale, excelent utilat, to
varășul Maxim Berghianu l-a 
interesat de programele lucră
rilor practice ce sînt efectuate 
de studenți, de modul în care 
sînt folosite aparatele și ma
terialele didactice, apreciind 
strădania cadrelor didactice în 
a crea condiții cît mai bur.e 
de pregătire a studenților. Au 
mai fost vizitate laboratoarele 
de chimie, fizică și mecanică.

Vizita a continuat la Insti
tutul politehnic, unde sînt pre
gătite cadrele pentru construc
ția de nave, industria alimen
tară și piscicultura. In cei 
17 ani de existență a institu
tului aici au fost pregătiți pes
te 6 000 de ingineri în specia
litățile amintite. Oaspeții 
s-au oprit la cel mai nou la
borator al institutului — bazi
nul de încercări hidrodinam.ee 
a modelelor, de nave pentru 
construcția căruia s-au alocat 
din fondurile statului 2 mi
lioane lei. Conf. univ. Eugen 
Marian a explicat avanta
jele teoretice
ce le prezintă folosirea u- 
nui asemenea 
cercetare și experimentare a 
construcțiilor navale ale vii
torului. Principalele instalații 
ale bazinului în curs de uti
lare au fost proiectate și exe
cutate de către specialiștii din 
institut. Este vizitat apoi la
boratorul de morărit și pani
ficație. Aici tovarășul Maxim 
Berghianu se interesează de 
profilul Facultății de industrie 
alimentară și tehnica pescui
tului, de pregătirea viitorilor 
ingineri, de condițiile de asi
milare de către studenți a ce
lor mai noi cunoștințe din a- 
aceste domenii.

Este vizitat apoi laboratorul 
de nave și instalații de bord, 
o adevărată uzină în minia
tură. Aici studenții au la dis
poziție diferite tipuri de mo
toare pentru nave, instalații 
pentru determinarea caracte
risticilor tehnico-funcționale. 
Conf. univ. Costică Alexandru 
informează despre preocupările 
cadrelor didactice pentru le
garea cît mai strînsă a cunoș
tințelor teoretice predate la 
catedră cu cele practice. Intre 
institut și șantierele navale din 
țară s-au stabilit în decursul 
anilor legături trainice, per
manente. Un colectiv al cate
drei de specialitate studiază în 
prezent pe mai multe șantiere 
navale din țară probleme pri
vind înlăturarea vibrațiilor și 
zgomotelor pe nave.

Rectorul institutului, prof. 
Iosif Egri, și prof. dr. docent 
Dumitru Motoc, decanul Fa
cultății de industrie alimenta
ră și tehnica pescuitului, in
formează apoi detaliat despre 
preocupările cadrelor didacti
ce privind cercetarea științi
fică.

și practice

mijloc de

La amiază, în sala cinema
tografului „Central" a avut loc 
adunarea festivă consacrată 
deschiderii noului an de în- 
vățâmînt universitar. La adu
nare au luat parte peste 1 300 
studenți, cadre didactice, con
ducători de întreprinderi și in
stituții, activiști de partid și 
de stat Luind cuvfntu! Cor- 
neliu Rusescu, decanul facul
tății de fizică și chimie de la 
Institutul pedagogic, și Dumi
tru Bogatu, prodecar.il Facul
tății de industrie alimentară 
și tehnica pescuitului, au sub
liniat bucuria și adeziunea 
unanimă a cadrelor didactice 
și a studențimii din centrul 
universitar Galați față de re
centele măsuri inițiate și sta
bilite de partidul și statui nos
tru în scopul perfecționării 
învățămir.tuiui superior. De a- 
semenea. în cuvîntul kw. Ele
na Șerbu, studentă ir. amu 3 
la facultatea de fizică ș; chi
mie de la Institutul pedagogic, 
și Adrian Bejan. student In 
anul 3 ia facultatea de meca
nică a Institutului poEtehnic, 
și-au exprimat satisfacția și 
mulțumirea pentru condițiile 
de muncă și universitară
create de partidul ș: statul 
nostru A luat apoi curierul 
tovarășul Constantin Dăscă
lescu. Debutui acestui ar. uni
versitar, a spus vorbitorul, are 
loc Intr-un tiimat de munci 
și responsabilitate unanimă a 
harnic*. * 
tru popor.
sale eroice 
manifestă
de a înfăptui exemplar progra
mul complex elaborat de par
tid pentru edificarea wczbLj*- 
mului în România. In conti
nuare, Tortritorui a arăta:: 
Comitetul județean de partid 
apreciază că în ceie două in
stitute de învtțămfnt supertor 
din orașul Galați s-e creat 
o tradiție de munSă asiduă 
atît fn rindu! cadrelor didac
tice rit și al studenților. Cei 
aprox-.matrr 5 “« de araci- 
venți ai utstitu3e»cr ce învă- 
țâmirt s-per-or d:n orașL nos
tru. ingineri ș: prefesori. ibus- 
trează eforturile depuse sob 
semnul responsabuitățiîcr ce
tățenești și profesionale.

Pristit cu riî aplauze a luat 
apoi curintul tovarășul MA
XIM BERGHIANU.

Orașul si județul dr. — a 
spus vorbitorul — ocupă un 
loc din ce Ie ce mai Im
portant în viața economică 
și socială a tării, se manifestă 
ca un puternic centru indus
trial și culturaL în anii pute
rii populare au fost construite 
pe aceste meleaguri importan
te obiective industriale printre 
care se detașează combinatul 
siderurgic, una dintre ceie 
mai mari unități economice ale 
țării, dotat eu tehnica cea 
mai înaltă, la realizarea căre
ia și-au adus o mare contri
buție specialiști preaâtiti in 
invățămintul nostru superieg. 
în ambianta transformărilor 
adinei pe plan economic si so
cial a luat naștere și centrul 
universitar Galați, creație a 
regimului nostru. Numărul de 
studenți mereu in creștere, la
boratoarele, atelierele, biblio
tecile, dotările social-cuiturale 
ale celor două institute de in- 
vățămint superior atestă in mo
dul cel mai elocvent grija 
partidului și statului nostru de 
a crea la Galați, ca și in ce
lelalte centre universitare ale 
țării, condiții cit mai bune de 
învățămint și de viață pentru 
cei care se pregătesc să devină 
constructori ai societății noas
tre socialiste.

In continuare, tovarășul 
Maxim Berghianu s-a referit 
la necesitatea ridicării conti
nue a calității procesului de 
instruire și educație la nivelul 
exigențelor socialismului, 
revoluției 
contemporane, 
trebuie să țină permanent pa
sul cu cerințele economiei și 
culturii noastre socialiste, să 
asigure promovarea celor mai 
noi și mai înaintate cuceriri 
ale gîndirii și cunoașterii u- 
mane. să stimuleze afirmarea 
geniului poporului nostru în 
toate domeniile. Adresîndu-se 
cadrelor didactice a spus •- 
„După cum se știe, procesul 
instructiv-educativ are un ca
racter unitar ceea ce impune 
sporirea răspunderii întregului 
corp d’dactic pentru toate ac
tivitățile desfășurate în insti
tuțiile de învățămînt superior

■f

■ ' '« *1*-
Reacțiile autorului la critică 

nu sînt și ale operei... Poetul 
a privit cu justificată iritare, 
atît apologetica fără demons
trație ce-1 viza la un moment 
dat, cît și reproșurile excesive 
adresate „Zoosofiei“. Poezia 
și-a urmat, însă, imperturba
bil, destinul. Extazelor și in
dignărilor, ea le-a răspuns cu 
noblețea și demnitatea acestei 
ultime cărți : „Vine iarba". 
Este demnitatea imensă a pă- 
mîntului ce-și asumă respon
sabilitatea germinației și, de 
asemenea, măreția creatorului 
angajat pînă la jertfa su
premă, în apărarea adevăruri
lor esențiale : „Vorbesc despre 
lucruri pe care le cunosc, / 
sute de zile le port în inima 
cuvintelor ; / nu cred decît în 
ceea ce măcar o dată e plătit 
cu viața / dar nu toate, pentru 
cîte murim, pot fi adevărate" 
(„Poetul și Partidul").

Emanație a unui spirii de 
extracție țărănească, versurile 
lui Ion Gheorghe celebrează 
aventura elementelor pe orbita 
universului rustic : aventura 
laptelui, izvorînd parcă direct 
din trifoi și borhot, aventura 
pîinii, a lanului și, desigur, 
aventurile ierbii. înregistrăm, 
de altfel, o veritabilă invazie

li și talerta: r.o$-
care prin farr.e.e 
de f-.erare zi îș: 
l-.ctÂriree ferrră

ale
tehnico-științifice 

învățămintul

circuit de esențe, transmisi
bile numai în sens univoc: 
..Așa cum duc meșteșugarii-n 
turnuri / mașinăria ceasului 
cetății / uitîndu-și propria lor 
greutate / adăugată-n trecere 
la schele — / mi-am ridicat 
ideile la tine / fără să știu 
dacă zidirea mă îndură / 
și-acum eu însumi mă măsor 
acolo..." (..Pygmalion"). Poe
tica din ..Vine iarba" este una 
neprogramatică, de intuiție; 
în general. Ion Gheorghe nu 
riscă teoretizări versificate. 
Piesa numită „Artă poetică- 
tulbură mai ales prin acuta 
percepție a infinitului tipo
grafic, printr-un lirism al „se
minției semnelor" și nu prin 
presupusul manifest estetic.

în ansamblu, volumul „Vine 
iarba" lasă senzația unui im
presionant edificiu liric, bine 
echilibrat pe cîteva coloane 
monumentale. Lucrat într-un 
material dur. de rezistență, el 
se cere contemplat de la dis
tanță. Privit cu lupa. își tră
dează mici imperfecțiuni, su 
prafețe anguloase, neglijențe 
voluntare parcă. Talentul ne 
obișnuit al poetului asigură, 
totuși, triumfuri prestigioase 
acestei tehnici ușor primitive 
Surprinzător, însă, capodo
pera cărții („Amintiri din co
pilărie") este tocmai aceea 
care atestă virtuozitate de ar
tizan : „Noaptea. cîmpia de 
porumb a G her.eh iței / Fecioa
ra încălțată cu foi de po
rumb : / părul de nebun i-1 
duceau 
fiecare știulete rămînea iarba 
de aur / arsă de regina știu- 
leților de nectar. //.../' Al doi
lea băiat al lui Stanciu Bora / 
se laudă c-a văzut-o pe 
fecioara Gherghița / mușeîn- 
du-se de coamă cu armăsarii. / 
n-a fost iertat și l-au prins în 
porumb : /■ l-au legat, cu biciul 
de piele de iapă. / și pînă di
mineața l-au bătut cu po
rumb ; / într-un cerc pustiu, 
de iarbă jefuită / în jurul 
cuiva, se rotise ca un cal pri
ponit : / l-au găsit cu tot pă
rul alb ; / se turnase lapte de 
porumb peste el. / ca un 
fagur cenușiu, de viespi / era 
carnea plină de grăunț^./ 
cînd l-au adus pe saci acasa / 
au găsit în el porumbul în
colțit..." Savanta confluență 
dintre fantastic și real, dintre 
posibil și imaginabil, conferă 
acestui maestru al colajelor, 
rafinamente de miniaturist. 
Iar volumului „Vine iarba", 
excelent tn sine, o dimensiune 
în plus.

NICOLAE BALTAG

vegetalului, în actualul 
volum : „Pe unde vine țăranul 
crește iarbă" — enunță lapi
dar un stih. în lirica de u- 
șoară dezrădăcinare a poetu
lui, iarba devine obsesie, nos
talgie învăluitoare și remuș- 
care, neliniște citadină, amin
tire și prezență în același 
timp („Vine iarba"). Ea nu ce 
oferă retinei, ci retrospecției. 
Mai mult sugestie decît exis
tență în sine, iarba pare un 
sol al trecutului, al satului pă
răsit în adolescență și re
găsit în memorie. O tristețe 
neeompensată pulsează prin 
versuri : „Cînd arh plecat eu 
se năștea cineva : l o săptă- 
mînă a plîns cu fața la 
soare, / a fost adusă preoteasa 
ierburilor / și s-a uitat idînc 
în palma copilei /.../ pe unde 
a fugit primul din satul ăsta / 
crește multă iarbă amară", E»e 
nesimțite, realul se convertește 
în legendă : „să n-o lăsați să-și 
taie părul / așa a făcut una, și-i 
umblă bărbatul prin lume / 
în cămașa pletelor ei ; / că
mașa se strînge pe fugar, i-a 
ajuns pînă’la oase, / mai arc 
cîțiva ani și-o să-i înăbușe 
inima — / de-aceea se grăbește 
el să scrie cărți" — sau în 
plin ritual magic : „mergeți 
și-aduceți pelin și poala maicii 
domnului / și-i puneți cîte-o 
frunză-n scăldătoare" („Am 
plecat din Ialomița").

în concepția autorului, des
părțirea este eroare tumplită, 
antrenînd după sine grave 
frustrări existențiale. Uneori, 
opera înseamnă o absolvire 
— prin ea, vitalul se sustrage 
extincției, iar destinul își a- 
mînă „sărbătoarea" finală. 
(„Cîntecul meu e dezgroparea 
mea" — exclama. cîndva, 
Gheorghe Pituț). Alteori, crea
ția însăși semnifică o frustra
re, un atentat — în timp — la 
identitatea creatorului. între 
poet și poezie se stabilește un

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele
11.30 14 ; 16.30 : 19 ; 21.15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 
8.15; 10.30; 12,45; 15; 17,45;
GALA FILMULUI DIN RE
PUBLICA DEMOCRATĂ
GERMANĂ orele 20,30).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Victoria (orele 9; 
1145; 13,45; 16,15; 18.30; " “

ROATA VIEȚII 
rulează la Cinemateca 
9 45 : 12 14,15 ; 16.30 ;
21); Miorița (orele 9 ; 
13.45 16 ; 18X0 ; 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) ; Modem (o- 
rele 10 ; 14 ; 1745 ; 20 30).

JURNALUL TNEI FEMEI TN 
ALB

rulează la Union (orele 15 30 ; 
20X6) ; joi și simbătâ. (ore
le 18 filme de animație).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8.30: 
11 ; 13X0 ; 16 : 18 30 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Lumina (orele 8.30 ; 
16.15; în continuare). COLI
NA (oreie 18,45 ; 20.45).

RĂPIREA FECIOARELOR — 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

multe im- A rulează ’.a Doina (orele 11.30 : 
16 ; 19.39).

HARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Feroviar (orele 8.30: 
— 16 în continuare ; 18X0 ; 21).

GRAIUL ANIMALELOR LUMI
NA NEAGRA. IZVOARE. NUN
TA ZAMFIREI

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

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele 8.43; 
11 13X0 ; 19 ; 1130 ; 21) ; Flo-
reasca (orele 9 ; 1143 ; 13.30 ; 
16; 18.15 ; 20.30) ; Arta (orele 
9.15 — 15.45 !n continuare : 18 : 

2Ă15).

Ma-

pentru o cunoaștere adinei a 
preocupărilor studenților, a 
năzuințelor lor, pentru a-i aju
ta să înțeleagă problemele 
complexe ale vieții contempo
rane, să le judece și să le in
terpreteze in lumina principii
lor partidului nostru".

Studențimea, la rîndul ei, a 
arătat vorbitorul, are inalta în
datorire fată de popor, față de 
construcția socialismului In 
România de a folosi din plin 
condițiile create pentru a-și 
însuți eu sirguință cunoștințele 
profesionale si de cultură ge
nerală bogate, pentru a deveni 
specialiști cu o pregătire mul
tilaterală. gata să-și pună ener
gia >i talentul fn slujba con
strucției socialiste, să înfrunte 
greutățile, să devină slujitori 
devotați ai patriei. In cuvinta- 
re s-au făcut ample referiri la 
sarcinile complexe, la respon
sabilitatea ce revine organi- a 
rațiilor de partid și de tine
ret din invățămintul superior 
pentru ridicarea pe o treaptă W 
și mai înaltă a procesului 
structiv-educativ.

în continuare, tovarășul
xim Berghianu s-a oprit asu- £ 
pra unor aspecte ale politicii 
interne a partidului nostru pri- 
vind dezvoltarea producției “ 
materiale, perfectionarea for
melor si a metodelor de con- • 
ducere și organizare a vieții £ 
noastre sociale, pentru adinci- 
rea democrației socialiste, pen- 
tra ridicarea pe o treaptă su- " 
perioară a întregului proces de 
desăvârșire a construcției so- • 
căaflale. Cetățenii României, a 
spus vorbitorul, văd in politi-^ 
ea internă si externă a parti
dului expresia inaltei respon- 
sabihtăti fată de interesele ™ 
poporului nostru, față de cauza 
unității țărilor socialiste și aw 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale și de a~ £ 
ceea sint deplin hotăriți să în
făptuiască neabătut această 
politică. W

în încheiere, vorbitorul a 
spus: Jn noul an uni- V 
versitar. doresc corpului di
dactic cit
pliniri și satisfacții in ac
tivitatea nobilă și de mare râs- £ 
pundere pe care o desfășoară W 
Doresc studenților ca prin 
muncă și suruintă să acum u le- W 
re bogate cunoștințe științifice^ 
si culturale, să se bucure de 
|ot ceea ce oferă arta și cui-a 
tura, peatro ca anii studenției 
să fie cei mai luminoși din 
viata lor și ca acel -Gaudea- V 
mus igrtur- să le rămină tn 
amintire ea un itnn închinat ț 
tinereții lor. u imn al anilor 
cind s-au pregătit pentru a A 
deveni cetățeni de nădejde ai W

partidului. torarĂșului Nxeiae 
Ceaujeseu. -Profescrti r f:-- 
deețîi din centnu jrJvwsstar 
Galați trăiesc as*.ân un evetti- 
iser.t deoseb-it în v^ța lor. 
deschiderea noului ar. univer
sitar fn condițiile dad întregul ( 
pepor rțciâr. irJipfxeț» Intr-o 
unitate de mor.obt peltica ști
ințifică a partidului nostru. 
fnaintind hotârit pe drumul 
eor-strurtiei soc.al.ste. ai îi 
tăririi și înfloririi patrie; 
noastre.

A^•em drept călăuză 
mur.ca r.oasiră documer.te re- 
marcab: le ale politicii parti du- " 
lui și satului nostru în dome
niul învățămîntului — cirec- 
tiveie CC. al P.CJU, cu pri
vire la dezvoltarea învățămln- A 
tului și noua lege a învăță
mîntului a căror aplicare va 
duce învățămîntul nostru de ™ 
toate gradele pe o treaptă su
perioară, sporindu-și contribu- • 
ția la ridicarea spirituală a 
poporului, la pregătirea cadre- £ 
lor, la dezvoltarea culturii, 
științei șl tehnicii în țara noas- 
tră. Ne exprimăm totala ade- 
ziune față' de politica internă 
și externă a partidului și sta- V 
tului nostru, care răspunde în 
întregime intereselor vitale ale 
poporului român, aSigurînd 
mersul ascendent al economiei A 
și culturii pe drumul progre
sului și civilizației".

20,45).

(orele
18.45 ;
11.15 ;

PAȘĂ 
(orele 
18.30 ;

RO-

<r<

in- desând, cel ce a indrizxxit s-o 
facă și-a atras asupra-i un șir m- 
trrm inabil de pcane dm partea 
famihuței președmtehn. Așa cwn 
le dă dreptul Statutul CooperaU- 
\n Agricole de Producție, oame
nii s-au ridicat cu toată răspun
derea au analizat cauzele dez
voltării cu adevărat în ritm de 
melc a unității lor. Criticind a- 
pucăturile de om avar ale lui 
Constantin Căliman, om indife
rent față de treburile cooperati
vei și ale membrilor ei, pus pe 
căpătuială și preocupat ca prin 
mijloace meschine să-și ciștige 
bunul renume, printre cei ce for- 
nau verigile superioare de con
trol și îndrumare (defecte ce ca
racterizau munca cotidiană a 
fostului președinte», vorbitorii au 
definit, de fapt, chipul nedorit, 
străin de relațiile noastre sociale, 
al conducătorului. „După 8 sau 
9 ani — spunea Dumitru Circei, 
asțăți pot vorbi deschis. Pînă a- 
cum; prin relațiile ce le avea, 
prin sprijinul primit de la cei de 
la raion, sau regiune, de fiecare 
dată Căliman îmi așeza — și nu 
nnmar mie — călușul în gură. 
Știți doar că de cîteva ori, cînd 
am încercat să arăt abuzurile ce 
le săvîrșea, am fost scos din șe
dințe. Se purta așa cu scopul să

r-

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 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30);

' 11,15;
9 ;

ii,, io,ou ; iu , ,
Flamura ( orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

INIMA DE MAMA
rulează la înfrățirea
15.30 ; 17.45 ; 20).

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

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Dacia (orele 8— 

în continuare ; 18,45 ;

(orele

VWNNETOU
rulează la Bucegl (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). 
Gloria (orele 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 ; 20.30) ; Tomis .(ore)e 9—
15,45 în continuare; 18.15;
20.30) .

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

VIVA MARIA
rulează Ia Lira (orele 15.30 : 
18 ; 20.30).

VIN CICLIȘTII
rulează la Drumul Sării ((orele
15 ; 17.30 - 20) ; Ciulești (orele 
15.30; 18 ; 20,30) ; Moșiloi (o- 
rele 15.30 : 18 : 20.30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
rulează la Cotrocenî . (orele
15JC ; 18). PRIMA ZI DE
BERTATE (orele 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează Ia Volga (orele 9.30—
16 In continuare : 18.15 ; 20.30).

K. O
r-lează Ia Viitorul (orele 15.30;
18 ; 20.30}.

TREI COPII .MTNCNE-
ruiează la Aurora (orele 9 ;
1145; 1X30; 15.45. 18 : 20.30).

TARZAN. OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Popular (orele 15X0; 
18; 20M) ; Rahova (orele
15X0 ; 18 ; 20X0).

LI-

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

FRATELE DOCTORULUI 
MER

rulează la Flacăra (orele 
18 ; 20.30).

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

ÎNFRINGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Progresul 
15.30 ; 18 ; 20,15).

SFÎRȘITUL AGENTULUI 
rulează la Ferentari 
15.30 ; 18 ; 20 30).

CORABIA „PASĂREA ALBAS
TRĂ"

rulează la Pacea (orele
18 ; 20).
UN DOLAR GĂURIT 

rulează la Crîngași i 
16; 18; 20).

PRIN KURDISTANUL 
BATIC

rulează la Cosmos (orele 
L8 ; 20,30).

(orele

W4C
(orele

16;

(orele

SĂL-
15.30;

f
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TELEVIZIUNE
JOI 3 OCTOMBRIE 1968

PROGRAMUL I
10.00

10.30
11.00

— Consultații la chi
mie.

— Consultații la istorie.
— Curs de limba ger

mană.
11.30 — Telecronica econo

mică.
17.30 — Pentru copii : „Țara

mea".
Emisiune de versuri. 

18.00 — TV. pentru specia
liști.
Ui ciul „Medicină".

18.30 — Curs de limba rusă. 
19.00 — Studioul pionierilor.

„Extemporal de 
toamnă.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20.00 — Film serial „Lagar- 
dere" (V).

20.50 — întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la

care nu s-â răspuns 
încă..

— Trei chitare în lumi
na reflectoarelor.

— Itinerar
— Studioul 

da" de 
pescu.

— Teleglob _
ne de călătorii geo
grafice: „Venezuela".

— Telej urna- 
1 u 1 de noapte.

PROGRAMUL II

21.20
21.50
22.05

22.40

23,00

20.00
20.05
20 50

21.20
22.00

european.
Mic : „San-

D. R. Po-

Emisiu-

— Teleimprimator.
— Concert simfonic.
— O samă de cuvinte. 

Mihai Eminescu — 
Scrisorile.

— Document.
— Vitrina discului.

JOI 3 OCTOMBRIE

• ROMEO $1 JULIETA (ora

19.30) la Opera Română ;
• MY FAIR LADY (ora

19.30) Ia Teatrul de Ope
retă.

• TOPAZE (ora 19,30) Ia Tea
trul Național (sala Studio).

• LIVADA CU VIȘINI (ora 
20) la Teatrul Bulandra 
(sala din bd. Schitu Măgu- reapu).

• MELODIE VARȘOVIANĂ 
(ora 20) la Teatrul Bulan
dra (sala din Al. Sahia).

• UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE 
(ora 19,30) la Teatrul de 
Comedie.

• TANGO (ora 20) la Teatrul 
Mic.

• REGELE CERB(ora 18,30) 
la Teatrul Ion Creangă.

• COMICI VESTIȚI AI RE
VISTEI : N. STROE (ora 
19,30) la Teatrul C. Tănase, 
Sala Savoy.

• AVENTURILE LUI PLUM 
PLUM (ora 17) Ia Teatrul 
Țăndărică (sala din calea 
Victoriei).

• ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ 
(ora 17) Ia Teatrul Țăn
dărică (sala din sir. Aca
demiei).

I
I
I

I
I

I
I
I
I

lucrare să fie executată numai cu 
forțele noastre. Minunea sa de 
hotărîre ne costă, însă, pierderea 
din retribuție a cel puțin un Ki
logram la ziua-muncă, reducerea 
cu cite’’a zeci de tone a cantită
ților posibil de valorificat la con
tracte. Tot ca urmare a nesocoti
rii principiului muncii colective-, 
a ruperii de realitatea satului a 
președintelui aiu ajuns să inves
tim zeci și zeci de mii de lei în 
utilaje și materiale ce nu le-am 
folosit niciodată, să se creeze 
nemulțumiri între membrii coope
ratori, obligați să plătească în nu
merar sau in zile muncă (?!), di-

justificare pentru activitatea 
lor desfășurată voit împotri
va intereselor generale ale 
obștei. Funcția de președinte sau 
de brigadier, de contabil, maga
zioner, specialist însemna aici nu 
o ierarhie în competență în par
ticiparea la rezolvarea probleme
lor de producție. La Moscu, a 
fi președinte sau brigadier însem
na să dai dovadă că poți fura 
nestingherit din bunurile obștești. 
Numai în iama trecută mai mult 
de trei vagoane și jumătate de 
porumb au împărțit între ei oa
menii lui Căliman, iar în vara a- 
ceasta cca. două treimi din pro-

ATENTATORII LA
AVUTUL OBȘTESC

neamu- 
acestuia 
prea se 
cinstită". 
a Lucrat

flat: ceea ce se cîștizcse de la 
noi a fost împărțit nevestei fi 
copiilor președintelui, 
rilor ți prietenilor
— persoane care nu 
omorau cu munca 
Consiliul de conducere
sectar, împotriva tuturor norme
lor interne ale cooperativei agri
cole — mărturisea Alexandru 
Blânaru. De fapt hotărîrile se 
luau de către Căliman și Gaiu. 
Ceilalți membri ai consiliului fu
seseră transformați în unelte do
cile ale celor doi. Fără să se con- 

. sulte cu cineva, Căliman a an
gajat pentru toamna aceasta că
ruțe de Ia munte în scopul trans 
portarii din cîmp a recoltei, deși, 
printr-o mai bună organizare, 
prin consultări, ar fi găsit solu
țiile care să permită ca această

rect purtătorilor de atelaje ce în
lesnesc efectuarea unor lucrări 
membrilor cooperatori". „La noi 
s-a procedat cam așa : „am intro
dus porcii în cartofi ca să ni-i 
scoată", aprecia, printr-o zicală, 
Pamfil Damaschin, activitatea ce
lor din consiliu și a celor de la 
contabilitate. Pentru că aceștia 
aveau totul cînd le trebuia, puțin 
îi interesa- dacă în ceea ce se 
obține, în retribuție, noi ceilalți, 
găsim vreo satisfacție".

Oare să fi avut o atît de pu 
țină ținere de minte fostul pre
ședinte al cooperativei agricole 
din Moscu, ca și cei veniți aici să 
controleze și să „îndrume" acti
vitatea, îneît să nu-și mai fi a- 
mintit de statutul 
vei agricole ? Chiar așa da
că ar fi și tot n-ar

cooperati-

avea vreo

duqția de legume obținută de pe 
cele
teva mii de kilograme de grîu, 
40 și ceva de mici, pur
cei,
materialele procurate în scopul 
satisfacerii nevoilor de producție. 
La această concluzie ne conduce 
și faptul că, aici, în mod regulat 
se creau plusuri prin neînregis- 
trarea sau reformarea fictivă a 
unor bunuri. La recentul control 
s-au găsit plusuri de peste -10 
mii lei constînd, printre altele, și 
dintr-un motor stabil cu ardere 
internă pregătit să ia drumul u- 
nui „beneficiar" cu buzunar 
foarte .convenabil, pentru -contain 
la Maria Pamfil, diferite articole 
din piele, cojoace ciobănești etc., 
etc.

Mai ales în memoria satului

zece hectare cultivate ; ci’

o parte însemnată din

mai sînt și alte „mici" gre
șeli ale președintelui și ale celor 
strînși în junii său. Este de-a 
dreptul imposibil să le putem în
șira în cîteva rînduri. Toate însă 
pot fi cuprinse și sînt exprimate 
de ceea ce numim abuz de în
credere, subestimarea părerilot 
exprimate de către membrii coo
peratori, încălcare flagrantă a de
mocrației cooperatiste. Pentru că 
funcția, obligația socială de pre
ședinte al cooperativei agricole, 
a celei mai importante întreprin
deri economice din sat obligă 
înainte de toate la cinste, la o- 
biectivitate, vederi largi, spirit în
treprinzător, economic, atașament 
pentru unitate. La Constantin 
Căliman se pare însă că toate 
acestea lipseau. Prin comporta
rea lui abuzivă a reușit să ridi
ce un adevărat baraj in calea 
progresului cooneiativei as”?cole, 
al dezvoltării ei economice. în
depărtați în mod «fctema'je din 
locurile unde puteau să-și expu
nă punctul de vedere, să propo 
nă și să hotărască inițierea unor 
acțiuni, admonestați ori de cîte 
ori încercau să arate că 
știu cîte ceva din matranazlîou- 
rile președintelui și grupului său 
de prieteni — membrii coopera
tori, stăpînii de fapt ai coo
perativei agricole — erau ținuți 
Ia distanță, șicanați. Prin aceasta 
se întreținea acea atmosferă im
proprie muncii larg și întreprin
zător desfășurată.

Pentru toate acestea satul a 
sancționat pe Constantin Căliman, 
destituindu-l din munca de pre
ședinte, a dispus retragerea man
datului celor aleși în consiliul de 
conducere sau numiți la contabi
litate. Tn locul acestora, coopera
torii au ales pe cei mai harnici 
dintre ei. în cazul abuzurilor să- 
vîrșite, al sustragerilor din avu
tul obștesc, se impune, însă, ca 
hoții să suporte severitatea legi
lor statului nostru.

hidrodinam.ee
prodecar.il
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TELEGRAME
Todor Jivkov, prim secretar 

al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
și Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bul
garia, au adresat tovarășilor Ni
colae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, o telegramă 
în care se transmit mulțumiri 
pentru urările adresate cu prile
jul sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Bulgaria.

în telegramă se spune printre 
altele :

Poporul bulgar dă o înaltă 
apreciere prieteniei tradiționale 
bulgaro-române și colaborării 
frățești dintre partidele și țările 
noastre. Noi sîntem, de aseme
nea, convinși că relațiile de pri
etenie și colaborare dintre Re
publica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România, din
tre Partidul Comunist Bulgar și 
Partidul Comunist Român se vor 
dezvolta continuu spre binele 
ambelor noastre popoare, în in
teresul unității țărilor socialiste, 
al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, în intere
sul cauzei socialismului $i păcii.

Ne folosim de acest prilej pen
tru a vă ura dumneavoastră și 
poporului frate român noi și tot 
mai mari succese în construirea 
socialismului în țara dv., în lup
ta pentru pace și colaborare în 
Balcani $i în lumea întreaga-

erate Vietnam și Fam Van 
Dong, primul ministru al Re
publicii Democrate Vietnam au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, o telegra
mă în care transmit mulțumiri 
pentru urările adresate cu pri
lejul celei de-a 23-a aniversări 
a creării Republicii Democra
te Vietnam.

în construirea socialismului 
ca și în lupta sa contra agre
siunii americane, pentru sal
varea națională — se arată în 
telegramă — poporul vietna
mez a beneficiat întotdeauna 
de sprijinul și de ajutorul 
prețios al poporului, al parti
dului, și al guvernului Repu
blicii Socialiste România. Cu 
această ocazie ținem să vă 
mulțumim sincer pentru acest 
sprijin și

Muncii, a făcut o vizită în țara 
noastră, pentru a lua cunoștin
ță de realizările obținute de Cen
trul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din între
prinderi, de la Otopeni, unitate 
organizată pe baza unei convenții 
între guvernul român, Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.) și Organizația 
Internațională a Muncii — O.I.M.

LA COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE „PRI
ETENIA ROMANO CHINEZĂ** 
din comuna Muntenii-Buzău, ju
dețul Ialomița a avut loc, 
miercuri după-amiază, o aduna
re consacrată celei de-a I9-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii Populare Chineze.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai organelor locale de partid și 
de stat, numeroși țărani coopera
tori.

Au fost prezenți membri 
Ambasadei R. P. Chineze.

Despre însemnătatea eveni
mentului au vorbit Gheorghe 
Ghiță, președintele cooperativei 
și Ma Șiu-Șîn, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chi
neze la București. în continuare 
a fost prezentat un film artistic, 

în cinstea oaspeților, coopera
torii au oferit o masă.

Continuînd seria Operelor 
complete ale lui Lenin tra
duse în românește noul volum 
— recent apărut în vitrinele 
librăriilor — cuprinde pagini 
din corespondența Iul V.I. Le- 
nin și alte scrieori, elaborate 
în perioada anilor 1917-1919. 
Sînt abordate, în paginile vo
lumului, problemele isto
rice fundamentale care se ri- 
dioau în fața tînărului stat so- 
vietio al comuniștilor și tutu
ror oamenilor muncii din Ru
sia, odată ou triumful Marii

ai

acest ajutor.
★

afacerilor externe al 
Socialiste România,

Ministrul 
Republicii 
Comeliu MănesCu, a primit din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, 
o telegramă prin care mulțu
mește pentru felicitările ce i-au 
fost trimise cu prilejul celei de-a 
23-a aniversări de la crearea 
Republicii Democrate Vietnam.

Numirea noului amba
sador al Republicii So
cialiste România în Re

gatul Laosului

Ho Și Min, președintele Co
mitetului Centra] al Partidu
lui celor ce muncesc din Vie- 
nam, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, Truong 
Chinh, Președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării 
Naționale a Republicii Demo-

Cu prilejul celei de-a Vl-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Arabe Yemen a avut loc 
un schimb de telegrame între 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și 
președintele Consiliului Repu
blican al Republicii Arabe 
Yemen, Abdul Rahman Eî- 
Iriani.

• PREȘEDINTELE Consi
liului Economic, Manea Mă- 
nescu a primit miercuri dele
gațiile celor 22 de țări parti
cipante la Sesiunea interna
țională pentru prelucrarea 
electronică a informațiilor, or
ganizată sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite. La 
primire a asistat Constantin 
Ionesou — directorul general al 
Direcției Centrale de Statistică, 
vicepreședinte- al Consiliului 
Economic.

• LA 2 OCTOMBRIE, la 
Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc schimbul instrumente
lor de ratificare a Acordului în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Austria privind 
acordarea de taxe vamale prefe
rențiale» semnat la Viena, la 
28 februarie 1968. ,

Din partea română, schimbul 
a fost efectuat de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea austriacă 
de Eduard Tschop, ambasado
rul extraordinar și plenipotenți
ar al Austriei la București.

Au fost de față funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior, precum și 
membri ai ambasadei austriece.

ca a președintelui Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Pompiliu Macovei.

Cu această ocazie, 
danez al culturii, K. 
Petersen, a oferit o 
cinstea oaspetelui român, 
luat parte președintele Par
lamentului danez, Karl Skytte, 
Vicepreședintele Parlamentului, 
Morten Lange, deputați, func
ționari superiori din Ministerul 
Culturii. Au fost prezenți am
basadorul României în Dane
marca, Gheorghe Ploeșteanu, și 
alți membri ai ambasadei.

în timpul șederii sale în Da
nemarca, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă a vizitat instituții social- 
culturale din Copenhaga și din 
alte orașe și a avut convorbiri cu 
conducătorii acestora și cu 
verși specialiști, 
purtate cu 
culturii au 
comună și 
în vederea 
schimburilor culturale și artisti
ce dintre cele două țări.

Artă,

ministrul
Helveg 

masă în 
Au

di-
Convorbirile 

ministrul danez al 
evidențiat dorința 
posibilitățile existente 
lărgirii continue a

LA 30 SEPTEMBRIE a luat 
«fîrșit vizite oficială în Danemar-

• ÎN PERIOADA 26 sep
tembrie — 2 octombrie, Francis 
Blanchard, director general ad
junct al Biroului International al

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin Băbea- 
nu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Democrată Vietnam, a fost nu- 
miț în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România și 
în Regatul Laosului, cu reședin
ța la Hanoi, în locul tovarășului 
Ion Moangă, care a fost reche
mat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Urmare din pag. I)

numeroasele marcatoare fi alte 
unelte agricole intră și ele, gra
ve, ca o mărturie a rangului lor 
suprem, th desfășurarea riguroasă 
a ritualului de toamnă.

Culeasă de mult, treierată pe 
covoarele de iarbă deasă, tocită 
de vite, ale virogilor, recolta de 
floarea-soarelui, cită mai e, a- 
dunatâ în grămezi uriașe, dă o 
imagine inedită a uleiului care 
gîlgîie pe undeva pe sub coaja 
luminoasă fi parfumată a fiecă
rei semințe-miracol al diferitelor 
ipostaze ale conservării naturale. 
De fapt, cu remorcile, cu atela
jele, cu cele patru camioane ale 
C.A.P.-ului, a fost transportată la 
bazele de recepție aproape în
treaga cantitate de floarea-soare
lui, conți actată de pe cele 436 
ha, și neîntrerupt se recoltează 
cele 260 ha de sfeclă de zahăr.

Inginera Teodora Chiorescu, o 
tînără absolventă a facultății de 
horticultură din Iași, îmi vorbește 
despre calitățile celor peste 80 
ha de vie fi mai cu seamă des
pre „băbeasca" indigenă, pe care 
Ștefan cel Mare o aprecia așa de

ABC

Popas la
Fîntina de aur

La intrarea dinspre Feli- 
ceni în municipiul Odorhe- 
iul Secuiesc o capelă din 
secolul al XIII-lea decla
rată monument istoric, în
tâmpină curiozitatea călăto- ' 
rului. Foarte puțini știu 
insă că străbătind cîteva sute 
de metri pe un drum ano
nim. vor întîlni la capătul 
său un adevărat miracol al 
naturii. Intr-o vale, pe o 
suprafață mică de teren se 
află 12 izvoare de apă mi
nerală, fiecare avînd 
altă compoziție. Reflectînd 
structura geologică extrem 
de variată a subsolului, fi
rele de apă aduc la supra
față substanțe tămădui
toare, specifice chiar, mai 
multor stațiuni din țară.

Acestea sînt captate în mici 
bazine de beton. Locui
torii prețuiesc foarte mult 
izvorul nr. Ol denumit 
Fîntina de aur. cu apă pen
tru bolnavii de stomac.

Pe o piatră, a cărei scurtă 
istorie începe din 1963, sînt 
menționate numele a cinci 
persoane care alcătuiesc 
„brigada voluntară con
structoare" a izvoarelor. 
Descoperitorul lor este lo
calnicul Bonțea Crăciun. 
Deși acești oameni vîrstnici 
s-au dăruit nobilei munci 
de amenajare a locului dă
tător de sănătate, solici
ted Institutului de medi
cină și farmacie din 
Tg. Mureș să efectueze ana
liza științifică a apelor, din

Revoluții Socialiste din Octom
brie. Sarcinile dictaturii pro
letariatului în epoca respec
tivă, condițiile de înfăptuire 
a reconstrucției .țării, perspec
tivele și obiectivele construc
ției socialiste constituie teme
le principale abordate în pa
ginile volumului. Sînt dez
bătute, de asemenea, proble
me ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
în contextul organizării Inter
naționalei a IlI-a, probleme 
ale situației politice europene 
a epocii, în corelație cu linia 
politică externă a statului 
sovietic.

Textele cuprinse în volum 
se referă la o perioadă istori
că de primă însemnătate, 
esențială pentru victoria so
cialismului în Rusia, reflec- 
tînd uriașa activitate desfă
șurată de V.I. Lenin pe te
renul ideologiei și al practi
cii revoluționare, ca organi
zator și conducător al primu
lui stat socialist din lume.

mult și pe seama căreia domni
torul a aplicat sigiliul unei legen
de, trecută uneori și-n tratatele 
de viticultură.

Existînd posibilitatea teraselor 
naturale, se preconizează o extin
dere pînă la 300 ha de viță de 
vie, acesta fiind un sector cu 
randament mare în economia 
C.A.P.-ului Vorniceni, al cărui

F.C. Argeș -Lexoes Porto 0-0
In fața unui adversar care a 

jucat deschis, căci numai o vic
torie ar fi fost favorabilă, F.C. 
Argeș a obținut calificarea 
grație unei prevederi regulamen
tare și unui joc organizat cu pre
cizie. In prima repriză, avînd 
împotrivă un vînt extrem de pu
ternic, piteștenii au jucat prudent, 
ținînd mult mingea la mijlocul 
terenului și punînd destul de rar 
în primejdie poarta apărată de 
Fonteca. Ocaziile nu au lipsit, 
totuși cea mai mare din ele fiind 
ratată de Dobrin, în minutul 43 
dnd un șut excepțional execu
tat prin întoarcere a nimerit col
țul bareîor. Dobrin, a fost de 
altfel, eroul principal al reprizei 
prin jocul său gîndit și tehnic. 
După pauză, piteștenii ies mai 
hotănți la atac, Dobrin munceș
te în continuare enorm și inte
ligent, punîndu-și partenerii și pe 
el însuși în poziții excelente de 
șut, dar’el are de luptat nu nu

mai cu apăr ai ea adversă (din care 
s-au remarcat Geraldo, Adriano 
și Moreira) ci și cu lipsa de in
spirație a lui Radu și Jercan. 
Oaspeții contraatacă destul de 
frecvent căci linia lor de mijloc 
o domină pe cea argeșeană, dar 
șarjele lor nu sînt decît rareori pe
riculoase (mai cu seamă prin ex
tremele Bene și Ricardo) dar și 
atunci Vlad, Ivan și mai ales 
Barbu rezolvă totul cu calm și 
precizie. Piteștenii ratează oca
zii după ocazii (minutul 47, 50, 
52, 53, 70, 72 ete). în minutul 
75 apărarea portugheză este pe 
punctul de a ceda : Radu pă
trunde singur dar este cosit în 
oareu. Arbitrul austriac Schillei 
nu acordă însă lovitura de la 11 
metri. A fost singura greșeală 
(dar ce greșală I) a unui arbitraj 
care altfel ar fi meritat nota 10.

S. COSTIN

J.O. la televiziune
A XlX-a ediție a Jocurilor pltala Mexicului, va putea fi 

Olimpice da vară găzduite de ca- urmărită in transmisie • directă.
— 12 OCTOMBRIE (orele 19—21,30) — Festivitatea de des- chidere ;
— 13 OCTOMBRIE (orele 23-1,45) - Atletism — serii, calificări, finală 10 000 m ;
— 14 OCTOMBRIE (orele 18—15,15 și 23—2,30) alletira — 

serii, calificări, finale — lungime, suriți (femei), greutate, 100 m, 
20 km marș (bărbați), precum și bex, haltere, canotaj, volei «1 fotbal ;

— 15 OCTOMBRIE (orele 18—19.30) — haltere, box, volet, 
fotbal ; (23—2.20) — atletism — serii și finale la 100 m fonei, 
disc, 400 m.g., 800 m (bărbați) ;

— 16 OCTOMBRIE (orele 18—19.30) — box. haltere, canotaj,
fotbal, volei, pentatlon ; (orele 23—2b— atletism — serii, semi
finale și finale la 400 m femei, suliță, prăjină, 3000 m obsta
cole, 200 m bărbați ; v

— 17 OCTOMBRIE (orele 18—19.30 șl 23—1,40) — atletism — 
calificări, serii și finale — înălțime, 200 m (femei), 110 m.g. 
triplusalt. 5000 m bărbați ;

— 18 OCTOMBRIE (orele 15—17,30) — natație, pentatlon, 
scrimă, box. lupte, haltere, volei ; (orele 23—1) atletism — 
semifinale, finale — disc, 80 m.g. (femei), lungime, 460 m (băr
bați) ;

— 19 OCTOMBRIE (orele 23.30—2,80) atletism ;
— 20 OCTOMBRIE (orele 8—11) — natație, ciclism, finale 

canotaj academic și atletism ; (orele 22—22,45) — fotbal — sfer
turi de finală ;

— 21 OCTOMBRIE (orele 18—19.45) — natațle ;
— 22 OCTOMBRIE (orele 17—17.30) — ciclism ; (orele 22.30— 

24) — natație ;
— 23 OCTOMBRIE (orele 17—17.45) — natație ; (orele 13—22) 

— călărie ; (orele 22.30—24) — box ;
— 24 OCTOMBRIE (orele 19.05—19.55) natație ; (orele 21—22) 

gimnastică ; (orele 23—23.45) : caiac-canoe ;
— 25 OCTOMBRIE (orele 14—15) — gimnastică ; (erele

18=—21.30) — caiac-canoe — finale ;
— 26 OCTOMBRIE (orele 14.30—16.35 și 18—18.40) — na- 

tație : (orele 23.30—1.15) — fotbal : finală.
— 27 OCTOMBRIE (orele 16—17) — natație ; (orele 17—18) —

călărie ; ,
— 28 OCTOMBRIE (orele 20—1) — ceremonia de închidere 

a jocurilor.
Orele înaintate Ia care au loc ferenței de opt ore dintre

unele transmisii se datoresc di- Mexic și țara noastră.

învinsă
de Spartak Trnava 

cu 4-0, Steaua a 
pierdut calificarea

La Tmava s-a disputat 
miercuri al doilea meci dintre 
echipele Steaua București și 
Spartak Tmava, din cadrul „Cu
pei campionilor europeni'* la 
fotbal. Jucînd foarte bine, fot
baliștii ceho’slovaci au repurtat 
victoria cu scorul de 4—0 (1—0) 
obținînd calificarea pentru turul 
următor. Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost Adamec, care a 
marcat trei din cele 4 puncte, 
în primul joc cîștigase Steaua cu 
3-1.

în cupele europene
Miercuri, în „Cupa orașelor 

tîrguri" la fotbal, Slavia Praga 
a învins eu 5—0 (2—0) pe Wiener 
Sport Klub și s-a calificat pen
tru turul următor al competi
ției. Vojvodina Novisad a între
cut cu 1—0 (0—0) pe Glasgow 
Rangers (primul joc fusese cîș- 
tigat de Glasgow cu 2—0). în 
„Cupa cupelor" Dunfermline a 
dispus cu 2—0 (1—0) de Hapoel 
Nicosia. Bor (Iugoslavia) a în
trecut cu 2—0 (1—0) pe Slovan 
Bratislava, însă a ratat califi
carea (Slovan cîștigase primul 
joc cu 3—0). ,

• în venultima zi a turneu
lui de baschet de la Monte
rey, echipa Spaniei a învins 
cu scorul de 85—66 (37—28) 
selecționata Australiei. Jocul 
bun prestat de formația spa
niolă, din fîndul căreia s-au 
remarcat Luyk (25 puncte) și 
Rodriguez (22 puncte), o re
comandă ca principală candi
dată la unul din primele două 
locuri ale turneului. După 
cum se știe, primele două cla
sate se vor califica pentru tur
neul final de la Ciudad de 
Mexico.

Intr-un alt loc, reprezenta
tiva Uruguayului a dispus cu 
96—78 (45—36) de selecționa
ta Indoneziei.

în ultima zi a turneului se 
vor disputa două partide de
cisive ■ pentru calificare în 
turneul final: Uruguay — 
Australia ți Spania —• Polo
nia.

• Selecționata feminină de 
volei a Japoniei și-a continuat 
pregătirile pe terenurile din 
satul olimpic. în general, față 
de ultimele mari competiții, 
echipa este ^complet schimba
tă. Selecționerul formației, 
Tutaka Meada, a alcătuit o e- 
chipă din jucătoare mai înal
te cu... 2 cm. și desigur mult 
mai tinere. El a declarat zia
riștilor că echipa are șanse 
mari de a cuceri medaliile de 
aur.

pune pe cîntar toate realizările, 
dar greșelile, cite or fi, nu tre
buie să le uităm.

Toamnă... Semnalul principale
lor culesuri, dar și al unor înce
puturi la fel de importante. Des
chiderea noului an școlar, în 
Vorniceni, culege emoții deosebi
te : un liceu tînăr, un nou local 
de școală și un număr de peste

re, cumpănesc planificarea mun
cii pentru ziua următoare. O în
serare la Vorniceni înseamnă fi
xarea nunților ce vor începe au
rind, nunțile fiind și ele un alt 
cules...

Răzeșii lui Ștefan cel Mare
— Am tot grăit fi-am tot grăit,

MIRESME BUCOVINENE
  x.

perimetru total înregistrează 
5386 ha.

Petre Gh. Havrămeanu, preșe
dintele C.A.P.-lui, vorbindu-mi 
despre fondul de bază de la 
începutul anului în curs — 
4 928 000 lei — îmi dezăvăluie 
imaginea bunului gospodar con
știent de importanța sarcinilor 
sale:

— Deprindem sistemul și me
todele cele mai rentabile în mun
ca noastră, din mers, In procesul 
de fiecare zi. Nouă, fiecare an ne

1650 elevi, pentru care 37 de ca
dre didactice au rinduit manua
lele școlare la capetele băncilor.

Aerul e greu de atîta toamnă.
O înserare la Vorniceni miroa

se a frunză arsă, a prune încinse, 
a abur de țuică și vin ce dă în 
fiert, a lapte dulce și-a pîine ru
menă care dogorește obrajii. Dar 
o înserare la Vorniceni mai mi
roase și-a fum de tutun lățit pe 
coridoarele sediului C.A.P., unde 
brigadierii și șefii de echipă, îm
preună cu consiliul de conduce-

dar eu îți spun, noi, românii, am 
știut întotdeauna să biruim greu
tățile.^

Vorbele acestea mi le spune 
brigadierul zootehnist Gheorghe 
Rădăcină, care are sub supra
vegherea sa cele 2600 de oi, pre
cum și stupii C.A.P.-ului, și care 
mă și găzduiește de cîteva nopți, 
cu o ospitalitate specifică moldo
venilor. Vorbisem despre prăpă
dul pe care-l făcuse grindina, 
dnd, din cele 950 ha însămînța- 
te cu grîu, 232 ha ou fost com
promise.

— Trebuie s-avem inima tare, 
cu șubrezenie se dărîmă copa
cul, cît de falnic îi, dar omul 
nu1 Noi sîntem răzeși de ai lui 
Ștefan cel Mare și nu ne rătăcim 
sufletul la necaz.

Țața Leonora, soția lui badea 
Ghiță, mi-arată pe sală un război 
înalt pe care țese o scoarță.

Covorul e excepțional, e un 
„unicat": lucrează fără model. II 
face „din minte" — și ritmează 
culorile, desenul, după cum sim
te cu ochii, sufletul și lasă am
prentele de o extraordinară poe
zie peste urzeala de lină vopsită.

Există un cuvînt pe care oa
menii nu-l rostesc prea des, dar 
în care cred cu toată puterea lor. 
Cuvînttil se numește fericire. Ba
dea Ghiță și țața Leonora mi-au 
vorbit despre acest cuvînt — și 
nu numai ei.

— Amu, tare-i bine de trăit!
Vorbele acestea le-am auzit și 

pe cîmp, și pe hudițe, și-n ca
sele vomicenilor. Le-am auzit și 
le-am scris pe prima pagină a 
bloc-notes-ului meu, ea pe un ti
tlu de poem, pe o temă contem
porană. Un poem despre viață.

• A sosit ultimul lot al de
legației Cehoslovaciei. Din a- 
cest lot face parte și ex
celenta campioană de gimnas
tică Vera Ceaslavska. Antre- 
noarea sa Molochova a decla
rat că Vera se află în mare 
formă și crede că va fi ca
pabilă să reediteze succesele 
de la Tokio.

• Flacăra olimpică a sosit 
luni la Bahamas. Cu acest pri
lej, a avut loe pe puntea va
porului „Princesa" o festivita
te. După această ceremonie, 
flacăra a fost îmbarcată pe 
vaporul mexican „Duraneo" 
plecînd spre Ciudad de Me
xico.

• în cadrul antrenamente
lor atleților, Sneazuiell (Noua 
Zeelandă) a sărit la înălțime 
2,14 m.

• După cum s-a mai anun
țat, atleta engleză Mary Rand, 
campioană olimpică la Tokio 
în proba de săritură în lungi
me, nu va participa la JO, 
fiind accidentată. în schimb, 
ea va fi prezentă în capitala 
mexicană ca reporteră sporti
vă pentru televiziunea bri
tanică.

• Pe velodrom există o 
deosebită animație. în cadrul 
antrenamentelor la urmărire, 
pe echipe, reprezentativa 
U.R.S.S. a realizat timpul de 
4’26” pe 4 000 m.

Cicliștii francezi Trentin și 
Morelon au stabilit o excelen
tă performanță în proba de 
tandem. Ei au parcurs ultimii 
200 m. ai probei de viteză în 
9”9I1O. Trentin și Morelon 
sînt primii cicliști din lume 
care reușesc să parcurgă a- 
ceastă distanță sub 10”. în 
această probă nu există record 
mondial.

cauza mijloacelor insufici
ente de care dispuneau, 
timpul amenința să șteargă 
eforturile lor.

In primăvară tinerii din 
școlile și întreprinderile 
Odorheiuluî Secuiesc s-au 
angajat să preia prin mun
că voluntar-patriotică acți
unea de curățire a izvoare
lor și de înfrumusețare a 
peisajului. Tot atunci li s-a

promis un plan de acțiune 
care nu a fost însă întoc
mit nici pînă în prezent. In
vităm pe această cale Insti
tutul de Balneologie din 
Bulevardul Coșbuc din Ca
pitală să vină la fața locu
lui pentru a pune în valoa
re ceea ce în mod gratis și 
deliberat ne oferă na
tura.

CORNEL POGACEANU

VREȚI SĂ FACEJI 
CUNOȘTIINTĂ ?

AVRAM DUMITRU, 27 ani, pictor, Căsuța poștală 35, Of. 
P.T.T.R. nr. 6 Galați (schimb de ilustrate).

BLAGA OLIMPIA, 21 ani, învățătoare, satul Traian, co
muna Zănești jud. Neamț (ilustrate, diverse).

PETRARU RODICA, 18 ani, elevă, str. Gării nr. 4 ap. 6 
sc. B, Pașcani jud. Iași (muzică ușoară, cinema, ilustrate).

BRICA IOAN, 20 ani, electrician, Bd. 23 August nr. 18, 
Timișoara jud. Timiș (ilustrate, literatură).

MISCOCI VICTORIA, 20 ani, studentă, str. Breștii nr. 115 
Craiova jud. Dolj (cinema, științele naturii, ilustrate).

TRIFOI VERONICA, 19 ani, librară, str. Iazul Șesului 29, 
Sighetul Marmației, jud. Maramureș (literatură, ilustrate).

GOLCEA VIOREL, 22 ani, lăcătuș, satul Tebea, comuna 
Baia de Criș, jud. Hunedoara (diverse, ilustrate).

CATANĂ SANDU, 26 ani, electrician, str. 30 decembrie 
nr. 3 ap. 57 Hunedoara (ilustrate, diverse).

Un inedit fel de prezen- i 
tare a modei la Munchen.

IMPRESIONISM
Chemat în judecată pentru 

•ă din lipsă de supraveghere 
jîinele său a mușcat un tre- 
îător, Edward Barker, din 
lirkaldy (Scotia) a adus în 
ala de ședințe cîinele, pen

tru a convinge curtea cît de 
blind și simpatic este. Jude
cătorul, cu cel mai perfect 
umor englez, i-a spus ca nu 
are nimic împotriva audierii 
cîinelui, dar pentru că acesta 
nu poate depune jurămînt, 
orice impresie ar produce 
cîinele „prin declarațiile sa
le" nu poate fi luată in 
considerație, drept care stă-

pînul trebuie să plătească... 
totuși amenda de o liră.

CALENDARUL 
SECERIȘULUI 

ÎN LUME
Ștaieta secerișului încon

joară intr-un an mapamon
dul. Iată mal jos calendarul 
mondial al recoltărilor.
IANUARIE : Australia, Bir- 

mania, Noua Zeelandă.
FEBRUARIE : India, Ameri

ca de sud (Argentina).
MARTIE : Egipt. 
APRILIE : Mexic, Iran. 
MAI : Africa de nord, Asia

de est, S.U.A.
IUNIE : China, Japonia, Ita

lia.
IULIE : Europa centrală, Ca

nada, sudul U.R.S.S.
AUGUST : Europa centrală.

Anglia, Norvegia, U.R.S.S. 
SEPTEMBRIE : Scoția, nor

dul U.R.S.S.
OCTOMBRIE : Peninsula

Scandinavă
NOIEMBRIE : Africa de «ud, 

Peru.
DECEMBRIE : Sudan, Etio- 

pia.
Din cauza deosebirilor 

mari de climă de la o para
lelă la alta, se poate afirma 
că în fiecare zi undeva pe 
glob se seceră.

FESTINA 

LENTE
Tînărul Robert Merlieux a 

făcut pariu cu camarazii săi 
că tn ziua terminării stagiu

lui militar își va mlnca epo
leții șl nasturii de la tunica 
militară. Intr-adevăr, fn ziua 
mult așteptată, tinărul a În
ghițit epoleții și nasturii. 
Fapta sa fiind descoperită de 
superiori, el a căpătat trei 
săptămîni de carceră pe care 
a trebuit să le execute la 
capătul altei săptămîni cit a 
durat șederea sa în infirme
rie, pentru a se face sănătos 
după urma hranei neadecva- 
te. Camarazii sînt curioși ce 
va mai mînca tinărul la ca
pătul acestei prelungiri ne
așteptate a stagidlui militar.

reușit să strtngă o bogată colecție de fosile preistorice. El este 
membrul societății de paleontologie din Keystone.
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Semnarea unor acorduri

româno- chiliene DIN

SANTIAGO DE CHILE 2. — Trimisul special Agerpres, 
Vasile Or6s, transmite : In urma tratativelor purtate de 
delegația guvernamentală română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, cu 
reprezentanții guvernului chilian, la 1 octombrie, în palatul 

nn acord comercial și un acord 
tehnică între România și Chile.

VIATA '
TINERETULU

„La Moneda" s-a semnat 
de cooperare economică și

LUMII )
Acordul comercial . creează 

cadrul necesar pentru intensifi
care^ schimbului de mărfuri 
româno-chilian. Cu scopul de a 
explora în continuare posibili
tățile de dezvoltare a cooperă
rii economice și tehnice între 
cele două țări, s-a hotărît con
stituirea unei comisii guverna- 
mentale mixte, care urmează să 
propună guvernelor respective 
soluții și modalități de coopera
re în domeniile de interes co
mun. Totodată, comisia mixtă 
va examina și va face propu
neri cu privire la formele cele 
mai adecvate de cooperare, in
clusiv livrarea de proiecte, stu
dii, mașini, utilaje și echipa
mente produse în România și 
acordarea de asistență tehnică 
pentru construirea de obiective 
economice. în baza acordului 
de cooperare economică și teh
nică urmează să se încheie ul
terior acorduri complementare 
și contracte pe termen lung. In 
numele guvernului român, acor
durile au fost semnate de vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, iar 
în numele guvernului chilian de 
ministrul relațiilor externe, Ga
briel Valdes. Cu acest prilej, 
Gheorghe Rădulescu și Gabriel 
Valdes au rostit cuvîntări.

în comunicatul comun ro
mâno-chilian dat publicității la 
încheierea vizitei se arată : 
„Convorbirile au avut loc într-o 
atmosferă de sinceră cordialita
te și înțelegere reciprocă, ex
presie a prieteniei existente în
tre poporul român și poporul 

. chilian. în cursul acestora a 
avut loc un schimb de informa
ții cu privire la dezvoltarea e- 
conomiei ambelor țări și la 
principiile călăuzitoare ale po
liticii lor externe. Cele două 
părți au constatat cu satisfac
ție că relațiile româno-chiliene 
sînt favorizate de identitatea de 
vederi asupra principiilor res
pectării suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului .........................
altor 
mună

în treburile interne ale 
state și de năzuința co
de a acționa în favoarea

păoii și colaborării internațio
nale.

Guvernul român și guvernul 
chilian apreciază că schimburi
le de vizite și contactele direc
te între reprezentanții celor 
două țări contribuie la o mai 
bună dezvoltare a relațiilor bi
laterale și pentru aceasta își 
exprimă dorința ca astfel de 
contacte să continuie și în vii
tor, în diferite domenii de ac
tivitate.

Examinînd căile și modalită
țile de dezvoltare a relațiilor 
între România și Chile, părțile 
au constatat că există posibili
tăți reale pentru creșterea 
schimburilor comerciale și de 
cooperare economică și tehnică 
între cele două țări. Ca rezul
tat al întîlnirilor menționate și 
al negocierilor purtate între 
Ministerul Relațiilor’ Externe și 
reprezentanții părții române, 
s-au semnat un acord de coope
rare economică și tehnică și 
un acord comercial între ambe
le țări. în același timp cu sem- x 
narea acordului comercial, Ro
mânia și Chile au procedat la 
efectuarea unui schimb de liste 
de mărfuri care ar putea fi ex
portate dintr-o țară în alta. De 
asemenea, s-a semnat un acord 
de corespondent între Banca de 
stat a Republicii Chile și Ban
ca română de comerț exterior. 
La sfîrșitul vizitei delegației 
guvernamentale române, ambe
le părți au subliniat cu mare 
satisfacție că ea reprezintă o 
contribuție foarte importantă 
pentru întărirea relațiilor eco
nomice și de prietenie între 
cele două țări. Vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Rădulescu, a transmis în 
numele președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, o 
invitație președintelui Republi
cii Chile, Eduardo Frei, pentru 
a efectua o vizită oficială în 
România. Președintele Frei a 
acceptat cu cea mai mare plă
cere această invitație.

Data vizitei se va stabili ul
terior pe căi diplomatice.

Protestul

univers!
tarilor

sud-Centrele universitare 
coreene cunosc din nou (fe
nomen, de altfel, frecvent) o 
atmosferă de tensiune. încor
darea permanentă care opune 
masele de studenți politicii 
antipopulare a autorităților de 
la Seul a luat forme mai as
cuțite acum, în primele zile 
ale noului an universitar, ca 
urmare a așa numitului caz 
„al celor doisprezece". Este 
vorba de arestarea la 10 sep
tembrie a unui grup de 12 
studenți de la Universitatea 
din Pusan.

Din relatările care ne-au 
parvenit reiese ca grupul de 
studenți arestați a răspîndit 
manifeste care chemau la o 
acțiune de protest studen
țească cu prilejul deschiderii 
anului universitar, acțiune 
îndreptată împotriva trimiterii 
tinerilor sud-coreeni în răz
boiul din Vietnamul de sud. 
Acuzați de „atentat împotri
va ordinei de stat" cei 12 ti
neri riscă, în cel mai bun 
— potrivit informațiilor 
Seul — cite cinci ani de 
chisoare.

Concepută, evident, ca

HELSINKI 2. — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Vamvu, 
transmite : Delegația parlamen
tară condusă de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, care se află în 
Finlanda la invitația Parlamentu
lui finlandez, a fost primită 
miercuri după-amiază de pre
ședintele Finlandei, Urho Kekko
nen, la reședința sa din Tammi- 
niemi — Helsinki.

în cadrul convorbirii cordiale 
care a avut loc cu acest prilej, 
președintele Urho Kekkonen a 
salutat prezența delegației ro
mâne în Finlanda. Referindu-se 
la contactele stabilite între cele 
două țări, el a evocat cu satis- 
facție recenta vizită în Finlanda 
i președintelui Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și a ministrului afa
cerilor externe, Comeliu Mănes
cu, vizită căreia — a subliniat 
președintele Finlandei — îi păs
trează o plăcută amintire. Pre- 
șcdintele Kekkonen a relevat în 
continuare unele aspecte actuale 
ale construcției economice și so- 
cial-culturale în Finlanda și s-a 
interesat despre dezvoltarea con
temporană a României.

In numele delegației paria-

Gh. Cioară
la Bruxelles

mentare române, Gheorghe Ne- 
cula a exprimat mulțumiri pen
tru posibilitatea oferită de a vi
zita Finlanda, subliniind că im
presiile pe care le-a produs a- 
supra membrilor delegației aceas
tă frumoasă țară și harnicul ei 

' popor sînt dintre cele mai favo
rabile.

La primire a participat amba
sadorul român la Helsinki, Mir
cea Bălănescu.

★
Membrii delegației Marii Adu

nări Naționale au fost miercuri 
dimineața oaspeții fabricii de 
porțelanuri „Arabia", unde au 
fost întîmpinați de directorul în
treprinderii, C. J. Cedercreutz. 
Ei au vizitat principalele secții 
de producție, urmărind procesul 
complex de creare a produselor 
fabricii, ale căror calități le-au 
făcut cunoscute și prețuite în 39 
de țări.

în cursul aceleiași zile, delega
ția a vizitat Teatrul Național și 
Teatrul municipal din Helsinki, 
două dintre cele 20 de așeză
minte teatrale ale capitalei fin
landeze.

La invitația colectivului Tea
trului municipal, delegația a a- 
sistat apoi la spectacolul „Richard 
al III-lea“, interesantă și modernă 
punere în scenă a capodoperei 
shakespeariene.

Seara, Asociația de prietenie 
Finlanda — România a oferit un 
dineu în onoarea delegației Marii 
Adunări Naționale. Au participat 
Vilho Siivola, președintele Aso
ciației, și alți membri ai condu
cerii Asociației.

VIETNAMUL DE SUD. — Sat distrus de trupele americano-saigoneze lingă Phu Da No.

Convorbirile de la Paris Meta

caz 
din 
in-

Adunarea Generală O. VII.
NEW YORK 2. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones
cu, transmite : Cea de-a 23-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. a înregistrat miercuri di
mineața momentul începerii lu
crărilor legate de problemele de 
fond înscrise pe ordinea sa de zi. 
După o activitate de peste o săp
tămână consacrată în special pro
blemelor procedurale și organiza
torice, participanții la lucrările 
sesiunii au început, la 2 octom
brie, „dezbaterile generale" — 
primul punct de pe agenda care 
prilejuiește șefilor delegațiilor 
statelor membre ale O.N.U. am
ple intervenții pe marginea prin
cipalelor probleme ale evoluției 
vieții politice internaționale.

Potrivit ultimelor dătfc> (încă 
nedefinil ive) furnizate de Secre
tariatul O.N.U., la aceste dezba
teri generale vor participa cinci 
prim-miniștri, patru vicepremieri, 
81 de miniștri de externe, pre
cum și alți membri ai guverne
lor statelor membre.

Conform tradiției, primul vor
bitor în cadrul acestui punct 
inaugural al ordinei de zi a fost 
reprezentantul Braziliei.

ÎNTREVEDERILE

YORK 2 Trimisul
Agerpres, Nicolae

NEW 
special 
Ionescu, transmite: In cadrul 
activității de contacte și con
vorbiri, prilejuite de sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al 
României, Comeliu Mănescu, 
șeful delegației române la 
actuala sesiune, a avut o în
trevedere, la sediul misiunii 
permanente a României, cu 
ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, Arshad Husain. 
Ministrul pakistanez a sosit 
recent Ia New York, venind 
de la Geneva unde a condus, 
în calitate de președinte, lu
crările conferinței statelor 
neposesoare de arme nucle
are.

Convorbirea, care a avut 
loc cu acest prilej, desfășura
tă într-un spirit de cordiali
tate, a fost axată asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea 
de zi a celei de-a XXIII-a 
Sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

A /sie probleme au stat și 
în central schimbului de pă
reri pe care ministrul de ex
terne al României, Comeliu 
Mănescu, le-a avut cu minis
trul afacerilor externe al Is
raelului, Abba Eban.

Intervenția secretarului de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, care a ur
cat în continuare la tribună, a 
prilejuit un incident rar întîlnit 
în sala de ședințe a Adunării 
Generale. în timp ce reprezen
tantul S.U.A. justifica intervenția 
militară a țării sale în Vietnam, 
el a fost întrerupt de un grup de 
tineri aflați în tribuna publicului 
care au început să scandeze lo
zinci cerînd încetarea războiului. 
„Opriți războiul", „Marile mono
poluri se îmbogățesc de pe urma 
morții tinerilor americani" — 
scandau participanții la această 
acțiune de protest. Secretarul de 
stat al S.U.A. a fost nevoit să-și 
întrerupă intervenția pînă cînd 
serviciul de ordine a evacuat din 
tribuna publicului pe tinerii pro
testatari. Acest ecou al opoziției 
opiniei publice americane față de 
politica Administrației în Asia de 
Sud-est, care a pătruns pînă în 
clădirea palatului Națiunilor 
Unite, a produs un efect puter
nic în rîndul delegațiilor parti
cipante la lucrări.

..Războiul din Vietnam — a 
subliniat în intervenția sa Tor
sten Nilsson, ministrul de externe 
al Suediei, care a luat de ase
menea, cuvîntul în ședința de 
miercuri dimineața — cauzează 
suferințe îngrozitoare poporului 
vietnamez de ambele părți ale 
liniei de demarcație... Este clar 
că încercările de a soluționa con
flictul prin continuarea și inten
sificarea violenței sînt sortite e- 
șecului". „După părerea noastră 
— a declarat Nilsson — bombar
damentele asupra Vietnamului de 
nord trebuie să înceteze imediat 
Aceasta ar constitui un pas im
portant spre pace în Vietnam".

o 
nouă acțiune de intimidare a 
studențimii, înscenarea judi
ciară de la Pusan are, pare-se, 
un efect direct contrar celui 
scontat de autorități. Un nou 
și puternic val de manifesta
ții și acțiuni studențești .se 
semnalează în aproape toate 
centrele universitare. 1700 de 
studenți din Seul s-au întru
nit intr-un miting în pofida 
interdicției poliției. Ei au ce
rut imediata eliberare a cole
gilor lor din Pusan. Rupind 
cordoanele polițienești, ei au 
demonstrat hmp de trei ore 
pe străzile ceșrițdei cetind 
înapoierea unităților md-~o- 
reene trinire in Vietnamul de 
sud. La universitatea din Pu
san stvdertțu cu declarct gre
vă anunțind că nu cor începe 
cursurile pină cind nu vor fi 
eliberați colegii lor arestați.

Autoritățile încearcă din 
nou vechea lor armă : repre
siunile. Intr-un ordin al Mi
nisterului Educației Naționale 
se proferează amenințarea „în
chiderii preventive" a univer
sităților Yonse și Korea, două 
dintre cele mai importante in
stituții de învâțămînt supe
rior sud-coreene. Respectivul 
ordin a primit o ripostă ime
diată din partea universitari
lor. La o reuniune a repre
zentanților studenților din 
patru universități ținută la 
Seul s-a adoptat hotărirea de 
a se lansa o acțiune de sem
nături pe o rezoluție cuprin
zând trei revendicări:

1) Să se sisteze trimiterea 
de unități sud-coreene in 
Vietnamul de sud.

2) . Să înceteze amestecul 
poliției în facultăți.

3) . Să fie anulate majorările 
de taxe intrate in vigoare la 
15 septembrie a.c.

La numai două zile de la 
lansarea ei, la 24 septembrie, 
rezoluția purta peste 2 500 
semnături ale studenților. Zeci 
de membri ai corpului didac
tic universitar cu țmut să-și 
adauge semnătura, sprijinind 
revendicările ^tudențmu.

Evenimentele sub țemnul 
cărora s-a deschis noul an u- 
mcersitar nu prevestesc o at
mosferă prea calmă in amfi
teatrele sud-coreene.

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— Marți a sosit la Bruxelles, 
într-o vizită oficială, ministrul 
comerțului exterior al Româ
niei, Gheorghe Cioară. La so
sire, el a fost întimpinat de 
Henri Fayat, ministrul co
merțului exterior al Belgiei, 
de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Exte
rior. Au fost prezenți, de ase
menea, Tacne Tâbâcaru, în
sărcinat cu afaceri a.L al 
României la Bruxelles, Ștefan 
Nițâ, șeful Agenției comercia
le, și alți membri ai ambasa
dei române.

în cursul aceleași zile, au 
început convorbirile dintre mi- 

[ niștrii comerțului exterior ai 
celor două țâri în legătură cu 
posibilitățile de dezvoltare a 
schimburilor comerciale și de 
cooperare eccnomică, 
tr-ală ș» tehnică dinu 
nia și Belria. Gh 
ră a fost ; 
la 1 octorr

PARIS 2 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: Miercuri a avut 
loc la hotelul „Majestique" 
din Paris cea de-a 24-a șe
dință a convorbirilor oficiale 
dintre reprezentanții guverne
lor R.D. Vietnam și S.U.A. A- 
ceastă ședință nu a adus ele
mente noi susceptibile de a 
face să progreseze convor
birile.

Șeful delegației nord-vfct- 
nameze, ministrul Xuan Thuy, 
s-a referit în intervenția sa la

scciullste

EH. RI CÂR

Nimic nu e mai u- 
șor în Republica sud- 
africană decît să fii 
băgat la pușcărie. 
Oricine nu e de acord 
sau aduce vreo atin
gere sistemului apar
theidului se poate 
trezi în temniță. Poți 
fi arestat fără nici o 
justificare expresă. 
In virtutea legislației 
In vigoare oricine 
poate fi pus „sub sta
re de arest** timp de 
90 de zile fără să fi 
fost intentat vreun 
proces, fără să se fi 
desfășurat o anchetă, 
fără a fi fost enunțat 
vreun cap de acu
zare.

Așa stînd lucrurile, 
surprinderea nu ne-a 
fost prea mare cînd 
ne-a parvenit o in
formație din Pretoria 
care relevă că fieca
re al doilea locuitor 
al Republicii sud-a- 
fricane a avut de su
ferit o detențiune de 
cel puțin 10 zile. A-

minuctul acesta a 
fost extras dintr-on 
articol pnblicat de 
ziarul RAND DAILY 
MAIL care apare la 
Johannesburg și care 
citează surse oficiale.

„Progres*1 gen

Pretoria

Aflăm, astfel, că în 
ultimii 15 ani, 
8 100 000 de persoane 
an trecut prin închi
sori. Dintre acestea. 
7 930 000 au fost ne
gri. Așadar, calculînd 
Ia totalul populației 
de culoare (12 000 000) 
reiese că aproape trei

declarația din 30 septembrie 
a vicepreședintelui Humphrey, 
candidatul democrat în alege
rile prezidențiale din S.U.A., 
după care dacă ar fi ales 
președinte el ar opri bombar
damentele asupra R.D. Viet
nam. Vorbitorul a arătat, în 
legătură cu aceasta, că „Dl. 
Humphrey, ca și președintele 
Johnson, cere reciprocitate. El 
a amenințat chiar cu reluarea 
bombardamentelor contra Viet
namului 
Yim încă 
tăm nici 
meni nu 
porul vietnamez. Oricare pre
ședinte al Statelor Unite, dacă 
nu reglementează într-un mod 
just problema vietnameză pe 
baza respectului și a dreptu
lui național al poporului viet
namez, nu va putea decît să 
eșueze. Cu cît Statele Unite 
vor înceta mai curînd și ne
condiționat bombardamentele 
și toate celelalte acte de 
război împotriva R. D. Viet
nam, cu atît mai curînd se vor 
deschide perspectivele unei so
luții corecte a problemei viet
nameze".

La sfîrșitul ședinței, șeful 
delegației nord-vietnameze a 
denunțat introducerea în zona 
demilitarizată a mii de sol
dați americani și extinderea 
raidurilor bombardierelor 
„B-52".

morfoză

de nord. Noi amin- 
o dată că nu accep- 
o reciprocitate. Ni- 
poate intimida po-

fost 
pe ’ 

cerat

PERUVIAN
nstru al 
Eyskens. 
avut loc un scit 
privind dezvolt 
dintre cele două țări

Ministrul comerțul 
rior al Belgiei, Henri Fa> 
oferit un dineu în one 
ministrului comerțului exterior 
al României Au participat re
prezentanți ai cercurilor poli
tice, industriale și economice 
din Belgia, precum și membrii 
celor două delegații

Anul școlar
în Mali

• DEMISIA GUVERNULUI

R. S. F. IUGOSLAVIA. — La uzinele de automobile „Crvena 
Kragujevaczastava" din

150 de muzee
In prezent, in R.P. Bul

garia există 150 de muzee 
care înfățișează istoria, mo
dul de viață și cultura 
poporului bulgar din cele 
mai vechi timpuri. In ca
drul acestor muzee sint 
conservate peste 2^5 mili- 
oasse documente și obiecte 
din care o valoare deosebită 
prezintă tezaurul din co-

muna Valkistran, tezaurul 
din județul Panaghiuriște și 
altele. Anual, muzeele se 
completează cu aproximativ 
80 000 de noi exponate. 
Peste 550 de cercetători 
științifici colectează, stu
diază și conservă diverse 
mărturii materiale ale isto
riei, artei și culturii poporu
lui bulgar.

că o sarcină deosebit de im
portantă este transformarea 
treptată a satelor în locali
tăți rurale bine amenajate, 
care să corespundă cerințelor 
populației, în localități unde 
trebuie să existe întreprin
deri productive, care să per
mită existența unor condiții 
pentru o muncă de înaltă 
productivitate, pentru dez
voltarea intensivă a agricul
turii și pentru asigurarea 
unor locuri de muncă stabile 
pentru populație in perioada 
cind nu se efectuează lucrări 
agricole.

• LA NUMAI patru luni 
după instalare, cabinetul de mi
niștri Peruvian condus de Os- 
waldo Hercelles a fost înlocuit 
marți printr-un alt cabinet sub 
conducerea lui Miguel Mujica 
Gallo. Demisia guvernului este 
pusă în legătură cu conflictul 
izbucnit pe marginea compensa
țiilor plătite societății „Interna
tional Petroleum Company**, fi
lială a societății nord-ameri- 
cane „Standard Oil of New 
Jersey**, pentru zăcămintele pe
trolifere din zonele La Brea și 
Parinas, care au fost naționa
lizate.

• VON THADDEN N-A
PUTUT VORBI..,

• O PUTERNICĂ demonstra
ție de protest care a avut loc 
marți la Bonn, a făcut să eșue
ze o reuniune a Partidului na
țional democrat, la care a în
cercat să ia cuvîntul președin
tele acestui partid, Adolf von 
Thadden. Timp de 70 de minu
te, aproximativ 1 500 de persoa
ne au împiedicat pe șeful gru
pării politice de extremă dreap
tă din R.F.G. să-și rostească cu- 
vîntarea. între demonstranți și 
grupul aderenților lui von Thad
den au avut loc ciocniri. Poli
ția a intervenit întrerupînd re
uniunea. Dezamăgit, von Thad
den a declarat că intenționează 
să anuleze reuniunile publice 
ale partidului său — amintind 
că va ridica această problemă 
în fața conducerii N.P.D., care 
se va întruni miercuri la Ha- 
novra.

lllllll
Johannesburg și Pre
torii tot ce ține de 
temniță cunoaște un 
incontestabil progres. 
Să ne adresăm statis
ticii (citate iarăși du. 
pă RAND DAILY 
MAIL).

— In 1967 au efec
tuat detențiune în în
chisori de patru ori 
mai multe persoane 
decît in 1957 (4M «M 
față de

— In 1967 numărul 
celor întemnițați fără 
proces sau anchetă 
judiciară a fost de a- 
proape trei ori mai 
mare decît în 1966.

In perioada 1958 — 
1968 numărul închi
sorilor și penitencia
relor s-a dublat.

Emblema oficială a 
statului rasist sud- 
african este un crin.

Ea ar trebui înlo
cuită cu niște zăbrele

• SATELITUL artificial 
Pămintului „Cosmos-244- a 
lansat miercuri în Uniunea 
vietică. La bordul său se 
aparataj științific destinat con
tinuării cercetării spațiului cos
mic 
mul

în conformitate cu 
anunțat anterior.

PREȘEDINTELE
Panama,

al 
fost 
So- 
află

progra-

ales al 
Arnulfo 

marți in
populație își face 
„stagiu obligatoriu** 
în celulele închisori
lor. ,

în accepție norma
lă, cuvintele progres 
și închisoare se ex-
clud. imperiul a- de temniță, 
partheidului ele fu
zionează intim. La P. NICOARA

•
Republicii
Arias, a fost instalat 
postul său. Cu acest prilej, a 
avut loc o ceremonie, urmată 
de cea mai mare paradă mili
tară din istoria țării.

tualul regim sud-yemenit — a 
declarat ministrul apărării al 
R.P.Y.S., Mohamed Aii Hassem. 
El a precizat că aceste elemen
te își regrupează forțele mal 
ales în regiunile Horeib și No- 
grane și în zonele de frontieră, 
încercind să provoace tulburări 
pentru a facilita o invazie din 
exterior.

lauza ploilor torențiale apele 
rîurilor au inundat întinse te
renuri arabile, recolta fiind în 
mare parte distrusă. Circulația 
între numeroase localități din 
nordul Iranului a fost grav per
turbată, rețeaua telefonică a 
fost avariată.

Autoritățile au luat măsuri 
pentru ajutorarea populației din 
regiunile sinistrate.

• FURTUNI VIOLENTE
!N IRAN

• REPUBLICA Populară a 
Yemenului de Sud trebuie să 
facă față în prezent tentative
lor unor elemente ale asocia
ției sultanilor din Arabia de 
Sud, sprijinite de reacțiunea 
imperialistă, de a răsturna ac-

• FURTUNILE violente care 
s-au abătut în ultimele zile a- 
supra regiunii de nord a Iranu
lui au provocat mari daune ma
teriale, mai ales în localitățile 
Resht, Panlevi, Sari și Ramsar, 
importante centre culturale și 
administrative iraniene. Din

• DUPĂ CUM anunță agen
ția China Nouă, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Mao Tze- 
dun, și Lin Biao, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, au 
primit pe Syed Fida Hassan, 
consilier al președintelui Pa
kistanului, șeful delegației de 
bunăvoință pakistaneză aflată 
în vizită în R. P. Chineză. La 
convorbire a participat Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

Discursul așteptat a 
pronunțat. Un discurs 
caro consilierii I-au 
mai de mult dar pe care vi
cepreședintele a ezitat să-I 
rostească. Humphrey n-a mai 
avut încotro : orice reținere 
putea să-i fie fatală și abia 
urnele ne vor spune dacă 
gestul său n-a fost întîrziat.

Oricum, el a încercat în 
ceasul al 12-lea să se deta
șeze de Johnson și de politi
ca Administrației sale, să a- 
pară în postura unui politici
an cu vederi proprii. Multe 
ziare americane au aplaudat 
zgomotos discursul de la Salt 
Lake City, calificîndu-1 chiar 
„un punct crucial". Este prea 
devreme spre a aprecia cit 
de reușită este această meta
morfoză de ultim mo 
Deocamdată, se cuvine, 
tuși, să consemnăm că
bert Humphrey s-a distanțat 
de poziția oficială într-o pro
blemă vitală pentru America : 
Vietnamul. „Ca președinte aș 
fi dispus să sistez bombarda
mentele asupra Vietnamului 
de nord ca un risc acceptabil 
pentru pace, deoarece cred 
că o asemenea măsură ar duce 
la reușita negocierilor și Ia 
scurtarea războiului". Afirma
ția lui Humphrey deși plasa
tă într-un context mai larg 
din care n-au lipsit formu
lări ambigue reprezintă o 
concesie făcută unei opinii 
publice doritoare să se pună 
capăt conflictului vietnamez. 
Humphrey n-a condamnat po
litica de pînă acum, ci s-a 
mărginit să ofere o promisi
une. Firește,1 o promisiune 
făcută în toiul luptei electo- . 
rale nu înseamnă o platformă* 
politică netă. Candidatul de
mocrat păstrează o notă dc e- 
chivoc (apelul la „reciproci
tate" nu facilitează apropie
rea de o soluție căci pretinsa 
„reciprocitate" înseamnă ig
norarea realităților, ignora
rea faptului că agresorul — a- 
dică S.U.A. — trebuie să o- 
fere dovada sincerității).

Un comentator american a- 
firma că Humphrey „s-a în
depărtat substanțial de poli
tica președintelui Johnson". 
Gestul trebuie pus nu numai 
pe seama proaspeților săi 
consilieri Ball și Goldbenj» fl 
căror atitudine în problema 
vietnameză pare destul de di
ferită de ideile pe care le-au 
profesat la tribuna O.N.U. pe 
cînd aveau o funcție oficială. 
Atitudinea lui Humphrey sc 
află în directă legătură cu 
îngrijorătoarele rezultate ale 
sondajelor de opinie publică. 
Sondajele nu sînt totdeauna 
perfecte dar în S.U.A. ele 
exercilă o influență paralizan
tă asupra celui ce-și vede 
șansele micșorate într-o com
petiție publică. Dacă luăm 
în considerare aceste sondaje 
amatorii de a vota pentru 
Humphrey s-au micșorat și 
el ar fi de pe acum un învins.

Un comentariu al agenției 
U.P.I. amintea de „demons
tranții care fac viața amară 
vicepreședintelui în toate o- 
rașele prin care acesta trece". 
Statul său major electoral es
te cuprins de dezorientare. 
După Gallup, dacă alegerile 
ar avea loc în aceste 
Nixon ar primi 43 Ia 
din voturi, 
doar 28 Ia sută 
21 Ia sută. Cu o lună 
urmă, Humphrey conta 
31 Ia sută din sufragii. De
teriorarea pozițiilor candida
tului democrat alarmează Ca
sa Albă, anturajul Iui Hump
hrey și, bineînțeles, pe pre
tendentul la cea mai înaltă 
funcție din S.U.A. Discursul 
de Ia Salt Lake City este 
destinat alegătorilor cu ve
deri liberale, tradiționalilor 
sprijinitori ai partidului de
mocrat, plictisiți și indignați 
de o politică lipsită de luci
ditate.

A reușit oare Humphrey să 
fie convingător ? Destui sînt 
cei ce răspund negativ. In 
fond, însă, doar urnele pot 
emite o afirmație exacta...

zile, 
sută 

Humphrey 
și Wallace 

’ ” în
pe

E. O.
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