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organizațiilor U.T.C
Eveniment remarcabil în activitatea 

U.T.C., adunările și conferințele de dare 
de seamă și alegeri ce vor avea loc în 
această perioadă în școli și facultăți și, 
în perioada imediat următoare, în toate 
celelalte organizații ale U.T.C., capătă în 
acest an sensuri și semnificații aparte. Le 
sînt atribuite de cadrul deosebit în care 
se desfășoară, cadru configurat pînă la 
detaliu ---------
dite în 
C.C. al 
muncii
Le sînt----------- , — ------------ - -
ritul ferm orientat spre perfecționare și 
îmbogățire continuă, instaurat în viața or
ganizațiilor prin măsurile stabilite la Con
sfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Co
munist.

Adunările șl conferințele de alegeri 
constituie astfel prilejul unei ample șl 
profunde analize a modului cum s-au con. 
cretizat măsurile adoDtate la nivelul fie
cărei organizații, al fiecărui colectiv de 
tineri ; prilejul unei prime, și necesare 
sinteze a mutațiilor cantitative și calita
tive datorate acestor măsuri în sfera tutu
ror preocupărilor care definesc efor
tul educativ al organizațiilor U.T.C. Evi
dent, nu ca scop în sine, nu ca o simplă 
notificare verbală sau scrisă a unor reali
zări certe, ci — și aceasta este însăși ra
țiunea analizei — spre folosul activității 
de viitor.

Fapte tot mal numeroase în ultima peri- 
oadă^lustrează creșterea interesului tine
rilor pentru activitatea de organizație, 
participarea lor activă la. acțiunile politi
co-educative, cultural-artistice, recreative 
ce se întreprind. Se vădește o sporită 
circulație de idei, de opinii și inițiative ; 
tinerii, conștienți că organizația îi repre
zintă tot mai mult, își pun la inimă pro
blemele organizației, se străduiesc ca, prin 
participarea directă la efortul practic- 
organizatoric, să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la succesul activității acesteia, 
în același timp organele U.T.C. de la toate 
nivelele și-au multiplicat și ele modalită
țile de Consultare a tinerilor, de sondarea 
opiniei masei de uteeiști, se dovedesc, esen
țial, mai receptive la inițiativele și păre
rile acestora, stăruind mai perseverent în 
valorificarea oricărei idei interesante, 
tile îmbogățirii și diversificării muncii 
ducative.

Este din acest motiv de așteptat ca 
dunările de alegeri din această toamnă 
marcheze nu numai un act statutar 
consecințe preponderent organizatorice, d

de succesele relevabile dobîn- 
înfăptuirea hotărîrilor Plenarei 

P.C.R. privind îmbunătățirea 
educative în rîndul tineretului, 
conferite, de asemenea, de spi

u- 
e-

a-
să
cu

>•••••••

să însemne, totodată, o etapă ; să pună 
temeiuri unor noi calități in munca or
ganizației, in activitatea politico-educa- 
tivă a tinerilor. Analizînd, prin prisma 
noilor și importantelor atribuții încredin
țate Uniunii Tineretului Comunist, activi
tatea desfășurată de organele și organiza
țiile U.T.C., adunările și conferințele 
de alegeri trebuie să semnifice o contribu
ție prețioasă la creșterea permanentă a 
capacității de influențare și mobilizare a 
tinerei generații pentru însușirea și în
făptuirea neabătută a politicii partidului 
în toate domeniile vieții economice și so- 
cial-politice a țării. Ele sînt chemate să 
determine îmbunătățirea în continuare a 
muncii de educare comunistă a tineretu
lui, să contribuie la consolidarea politico- 
organizatorică a organizațiilor U.T.C., la 
sporirea preocupării acestora pentru or
ganizarea unor acțiuni politico-educative, 
cultural-distractive, sportive și turistice 
care să cuprindă masa largă a tineretului 
de la orașe și sate. Adunările și 
conferințele de alegeri trebuie de a- 
semenea să contribuie la creșterea 
maturității și combativității politice a 
membrilor organizației noastre, la stimu
larea criticii și autocriticii, a spiritului 
de răspundere al uteciștilor față de sarci
nile ce le revin, la îmbunătățirea continuă 
a muncii colective la nivelul fiecărui or
gan de conducere al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Ce condiții trebuie asigurate prin urma
re, pentru ca adunările și conferințele 
să-și îndeplinească pe deplin rolul, să se 
înscrie în viața organizațiilor ca momen
tul deosebit al unui start spre realizări 
superioare ? Răspunsul, evident, nu poate 
fi unul singur.

Prima și cea mal importantă condiție 
este ca adunarea sau conferința de alegeri 
să-și axeze conținutul pe analiza profun
dă și temeinică a problemelor privind in
tegrarea socială și profesională a tinere
tului, să dezbată modul cum tinerii din 
industrie, agricultură, care se află pe băn
cile școlilor și facultăților își îndeplinesc 
sarcinile ce -le revin, aspectele privind 
soluționarea problemelor sociale și per
sonale ale tinerilor. în dezbaterea adunări
lor vor trebui să ocupe un loc dintre cele 
mai importante preocupările pentru îm
bogățirea vieții de organizație, pentru în
deplinirea din ce în ce mai bine a atri
buțiilor ce revin U.T.C. în domeniul cul
tural, artistic, sportiv și recreativ, pen
tru valorificarea inițiativei tinerilor etc. 
Adunările și conferințele de alegeri tre
buie să reprezinte o contribuție dintreo contribuție dintre

cele mai însemnate la afirmarea și con
solidarea acestor principii, la lărgirea 
democratismului în viața organizației. 
Se vor asigura astfel multiple po
sibilități pentru toți uteciștii de a-și spu
ne nestînjenit părerea în legătură cu mo
dul în care s-au îndeplinit și urmează să 
se realizeze în perspectivă sarcinile de 
organizație, asupra componenței noilor or
gane de conducere, asupra oricăror pro
bleme interested organizația, viața și ac
tivitatea colectivului de tineri.

Instrucțiunile din acest an ale C.C. 
al U.T.C. cu privire la organizarea 
și desfășurarea 
de conducere ale 
conțin prevederi

alegerilor organelor 
organizațiilor U.T.C. 
menite să stimu-

(Continuare în pag. a 11-a)
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Institutele de învățămint superior și-au re

deschis porțile. A început un nou an univer
sitar. Acest act de tradiție în lumea amfitea- 
trelor a fost marcat prin prezența la festivi
tăți a conducătorilor de partid și de stat, in 
frunte cu secretarul general al Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. întîlnirea cu conducătorii parti
dului și statului, în această primă zi a anului 
universitar a însemnat pentru tineretul stu
dios din România, un nou prilej de a-șî afirma
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ORIZONTUL

CULTURAL
A

AL TÎNĂRULUI

SCRIITOR
t Petru Popescu

E cu atît mai greu de definit azi orizontul cul
tural al tînărului scriitor român, cu cît el so
sește din medii sociale și Duncte geografice 
foarte diferite, care, evident, orientează diferit 
atenția și setea lui de cultură. Totuși, în gene
ral după observațiile mele scriitorul tînăr de la

(Continuare în pag. a Ill-a)

*) Publicăm sub semnătura tînărului scriitor 
Petru Popescu unele opinii cu privire la tema 
enunțată în titlu, cu încredințarea că însem
nătatea ei va îndemna și pe alți tineri creatori 
să-și expună punctele de vedere, infirmînd sau 
confirmînd pe cele aflate în acest articol.

k
ION PURCARU — student 

anul IV, Facultatea de matema
tică-mecanică :

Este un fapt cert că perfecțio
narea petmanentă a învățămîntu- 
hii românesc constituie o preocu
pare de seamă a partidului. Cu
vin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este în întregime pă
trunsă de 2cest spirit de grijă 
profundă față de vaJoaiea școlii 
noastre naționale. Eu aș dori să 
mă refer la un singur pasaj — 
căruia i-am găsit o semnificare 
cu totul deosebită : „Înțelegem 
cerințele dezvoltării încâțămintu- 
lui nostru universitar yj corn face 
eforturi pentru construcția unor 
noi facultăți, a unor noi institu
te. Societatea socialistă, societa
tea comunistă, trebuie sâ fie ro
dul a tot ce a creat mai bun min
tea omenească; avem nevoie de 
oameni înarmați cu tot ce este 
mai nou in știință și cultură pen

în

DE CLĂDIRE
AL UNIVERSI
TATII BUCU
RESTENE

E AZ A

zi de studiu pentru îndeplinirea

SENTIMENTUL
MINDRIEI

PATRIOTICE

(Continuare in pag. a 111-a)

pentru 
navale

Anchetă realizată de 
ADRIAN VASILESCU

ȘANTIE- 
‘ ‘ “ din

de
radiatoare

UN NOU CORP

In acest trimestru va în
cepe construcția unui nou 
corp de clădire al Universi
tății din București. Proiectul 
întocmit prevede ca noua a- 
ripă să cuprindă două amfi
teatre, 11 săli de seminar, 
opt cabinete pentru colective
le de catedră, mai multe săli 
de lectură pentru studenfi și 
corpul didactic, o bibliotecă, 
depozite pentru cărți și un 
club studențesc. Aici va 
funcționa Facultatea de is-

•IN CADRUL MA
NIFESTĂRILOR pri
lejuite de sărbăto
rirea Zilei petro
listului, în schelele 
Cîmpina, Boldești, 
Moreni și altele din 
Valea Prohovei, pre
cum și la rafinăriile 
din Ploiești. Brazi sl 
Teleajen. au fost or
ganizate expoziții 
cuprinzînd docu
mente originale și 
fotografii, articole 
apărute în presa vre
mii, care vorbesc 
despre apariția pe
trolului în România, 
dezvoltarea acestei 
ramuri, de-a lungul 
anilor si în special 
în epoca construirii 
socialismului.

Ajutor colegial cu pumnul

a
f SÂ DISCUTAM 1 

DESPRE TINEREȚE, 
EDUCAȚIE,
w

Vineri, 20 septembrie. Ora 
opt seara. De cîteva secunde, 
soneria liceului nr. 2 din Satu- 
Mare a anunțat încheierea 
cursurilor. Pe poartă încep să 
iasă elevii seraliști. Printre ei, 
frații Dorin și Viorel Benea. 
Sînt opriți brutal de doi tineri
— Vasile Malanca și Teofil 
Limpatiu. Cei din jur își dau 
seama că are loc o ceartă. 
Preopinenții vorbesc foarte tare, 
mînios, gesticulează. Tn sfîrșit
— aparent — se liniștesc. Frații 
Benea se îndreaptă către stația 
de autobuz.

— Voiam să mergem acasă — 
vor declara, mai tîrziu.

în spate, protejat de întune-

rîc, cineva din grupai lui Ma- 
lanca, căci se formase deja un 
grup, țîșnește și-1 lovește pe 
Dorin.

D. BENEA POVESTEȘTE...

„Sînt muncitor la turnătoria 
Uzinelor „Unio". Malanca a ve
nit în secția noastră de puțin 
timp. De-abia a terminat pro
fesionala. Lucrăm în aceeași e- 
chipă. Pentru că nu-și vede de 
treabă, am încercat, de mai 
multe ori4 să-1 fac să înțeleagă 
că la noi, dacă vrea să stea, 
trebuie să muncească. Era o- 
braznic. începusem să simt față 
de el, așa, un fel de pornire.

Ieri, 20 septembrie, cînd am ieșit 
din baie el se pieptăna în fața 
unui geam deschis. I-am spus 
să-1 închidă și... să se ferească 
din calea mea, că o să-l bat.

Seara, cînd am ieșit de la 
școală, a venit cu un altul, zi
cea că-i fratele lui. Eram cu Vi
orel. Celălalt mi-a spus : „Vino 
cu mine în parc. Eu am fost 
de șase ori la școala de corec
ție*... I-am răspuns : „N-are 
rost. Dacă vrei, altădată*... „Ne
am despărțit și veneam spre 
stația de autobuz. Altul, din 
gașca lui, nu știu cine, mi-a dat 
o palmă. Am fugit după un mi
lițian*.

VORBEȘTE V. MALANCA...

(Un băiat blond, drăguț cu o 
figură feminină) :

„Sînt din comuna Tarna Mare. 
La 1 august am fost angajat la 
uzină. Ieri seară ? Nu s-a în- 
tîmplat nimic l Dacă au ceva de 
spus, să vă povestească ei*.

(La insistențele noastre repe
tate își reamintește) :

„După terminarea lucrului, 
am mers la baie, cînd am Ieșit, 
m-am oprit să mă pieptăn în

GH. GHIDRIGAU

(Continuare în pag. a IlI-a)

dragostea și recunoștința fierbinte față de 
Partidul Comunist Român. Cuvintarea tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU Ia mitingul din 
Piața Universității, unde zeci de mii de tineri 
s-au adunat pentru a sărbători deschiderea 
noului an de învățămint universitar, a trezit 
un puternic ecou în inimile studenților. I-am 
găsit la locurile de învățătură, preocupați de a 
folosi fiecare ' 
sarcinilor.

tru a făuri societatea comunistă 
în România**. Aceste cuvinte ne 
impun nouă, studenților, să re
flectăm adînc la întreaga noastră 
activitate pe care o desfășurăm 
pe băncile universității.

Generația mea a pășit cu drep
tul. Ea este avantajată de 
faptul de a avea profesori 
oameni de știință, ai căror 
profesori au fost și ei oa
meni de știință. Azi avem în țară 
matematicieni tineri șLrfoarte ti
neri care au reușit să-și "pîștige o 
mare faimă în întreaga lume. în 
acest climat este firesc ca și res
ponsabilitățile noastre față de în
vățătură să fie mai mari, datoria 
cetățenească devenind firesc for
ța motrice a activității noastre 
studențești. Cînd în facultate 
avem un corp profesoral care cu
prinde atîția sa van ți de prestigiu 
mondial, responsabilitatea, înțele
gerea perspectivelor noastre și ale 
țării, la care trebuie să se adaoge» 
interesul pentru cultură, pentru 
știință, în ultimă instanță pentru 
profesia aleasă, devin mijloacele 
cele mai eficiente de a cunoaște 
și fructifica resortul care împinge 
în mod irezistibil la lărgirea con
tinuă a sferei de cunoștințe. Nu
mai așa ne vom putea înarma — 
cum ne-a cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „cu tot ceea ce este 
nou în știință p cultură*".

AURORA MINIOSU 
dentă în anul IV la Institutul po
litehnic București.

Ascultind, în Piața Universită
ții, cuvintele de îndemn pe care 
ni le-a transmis secretarul general 
al Comitetului Centra] al parti
dului, trăim cu toții, cei peste

• PRESA MUZI
CALĂ MONDIALĂ 
ne aduce vestea unui 
nou și prestigios suc
ces al muzicii ro
mânești : opera ra
diofonică a lui Pas
cal Bentoiu „Sacri
ficiul Ifiginei* a do- 
bindit la marele con
curs ..Italia* pre
miul I al Radiotele- 
viziunii italiene. Ce
lălalt premiu muzi
cal al concursului a 
fost acordat compo
zitorul ii ’ Cristoph 
PenderecM pentru 
oratoriul -Dies iraT

• LA BRASOV a 
început construcția 
unei noi fabrici de 
radiatoare pentru 
autoturisme. auto
camioane, tractoare, 
locomotive Diesel. 
Noua fabrică este 
proiectată de un co
lectiv de specialiști 
de la Institutul de 
proiectări construc
ții d? mașini — 
I.P.C.M. și va avea 
o capacitate 
250 000 
pe an.

• LA
RUL NAVAL 
Constanta a început 
constricția unui nou 
tip de navă mariti
mă : cargoul desti
nat transportării che
restelei. cu o capaci
tate de 1920 tdw. 
Proiectul noului tip 
de cargou — prima 
navă maritimă caro 
intră în programul 
de construcții al șan
tierului naval con- 
stănțean — a fost 
elaborat de Institu
tul de cercetări și 
proiectări 
construcții 
din Galați.

• ÎN SALA DA
LLES s-a deschis, 
sub auspiciile Comi
tetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, o 
expoziție consacrată 
frescelor medievale 
din Iugoslavia.
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Na știa eal i-a ei- 
șvnat că na ar fi po
trivit să «e vindă 
gegoașe infuriate și 
eă porumba! fiert ar 
strica ițiena străzi
lor. La drept vor
bind lipsa de igienă 
a anni municipia na 
s« trage de la fructe 
ori de la mirosul de 
untdelemn încins. E- 
ste vorba mai eurind 
de ambițul «nor re
porteri cu blitz car® 
vor să se arate vaj
nici și apretațL eu 
ștaif și moravuri li
neare.

Ei, bine sînt pen
tru gogoașe și pentru 
porumbul fiert !

O să scandalizez pe 
nu știa cine, dar tre
buie sa apăr aeeastă 
plăcere de a devora 
coceni în sezonul trei 
și vinzarea la hîrtie 
a minunatei sfere de 
cocă, cu miros de co
zonac.

Nu supără pe ni
meni că Ia Paris ca
feneaua a ocupat ju
mate de trotuar și că 
sub nasul trecători
lor trăznește a po- 
tage, la Moscova se 
bea cvasul la coadă

și la New York oala 
cu porumbiel fierbe 
sub building. Pe stra
da principală din 
Fraga miroase de 
departe a cirnâeiori 
prăjiți și asta na de
ranjează pe nimeni, 
la Roma macaroa
nele in delir culinar

calde cîntate de gla
suri de băieți, am 
găsi toate scuzele 
pentru oropsita go
goașă înfuriată.

De fapt, ar trebui 
sâ discutăm aici des
pre specificul loca
lurilor noastre, des
pre lipsa de perso-

PORUM
FIERT

EUGEN BARBU
te invită în micile 
trattorii și nimeni nu 
se jenează. La Șhan- 
gai am gustat melci 
prăjiți și misterioși 
pești întorși pe o ta
blă încinsă. San-Se- 
bastianul oferea în 
draci turiștilor gu- 
vizi și dacă ne-am 
întoarce în pluviosul 
Paris șl am aminti 
faimoasei? castane

n aii ta te a multora. 
Mi se pare că am a- 
tins un punct ne
vralgic.

S-au reînființat si
migeriile și localuri
le cu iaurt, concu
rența cu cîrciumile 
pline de sticle multi
colore a dus la inge
niozități cusiniere de 
cel mal inteligent

gust. S-au reinven- 
tat minuturile națio
nale, uitate de res
ponsabilii grăbiți și 
striviți de birocrație. 
Unde există gospo
dari există și coada 
la local. Asta nu-I 
rău nici pentru con
sumator, nici pentru 
comerț, în general. 
Rentabilitatea poate 
mai sperie pe unii și 
pierderea planificată 
în loc să devie obiect 
de muzeu persecută 
cu mistica ei intole
rantă.

Omul vrea să con
sume gogoși înfuria
te și porumbiel cald 
adus cu sacul de 
plastic din cartierul 
Tei 
reștile 
latii în 
line. Și

A, că 
tuarele 
de hîrtii ,___
grăsime, asta-i altă 
căciulă ! Un pol a- 
mendă și consumato
rul va învăța adresa 
coșului de gunoi, da
că și Municipalitatea 
va fi atentă la su
pralicitările de se
zon.

de către pito- 
femei șoco- 
rochii cu bu- 
ce-i cu asta ? 
se umplu tro- 
de coceni și 

pline de
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leze răspunderea organelor U.T.C. să 
\ determine din partea lor o preocu- 
\ pare atentă în pregătirea temeinică 
V adunărilor și conferințelor/. Astfel, 
s4' precizează în instrucțiuni, oitganul de 
cdaducere al U.T.C. are datoria |nu numai 
de\ a întocmd din timp darea die seamă 
privind activitatea desfășurată, proiectul 
programului de activități și proijectul pla
nului de venituri șl cheltuieli all organiza, 
țiel 0 fi, lucru de mare importanță; de a 
asigura cunoașterea din timp la acestor 
docuia ente de către toți uteclșțtiî, astfel ca 
atît înainte cît șl în cadrul dezbaterilor 
din adkinare sau conferință, aqețftia să poa
tă adude o reală contribuție - 
tățlrea^1 definitivarea lor. 1 
rea ca\o ’ 1-1 ’
comltetwl

actef&h
i ța nrnbunătă- 

___  _____________  mei prevede
rea ca\organizatorul, biroul gBupei sau 
comltetiâl U.T.C. să facă cunoscfit utedști’ 
lor dataVadunării sau conferinței cu cel 
puțin 5 z±le înainte nu trebuie^ plasată în 
sfera, ldesilului. Oprlndu-ne asupra aces
tor prevederi, o facem pentru |că de$i ele 
eraulconțiilute în esență șl îirț instrucțiu
nii® (din alți ani, în practică 
Rareori erau respectate, A- 
cestea sînt poete amănunte, 
d a r\ amănunte esențial® d® 
care\ depinde în bună mă
sură conținutul dezbaterilor, 
participarea și mal alei ca
litatea ^participării tinerilor. 
Tratate Va. niște chestiuni fa
cultativ®' orice neglijență în 
realizarea lor, orie® lapsus 
se poate transforma în „mo
tive obiectiv®".

Dacă și aceste probleme de 
„procedură* pot influența, 
în bine' sau în rău, desfășu
rarea aoi-inăril, este de la 
sine înțeles ce Importanță 
deosebită au pentru dezba
teri, pentru rezultatele adu
nării calitatea dării de sea
mă, a celorlalte documente 
menit® să ofer® bază pentru 
discuții și pentru hotfirîrile 
ce urmează a fi luate.

Concisă și la obiect, în 
flecare organizație darea de 
seamă trebuie să fie cu ade
vărat o dare de seamă a 
întregii activități, să eviden
țieze cu dlscemămînt, cu 
grija pentru partea de con
tribuție a fiecăruia, cu com
bativitatea ce trebuie Să ca
racterizeze pe uteclști, suc
cesele și insuccesele colecti
vului, să reliefeze din lipsuri 
ca și din realizări tot ceea 
ce poate îmbogăți experiența 
organizației, tot ceea ce 
poate fi d® folos pentru ac
tivitatea de viitor.

Este de așteptat în spe
cial ca proiectul progra
mului de activitate, înteme
iat pe experiența dobîndltă 
șl pe rezultatele consultării 
tinerilor să releve aceste în
sușiri. Să fie concret, să 
răspundă specificului orga
nizației, să nu las® nici o 
posibilitate nevalorificată în 
așa fel îneît, avînd în vedere 
feră la o perioadă mai mare să ofere o 
bază sigură și fructuoasă pentru munca 
organizației.

înv.ederînd asemenea calități, darea de 
seamă și proiectul programului de activi
tăți își vor fi atins totuși pe deplin me
nirea de-a fi bază de discuții doar în 
relație cu celelalte condiții pe care 1® pre
supune desfășurarea adunării. în primul 
rînd, posibilitatea reală ca flecar® tînăr, 
în cunoștință de cauză, să-și poată expri
ma punctul de vedere, opinia sa cu pri
vire la munca trecută și da viitor a or
ganizației, a organului conducător, a ori
căruia dintre tovarășii săi. Subliniem 
reală, din motivul că nu odată în activi
tatea unor organizații U.T.C. acaastă posi
bilitate s-a afirmat doar în principiu cu 
toate consecințele ce decurg din nellus- 
trarea lui practică, concretă. Vor trebui, 
în desfășurarea adunărilor și conferințe
lor de dare de seamă și alegeri, evitate

cu orice chip acele practici și atitudini 
care ar putea limita dreptul tinerilor de 
a-și exprima liber părerea, va trebui fe
recată orice portiță, prin care într-o ac
țiune cu atît de ample ramificații în în
treaga activitate s-ar putea strecura vreo 
fărîmă de formalism.

Asigurarea acestui cadru de deplină în
credere în opinia tînărului presupune 
deopotrivă, din partea fiecărui uteaist în
datorirea de-a medita atent, cu maximă 
răspundere față de colectiv, de organizație 
și față de el însuși, asupra posibilităților 
existente și care se cer valorificate pen
tru a face din cuvîntul rostit în adunare 
un bun prețios, o contribuție reală la re
zolvarea problemelor ce se ridică, la per
fecționarea și îmbogățirea activității orga
nizației.

★

Cu deosebită răspundere si atenție va 
trebui privită prin această prismă, asigu
rarea cadrului adecvat pentru ca aduna-

ga lor activitate au dovedit pasiune 
pentru munca de organizație, aptitudini și 
pregătire pentru a organiza activitatea po- 
litico-educativă, cultural-distractivă, spor
tivă și de pregătire militară a tineretului 
care au inițiativă și sînt receptivi la 
preocupările tinerilor. îndeosebi cînd e 
vorba de secretarii organizațiilor se cere 
ca alegerea să se oprească asupra unor 
tineri cu experiență, care se bucură de 
prestigiu și autoritate în colectivele 
unde-și desfășoară activitatea. Garanția că 
așa se va întîmpla, că.’îfi fruntea organi
zațiilor vor fi aleși cei piai buni dintre 
cei buni, o dă faptul că în organizația noas
tră tinerii își spun părerea, că lor și nu
mai lor le revine pe de-a-ntregul dreptu. 
de-a judeca, de-a aprecia și hotărî 
merită să se bucure de încrederea 
Instrucțiunile C.C. al U.TIC. pentru 
gerile din 
măsurilor

MOMENT RE
MARCABIL

înviata
ORGANIZA
TIILOR U.T.C

că se re rea sau conferința să-și realizeze cores
punzător și cea de-a doua funcție — ale
gerea organelor conducătoare ale organi
zației. Respectarea fermă, neabătută, a 
normelor statutare, a principiilor ce că
lăuzesc viața organizației, are în aceste 
împrejurări, o importanță mai mult deci: 
covîrșitoare.

Este știut, în fiecare colectiv, în fiecare 
organizație, fie ea din uzină, școală, fa
cultate sau cooperativă agricolă, de la 
sat sau de la oraș, sînt zeci, suta șipaii 
de tineri harnici, prlcepuți. devotați rmm- 

• cil, îndeplinirii sarcinilor profesionale și 
obștești, cu o înaltă conștiință politică și 
patriotică. Toți tinerii patriei se recunosc 
în aceste trăsături care le fac cinste și 
le aduc prețuirea meritată. Dar tocmai 
din acest motiv actul alegerii trebuie să 
fie pentru organizație un act de 
mare răspundere, fiindcă în organe
le da conducere trebuie să fie pro
puși și aleși cei mai buni uteclști, tineri 
muncitori, țărani, intelectuali, funcționari, 
studenți, elevi, băieți șl un număr cores
punzător de fete, care prin întrea-

cine 
lor.

ale- 
linla 

i pe
acest an, perseverînd pe ’ 
desprinse de consfătuirea 

țară din Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie- 
decembrie 1967, aduc o serie 
de precî2flrî menite să asi
gure un cadru mai corespun
zător pentru exercitarea a- 

! cestui drept, pentru expri
marea nestînjenltă a opiniei. 
Astfel, în adunările pentru 
alegerea organelor conducă
toare U.T.C., precum șl a 
delegaților la conferințele 
organizațiilor superioare, nu 
se vor mai constitui comisii 
de propuneri, candidaturile 
fiind făcute nemijlocit de că
tre partddpanți, în numele 
lor personal, al grupei sau 
organizației din care fac 
parte. La grupe și organiza
țiile U.T.C., inclusiv la ni
velul comitetelor coordo
natoare șl comunale ale 
U.T.C. se va propune 
mai întîi candidatul — 
sau candidații — pentru 
funcția de secretar. După 
alegerea acestuia prin vot 
deschis se va trece, în ace
lași mod la alegerea loc
țiitorului. a casierului, a șe
filor de comisii, a celorlalți 
membri ai comitetului. 
Trebuie subliniat faptul că 
și. funcțiile componente ale 
■comitetului organizației
U.T.C.. vor fi de asemenea 
^Stabilite și aprobate de adu- 

..-ilare sau conferință, potrivit 
specificului și cerințelor fie
cărei organizații.

Evident, lucrurile nu se 
rezolvă prin simpla men
ționare în instrucțiuni a unor 

prevederi- Pericolul înțelegeriiasemenea . .. . ____ _ _ __ ____
lor limitate sau al aplicării mal puțin fer
me și consecvente există. Deplasări re
cente prin unele județe ne-au arătat că. 
fie obișnuința, fie inerția, uneori o 
anumită neîncredere fac ca in unele 
organizații să mai apară în forme „evo
luat e“ practica „orientării" alegerilor, a 
întocmirii anticipate a unor liste de pro
puneri etc. Trebuie excluse în pregătirea 
și desfășurarea adunărilor, ca din întrea
ga activitate de aitfel. orice aspecte care 
împiedică exprwțșrea voinței tinerilor, 
orice tentative care încearcă să impună 
adunărilor sau organizațiilor masori sau 
hotărîri care nu tin cont de problemele 
colectivului, de specificul -or. care nu ex
primă cerințele tinerilor Asemenea aspec
te contravin spiritului nou instaurat în 
viața organizației, îngustează participarea 
tinerilor, încrederea lor in organizație. 
Este, de aceea, de datoria tuturor activiști
lor U.T.C-, a tuturor organelor U.T.C., să 
vegheze ca in pregătirea și desfășurarea 
adunărilor și conferințelor de alegeri cu
vîntul și voința uteciștilor să se afirme 
limpede, răspicat, ca eforturile tuturor să 
conveargă spre înscrierea acestor adu
nări și conferințe la locul, prestigiul și 
importanța ce li se cuvine în 7iața orga
nizațiilor.

Foto: LICU IOSIFSe pregătețt» recolta anului viitor

ÎN IN TIM
PI NA RE A
UNUI CE NA

TEN AR
Rezultat obiectiv al unor pro

cese sociale, economice și poli
tice concrete, Asociația generală 
a muncitorilor din Timișoara — 
de la a cărei înființare se îm
plinesc, în aceste zile, o sută de 
ani — a constituit o expresie a 
luptei unite a muncitorilor din 
Banat — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Orientai ea progresistă și re
voluționară a acestei lupte este 
mai veche, confirmată de istorie 
încă din perioada revoluției de 
la 1848. în acea epocă, muncito
rii reșițeni au luptat cu arma în 
mînă împotriva trupelor impe
riale habsburgice, pentru apă
rarea idealurilor lor revoluționare, 
în octombrie 1848, ei au creat 
un comitet de apărare, menit să 
organizeze eforturile muncitori
mii în lupta împotriva autorită
ților imperiale. Intensitatea a- 
cestei lupte a fost atît de mare, 
îneît ea a continuat și în anul 
1849. în focul acestor evenimen-

IrSUBREDACTIILE
7 NOASTRE 
A JUDEȚENE 
L TRANSMIT'1
M JUDECĂTOR

DOR... DE ȘOFER
Pe seară, după o zi de 

muncă, Costel Popescu, șo
fer la I.C.I.L. Ploiești a o- 
prit basculanta la bufetul 
„Vîrful cu Dor“ să deguste 
..o sută" de rom. Căldura-i 
căldură, setea-i și ea mare, 
dar un „dor" le acoperă pe 
toate. „Dulcineea" își are 
sălașul în apropierea Gării 
de sud. Un rachiu alb te 
face mai îndrăzneț... și ia- 
tă-1 ne Costel cu frumoasa 
visurilor sale Intr-an zig-zag 
voios, străbătând în zgomot 
de eșapament strada Gîrlei... 
Zgomotul produs de tampo
narea altui autovehicul l-a 
adus la locul cu pricina pe 
milițian. Plimbarea nocturnă 
s-a întrerupt brusc. Șoferul 
are acum la dispoziție 4 luni, 
date ca să-și stingă „dorul".

ȘI-A BĂUT 
„ PRIETENII"

S-au cunosc it cit ai bate 
din nalme. Ei. Victor Pala- 
lan. Vasile Pîslaru. Gheorghe 
Voinescu și EA. acostată la 
restaurant. Toți ploieșteni 
get-beget. Veselie, mai ceva 
decît la ..Acapulco44. Băutu
rile se amestecă. Ca prin 
ceață George și Victor ob
servă lipsa celui de-al trei
lea. pe numele mic Vasile. 
Strîngător din fire, fără să 
fie pus pe șotii. Vasile s-a 
gîndit ,.să-i bea44 pe amici 
luîndu-le hainele lăsate la 
garderobă pe aceeași con- 
tramarcă. Prins de organele 
de miliție a primit în con
tul obiectelor furate un an 
de zile închisoare. Cei doi a- 
matori de prietenii să ia însă 
și ei aminte : „ușurința 
costă !“

LA MICA
CIUPEALĂ

De la Focșani la Boldești e 
cale lungă. Numai isprăvile 
lui Radu Petrescu-Elefterie 
au narc-rs rapid această dis
tanță, eontinuind iunerariul 
în sala pașilor pierduți 
Focsâneanul în cauză a fost

■■ r

la aluri TWL'Ht gpareCTă'tSXe 
legale de construcții sau o- 
bor... Credea că dacă nu eli
berează chitanțe lucrurile nu 
se vor descoperi. Completul 
de judecată i-a ..tăiat' chi- 
tanța necesară ca să fie în 
regulă.

judecător 
CORNELIU GOBINESCU

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

SAMURAIUL
rulează la Festival «erele 8.30 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 1830; 21).

HEROINA
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 1630 • 18.45 ; 
21).

TRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 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 : 18.30 : 21)

TESTAMENTUL UNUI 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11.15 ; 13.30 : 16.15 : 
20.45) :

CĂDEREA IMPERIULUI
MAN 

rulează la Festival (orele 9 :
12.30 ; 16,15 ; 1930) ; Mod-rc to- 
rele 10; 14; 17.15 : 20 30).

JURNALUL unei femei in 
ALB

•;

20.45 .

(orele
11.45 :
11.15;
PAȘA 
(orele 
1830.

RO-

Zi de odihni

mrniiiH
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10,00 — Consultații la biolo
gie.

10.30 — Curs de limba rusă
(reluarea lecției de 
joi).

11,00 — Curs de limba spa
niolă.

11.30 — T. V. pentru specia
liști. Ciclul „medici
nă".

12,00 — închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 — Pentru copii și șco
lari : Taine dezlega
te ! ? „Galaxii".

18,00 — Drumuri și popasuri 
— emisiune turistică. 
„Cheile Nerei".

18.20 — Buletinul circularei
rutiere.

18.30 — Curs de limba spa
niolă (reluarea lecți
ei de dimineață).

19,00 — Albatros — revistă 
literară pentru tine
ret.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic.

— Publicitate.
20,00 — Actualitatea în agri

cultură.
20.20 — Studioul

Cultura
l * de-a lungul timpu-
U lui : Grieg.

— Reflector/
= 21.15 — Jocurile Olimpice ’68 

la Televiziune.
21.25 — Film artistic „Zazie 

în metrou44. Realiza
re a cunoscutului re
gizor francez Louis 
Malle. Premieră pe 
țară.

22,55 — Telejurnalul de noap
te.

muzical, 
muzicală

union (orele 15.30 ;

Central (orele 8,30; 
16 : 18 30 ; 21).

PLĂTEȘTE PO-

rulează la
20.30.

PRINȚESA 
rulează la 
11 ; 13.30 ;

VICONTELE
LIȚA

rulează Ia Lumina (orele 8,30 ; 
16,15 ; în continuare). COLI
NA (orele 18.45 ; 20,45).

RĂPIREA FECIOARELOR — 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 

rulează la Doina (orele 11.30 ; 
16 ; 19.30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Feroviar (orele 8.30: 
— 16 în continuare ; 18,30 : 21). 

GRAIUL ANIMALELOR. LUMI
NA NEAGRA. IZVOARE, NUN
TA ZAMFIREI

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

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele 8.45; 
11 • 13.30 ; 16 ; 18 30 ; 21) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 : 18.15 ; 20.30); Arta (orele 
9,15 — 15,45 în continuare ; 18 ;

20,15).

GH. STORIN
de DEMOSTENE BOTEZ

S-a stins din viață marele ac
tor G. Storin. Omul acela voinic 
ce inspira atîta forță a fost ră
pus. I-au trebuit timpului și u- 
zurii epuizabile a creației, 85 de 
ani pentru a ajunge la asta. Dar, 
mai ales fiindcă e vorba de un 
actor, de un mare actor, ieșirea 
lui din scena nu o putem con
cepe definitivă și ireversibilă. A 
terminat un act, o piesă, aceea a 
vieții. A trăit-o bogat, intens, ma- 
jestuos, impunător ca unul din 
marii eroi ai lui Shakespeare.

Acum a intrat în scara Nemu
ririi, statomicindu-se chipul lui 
cel adevărat, cel al său, leonin 
și puternic, cel purtat în amin
tirile zecilor de mii de spectatori, 
în galeria glorioșilor noștri actori, 
acolo unde va fi păstrat cu sfin
țenie ca o uriașă creație a geniu
lui românesc.

Marii, adevărații mari actori, 
întrupează în a$a măsură perso
najele pe care le întrupează; în
eît spectatorul identifică actor, și 
personaj într-o singură . imagine,. 
într-o singură realitate astfel fn- . 
cît personajul nu mai poate fi 
închipuit, văzut, decît cu fizio
nomia, glasul și mișcările actoru
lui care l-a creat viu. Marile per
sonaje pe care Ie-a întrupat Sto
rin, poartă, toate, pecetea geniu
lui său creator. Ele nu au existat 
cu ființa decît așa cum era Sto
rin ce purta în piese ca pe-un 
pseudonim al lor, personajele ju-

«.I

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Excelsior (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45) ; Melodia (orele 8.45 ; 
u : 13,30 -. 16 : 18.30 • 20,45).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30);
Flamura ( orele 9 ; 11,15 {
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—
16.15 în continuare ; 18,45;
21).

WINNETOU
rulează la Bucegl (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). 
Gloria (orele 1K15 ; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30) ; Tomis (orele 9—
15,45 în continuare ; 18.15 ;
20,30).

(orele

GLASUL FERM AL UNITĂJI1 DE LUPTĂ

cate, în ceea ce era autentic și 
real în ele.

Cum era regele Lear ? Avea, 
ca orice om, o singură fiziono
mie. Acea a lui Storin. Acea pe 
care Storin, încă de pe vremea 
lui Shakespeare, parcă ar fi vă
zut-o cîndva, demult, într-o altă 
lume și ar fi prezentat-o în fața 
noastră. Cu neputință să fi ară
tat altfel, să fi avut alte gesturi. 
Cu neputință. Storin a fost Re
gele Lear cel adevărat.

După cum a fost, cei cu ade
vărat adevărați : Castriș din Pa
tima Roșie, Vulpașin din Domni
șoara Nastasia, Don Salluste din 
Ruy-Blas, Scarpio din ToșSL Ni- 
chita din Puterea întuneiftiiui. 
Actorul din Azilul de noapte. 
Macbeth, și alții și alții.

în Storin au murit, pentru a nu 
știu cita oară, toți aceștia, pen
tru a se întrupa ca într-o stra
nie și parcă reală metempsihoză 
în alți și alți mari actori ai ome
nirii din toate țările lumii. Re
gele Lear. și celelalte personaje 
create de ^Storin, vor putea avea 
în- memoria altor, spectatori care 
nu l-au văzut pe Storin, altă în
fățișare, dar pentru noi, cei care 
1 am văzut mai bine de-o Jumă
tate de veac, asta, a lui, este cea 
adevărată.

Cu Storin a dispărut și o parte 
din ceea ce am trăit* noi, cei caro 
l-am văzut și l-am cunoscut, au 
intrat în umbră, încheindu-și pen
tru totdeauna șirul, nenumărate 
amintiri.

Storin, cu viața și activitatea 
Iui merită o frumoasă monogra
fie. Material este ca pentru ; o 
mare carte. Și se va găsit desigur 
și cineva de mare talent. Iată, 
îmi apare în minte, marea pleiadă 
din tinerețea lai: Toni Bulandra, 
Gh. Manolescu, Lucia Sturdza 
Bulandra... anii de glorie a tea
trului de atunci, marile emoții ale 
tinereții Ia piesele lui Ibsen, Bern
stein, Gorki...

De obicei, totdeauna, cînd un 
personaj moare pe scenă, cade 
imediat cortina. După moartea 
lui Storin, acum, cortina nu va 
cădea niciodată atîta timp cît 
amintirea miilor de spectatori 
care l-au văzut mai ține aprinse 
luminile rampei.

Conveniențele teatrului, ca și 
artificiile lui, ne-au obișnuit ca 
seara să vedem un actor murind 
pe scenă și a doua zi să-1 întîl- 
nim pe stradă fără să ne înfioare 
neverosimilul. De data aceasta, cei 
ce l-au cunoscut și iubit pe mi
nunatul Storin, și după ce ,1 că
zut definitiv în marea tragedie 
care este viața, îl vom mai reve
dea în amintirile noastre chemat 

• de evocări, pînă ce și astea vor 
ti stinse, și cînd și scena și sala 
vor fi rămas în întuneric. Dar se 
vor găsi totdeauna mulțf care să 
aprmda luminile aducerii aminte, 
din amintirile altora.

le istorice s-a întărit și mai mult 
coeziunea dintre reprezentanții 
do diferite naționalități al mun
citorimii din Banat.

Dezvoltarea mișcării muncito
rești din Banat — ca, de altfel, 
din întreaga țară — este strîns 
legată de dezvoltarea economiei 
pe baze capitaliste, a relațiilor 
de producție specifice acestui 
tip de economie. Regiune bogată 

. în resurse de materii prime, Ba
natul a permis înființarea și 
dezvoltarea unei industrii extrac
tive și siderurgice bazate pe ex
ploatarea fierului și a cărbunelui. 
Dezvoltarea industriei în dece
niile șase și șapte ale secolului 
trecut a determinat creșterea ra
pidă a proletariatului din Banat. 
Se formează astfel, ca urmare a 
acestor condiții, o puternică for
ță proletară în centrele urbane. 
Principalul centru devine Timi
șoara, în care muncitorii formau 
aproape 25 la sută din totalul 
populației. Situația grea a pro
letariatului era accentuată — pe 
lîngă exploatarea sălbatică — și 
prin lipsa unei reglementări 
prin lege a condițiilor de muncă, 
respectiv a programului orar, 
prin salariile *căzute, prin lipsa

protecției muncii și a asigurărilor 
sociale.

Dificultățile luptei, ca și ale 
realizării obiectivelor ei, vor im
pune, de la început, necesitatea 
unei organizații care să conducă 
cu succes această luptă. Primele 
forme de organizare au avut un 
caracter de asociații — numite

de organizare, de conștiință cla
ră a țelurilor, a dus, pînă la 
sfîrșit, la transformarea acestor 
asociații în unelte ale interese
lor patronilor. Cu toate acestea, 
aceste forme incipiente de or
ganizare a muncitorilor au cons
tituit un aport însemnat la dez
voltarea mișcării muncitorești re

pulzat din Timișoara, ca „agita
tor politic*. înființarea unor aso
ciații de acest gen este semnala
tă și în alte centre ale Banatului 
— la Anina, Bocșa, Reșița etc. 
Semnificative pentru această pe
rioadă sînt și organizațiile de 
„taleri" ale calfelor, care aveau 
ca scop lupta pentru mărirea sa

Pagini glorioase din istoria bănățeană: acțiuni 
premergătoare înființării Asociației, generale 

a muncitorilor din Timișoara

și case frățești — a căror princi
pală activitate o constituia întra
jutorarea. Au existat, de aseme
nea, și asociații cu caracter cul
tural. Prin mijlocirea caselor fră
țești, muncitorii strîngeau bani 
pentru ajutorarea bătrînilor, a 
celor incapabili de muncă, a 
invalizilor și văduvelor. încercînd 
să acapareze conducerea asocia
țiilor, cu scopul de a orienta ac
țiunile acestora, patronii partici
pau și la activitatea lor. Lipsa

cu carac- 
în care se 
interdicția 
Un exem- 
este cons- 

anul

voluționare. Rezultatul a. fost în
ființarea unor asociații m diver
se ramuri industriale, 
ter de ajutor reciproc, 
prevedea, prin statut, 
participării patronilor, 
piu în această privința
tituirea la Timișoara, în 
1851, a Casei comune de ajutor 
de boală și călătorie a tipografi
lor. Organizatorul acestei asocia
ții a fost zețarul Alexandru Lie- 
secke, care, mai apoi, a fost ex-

lariilor.
Primele organizații ale munci

torilor din Banat — ca și cele 
din întreaga țară — au avut, 
astfel, un caracter economic, 
trăsătură care constituie o con
diție fundamentală, obiectivă, 
pentru organizarea politică a 
clasei muncitoare. Apariția Aso
ciației generale a muncitorilor 
din Timișoara —’ al cărei cen
tenar îl aniversăm în aceste zile 
— nu poate fi înțeleasă la în-

treaga-i semnificație decît prin 
explicarea acestor precedente, 
prin luarea în considerație a â- 
acestor forme de pionierat îq, or
ganizarea economică, și evident, 
prin dezvoltarea lor. Oficialitățile 
au luat o poziție net restrictivă 
față de aceste organizații, mer- 
gînd nu o dată pînă la desfiin
țarea lor. Trecînd peste aceste 
piedici, muncitorii au continuat 
să se organizeze. Astfel, în 1360, ‘ 
la exploatările miniere der la* 
Stehvdorf—Anina se pup bazele 
unei asociații de ajutor mutual, 
iar la Reșița se înființează Aso
ciația muncitorească de ajutor 
reciproc. Toate eforturile mun
citorimii erau îndreptate spre or
ganizarea acțiunilor lor, orientare 
impusă de cerințele luptei și de 
experiența unor acțiuni care, 
deși izolate și fără o mare am
ploare, demonstrau elocvent ne
cesitatea unirii forțelor. Este 
notabilă, în acest sens, revolta 
muncitorilor români, germani și 
unguri, din 1851, împotriva an
treprenorilor, revoltă înăbușită 
prin forța armelor, ca și mișca
rea minerilor din 1857, de ase
menea înfrîntă. Anul 1860 sem
nalează și el o grevă a muncite

rilor. -Spiritul de organizare s;?'. 
răspîndit, de asemenea, și in 
rîndurile muncitorilor din in-, 
dustriile ușoară și alimentară.

Această stare de lucruri — 
ca și incapacitatea, organizaților 
de ajutor reciproc $e a organiza 

“lupta în ’mod"eficace; dată fiind 
limitarea obiectivelor lor doar 
la îmbunătățirea situației mate
riale imediate a muncitorilor 
a făput tot mai clară necesitatea 
apariției unei organizați^?de; un. 
tip .superior, cu caracter, pplitip. 
O astfel de organizație, îngldbîhd 
în programul său și obiectivele 
economice ale luptei, ar fi dat 
acțiunilor - muncitorești' sensuri 
majore și o perspectivă mai lar
gă.

O asemenea organizație a'fost 
Asociația generală a ‘ muncitori
lor din Timișoara — întemeiată 
în octombrie 1868 care a în
semnat o cotitură importantă în 
dezvoltarea mișcării revoluționa
re organizate a clasei munci
toare din țâră ndastră, și despre 
a cărei semnificație și activitate 
vom vorbi cu prilejul unor arti
cole viitoare.

CONSTANTIN 
CĂZĂNIȘTEANU

• Filarmonica de stat 
„Gtorge‘ En&scu" (sala Ate
neului) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști : Harry Datyner (El
veția), Emilia Petrescu, Mar
tha Kessler, Cornel Fînățea- 
nu, Constantin Dumitru 20.

• Opera Română : Aida 
— 19.

• Teatrul de Operetă : My 
fair lady — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nora, prezintă English Stage 
Company) — 19,30 ; (sala din 
str. >«tlex. Sahia nr. 76 A) : 
Comedie pe întuneric — 20.

.„u. •.Teatrul Național „I. L.
Caragiale" (sala Studio) : 
Părinții teribili — 19,30.

• Teatrul Mic : Doi pe un 
balansoar -

• Teatrul ____ .
Ucigaș fără simbrie — 19,30.

• Teatrul f,Ion Creangă" : 
Toate pînzele sus — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 

din . Calea Victoriei) : Aven
turile lui Plum-Plum — 17, 
(sala din str. Academiei) : 
Șoricelul și păpușa — 17.

• Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Comici vestiți ai re
vistei : N. Stroe — 19,30.

*

20.
de Comedie :



TELEGRAMĂ

Șeful Reprezentanței perma
nente a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
Sud în Republica Socialistă 
România, Nguyen Duc Van, a 
depus joi o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și 
a Patriei, pentru Socialism,

SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit din partea 
arhiepiscopului Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru, o 
telegramă în care se spune î

Transmit Excelenței Voastre,

poporului și guvernului Repu
blicii Socialiste România, cor
diale mulțumiri pentru ama
bilul dv. mesaj și bunele urări 
adresate cu ocazia aniversării 
independenței Ciprului, expri- 
mindu-vă, la rîndul meu, ace
leași urări de bine.

John Knox, noul ambasador 
al Danemarcei în Republica 
Socialistă România, a depus 
joi dimineața o coroană de 
flori la Monumentul Erpilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru 
Socialism.

Delegația Institutului de stu
dii istorice și social-politice, 
condusă de Ion Popescu-Pu- 
țuri, directorul Institutului, 
care a făcut o vizită în Iugo-

slavia la invitația Institutului 
de istorie a mișcării muncito
rești din această țară s-a îna
poiat în patrie.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Germa
ne, joi seara a avut loc la cine
matograful „Republica" din Capi
tală, un spectacol de gală cu fil
mul „Vară Fierbinte", producție 
a studiourilor „Defa"-Berlin.

La invitația Ministerului 
Invățămîntului a sosit în Ca
pitală prof. univ. G. H. Ve- 
ringa, ministrul Invățămîntului 
din Olanda, însoțit de prof, 
dr. H. H. Janssen, președintele 
Consiliului academic al uni
versităților olandeze.

Timp de mai multe zile

oaspeții vor vizita Universita
tea din București și alte instf- 
tuții de învățămînt superior 
din diferite centre universitare, 
monumente cultural-istorice 
din Sinaia și Brașov, precum 
și localități pitorești de pe 
Valea Prahovei.

Tranzacții comerciale
întreprinderea de comerț exte

rior „Chimimport" a încheiat 
contracte cu firme din Japonia și 
Turcia, pentru exportul unor în
semnate cantități de produse 
chimice, printre care figurează 
betanaftol, sodă caustică și cal
cinată, diverși coloranți, cauciuc, 
sintetic și anvelope. De asemenea 
întreprinderea „Tehnoforestex- 
port“ a perfectat tranzacții pen
tru livrarea de articole de tîmplă- 
rie din lemn pentru construcții 
și diferite tipuri de mobilă unor 
firme din Danemarca, R. D. Ger
mană, Franța, Norvegia și Sue-

dia. întreprinderea „Mineralim- 
portexport" a livrat recent, în 
Bulgaria, Cehoslovacia, R- D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică, mii de tone 
de diferite materiale de construc
ții ca : piatră de ghips, ipsos și 
altele. Totodată, au fost exporta
te cantități importante de geam 
laminat și mecanic tras, în Ceho
slovacia, Irak, Israel, Italia, Un
garia, precum și aproape 10 000 
de tone ciment în Dahomey’, Gu
ineea, Togo și Turcia.

(Agerpres)

STUDENȚII SE

ANGAJEAZA
(Urmare din pag. I)

70 000 de tineri aflați la mitingul 
de început de an, sentimente 
trainice de mîndrie patriotică. 
Este înălțător să admiri tabloul 
unei țări în permanentă ascensiu
ne, al unei Românii care aspiră 
spre înfăptuirea societății comu
niste — cea mai umană, cea mai 
aesăvîrșită din cîte a conceput 
mintea omenească. Sînt mîndră 
de faptul că țara mea, a noastră, 
duce o bătălie uriașă pentru a 
lichida orice rămînere în urmă, 
pentru a ajunge țările cele mai 
înaintate, pentru o viață civiliza
tă, îndestulată și cultă, pentru ca 
România să-și aducă contribuția 
cea mai de preț, cu valoare de 
exemplu, la fericirea și progresul 
umanității.

Am ascultat cu adîncă emoție 
referirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Institutul nostru, la 
colectivul nostiu studențesc : 
„N&l local al Institutului poli
tehnic depășește de cîteva ort 
proporțiile vechiului institut, con
struit cu zeci de ani în urmă 
Deși am făcut aici o investiție 
mare, credem că este o investiție 
bună, folositoare ; merită să facem 
acest efort și sîntem încredințați 
că studenții vor ști să-l răsplă
tească".. Noi putem răsplăti 
acest efort numai învățînd foarte 
bine. Numai devenind specialiști 
foarte buni voiri putea „plăti" o 
dobîndă înzecită — care să se 
materializeze în utilaje, mașini e- 
lectronice și în alte mașini con
cepute șj construite de noi. Cred 
că în „timpul său de reflecție"

fiecare student ar trebui să gîn- 
dească adînc la faptul că în lu
mea modernă, adevărata indepen
dență a statelor depășește atri
butele clasice ale suveranității și 
rezidă, în esență, din amploarea 
dezvoltării naționale. Dezvoltarea 
puternică a industriei, agricultu
rii, culturii devin factori esențiali 
în afirmarea demnității poporu
lui nostru, sporesc capacitățile de 
afirmare de la egal la egal între 
națiunile socialiste, frățești. Pa
triotic, efortul nostru devine în 
același timp profund internațio
nalist. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a vorbit despre 
dezideratul armonizării cît mai 
depline a cerințelor dezvoltării 
democrației socialiste, ale umanis
mului socialist, cu cerințele răs
punderii sociale, pornind de la 
adevărul câ libertatea este înțele
gerea necesității. Pentru fiecare 
dintre noi este clar că înțelege- 
lea necesității în condițiile noas
tre înseamnă înțelegerea datoriei 
de a face totul pentru triumful 
socialismului, pentru ridicarea 
bunăstării poporului, pentru în
tărirea independenței și suverani
tății patriei noastre. Este cel mai 
înalt îndemn — îndemnul iu- 
prem aș spune — ce ni se adre
sează nouă, studenților, specialiș
tii de miine ai patriei, de a în
văța foarte bine, de a ne pregăti 
multilateral, pentru ca după ab
solvire să ne putem aduce o con
tribuție de cea mai mare eficien
ță în sectoarele hotăritoare ale 
producției materiale și spirituale.

ȘTIINȚELE
ECONOMICE

Șl UMANISMUL

* AJUTOR
COLEGIAL

i
(Urmare din pag. I)

fereastră. Dînsul avea dulapul 
acolo.

— Traci din geam : 
•pus.

— stal puțin Că plec — 
răspuns.

M-a înjurat de mamă.

ml-i
1-tm

Am 
și martori. Apoi mi-a promis : 
„Așteaptă pînă termin cu Îm
brăcatul și ți-arăt eu“. Un 
muncitor mal In vîrstă a au
zit și a spus : „Găina care face 
gălăgie nu ouă". Am rămas pe 
loc.

— Hai tn oraș! m-a repezit. 
Nu vreau să te bat în uzină... 
Așteaptă-mă la opt lingă liceu. 
Dacă nu, te bat tnîine diminea
ță.

L-am așteptat. Am merg 
mă bată ! Ne-am întilnit".

(Explicațiile se curmă, 
timp, nu mai adaugă nimic, 
poi) :

„Eram cu fratele meu. 
fapt, e vitreg ; mi-e frate doar 
după tată. Teofil Limpatiu se 
numește. Nu știu unde lucrează. 
A venit în 13 sau în 14 septem
brie din Tarna Mare. Nu eram 
decîț noi doi, nu s-a întîmplat 
nimic...

L-a întrebat „ce ai cu fratele 
meu ?“ Eu eram mai departe, 
nu auzeam bine S-au strîns 
oamenii. Ei zic că e gașcă. Am 
plecat cu toții. Ei s-au îndrep
tat către casă" (Tace iar; 
tăm ; continuă.

„După 3ia, în stația de 
buz, am văzut cînd au 
gentile jos. Eu am rămas

«d

Un
A-

De

insls-
auto- 

pus 
_ „______  , ___ mai 

în spate cu niște colegi de lu
cru. N-am văzut cine a lovit. 
N-am stat acolo. Eu nu știu".

După ce am ascultat explica
țiile ambelor părți, să facem, 
pe baza lor, o scurtă ‘recapitula
re a faptelor. Așadar, la sec
ția turnătorie a Uzinelor, „U- 
nio“din Satu-Mare, la 1 august, 
se angajează tînărul Vasile 
Malanca — absolvent al școlii 
profesionale. Se pare că modul 
în care muncește îl nemulțu
mește ne colegul său Dorin Be- 
nea. Bine intenționat acesta în
cearcă să-i dea sfaturi, pen
tru a se îndrepta. Numai că, și 
din acest moment începe con
flictul, ajutorul este dat de un 
om care e conștient că e mai 
mare cu șapte ani. fapt care, 
indiscutabil, atrage după sine 
un ton protector. Iar alteori 
de-a dreptul poruncitor.
«ensiunlle se accentuează. Un 
fapt, care altădată s-ar fi 
folvat cu calm, aprinde

Di-

re- 
scla-

tei*. Omul, bine intenționai la 
început, nu-șl mii stftptnasta 
nervii, amenință, părînd eă a 
uitat ce-ii prop*usese : rt-1 a- 
jute. Malanca răspunse amenin
țărilor prin fapte. Seara, îm
preună cu alti cîtiva, îl așteap
tă la școală. Cineva lovește—

Cine este vinovatul ? Fiecare 
a crezut și a procedat conform 
acestui crez : ..pot tă-mi fac 
singur dreptate-. Niciunul din
tre ei nu a încercat, atunci elsd 
a apărut conflictul, să-1 rezolve 
într-un mod principial Sau, da
că nu s« simțea în stare. să 
apeleze la o altă persoană, ne
utră. Evident, amlndoi au gre
șit. Dar, în afară de ei, mai 
există și un al treilea vinovat — 
colectivul secției din care fae 
parte. Certurile dintre Benea 
și Malanca se petreceau sub o- 
chii colegilor lor de muncă. De 
ce n-a Intervenit nimeni pen
tru a le pune capăt ? Acel ^1- 
ina care face gălăgie nu ouV 
este în stare să ne dea. pe un
deva. dimensiunile modulul în 
care era privit conflictul ce
lor doi. Știm, se va putea spow, 
și se vor găsi destui care să 
afirme astfel : „Noi n-am știut 
nimic". Dar aceasta 
cît o 
lității 
ceeași ordine de _
făcut organizația U.T.C. a uzi
nei pentru a preîntimpina a- 
pariția unei astfel de situații ? 
Cum s-a achitat ea, în acest caz 
concret, de sarcina principală 
de educare comunistă a tine
rilor ? Căci unul dintre motive
le principale pentru care cei doi 
au ales dreot procedeu de re
zolvare a litigiului — pumnul 
trebuie căutat și în faptul că le-a 
lipsit încrederea în colectivul! 
din care fac parte. Lucru per
fect explicabil dacă ne gîndim 
că. în cursul investigației fă
cute în întreprindere cu tov. 
Vasile Mureșean, secretarul Co
mitetului U.T.C., mulți tineri îl 
vedeau, atunci, pentru prima 
oară în mijlocul lor. Că acum, 
Malanca și Benea vor fi Duși în 
discuția acUnării generale, că 
vor primi sancțiuni, asta nu 
rezolvă decît parțial problema, 
în afara caracterului particular 
al faptelor comise, acestea au, 
nemijlocit, implicații mai largi 
asupra colectivului în sînul că
ruia s-a produs. Ele reprezintă 
o palmă .dată climatului de 
muncă si disciplină existent în 
întreprinderile noastre șl. toc
mai de aceea, invităm cititorii 
noytri să-și apună păraraa.

altă față 
struțului.

nu este da- 
a menta- 

Și în a- 
idei, ca a

I

I
I
I
I
I
I
I
I
P

în toate domenii© activității ma
teriale și spirituale — este închi
nat omului, poporului, iar pentru 
toate se cere priceperea noastră.

UNIVERSITATEA

ATITUDINI ÎN OFSAID

Luni 30 septembrie, sînt acum prieteni — De 
Barul Berlin, ora 10 cum nu se poate mai omul. De 
seara. Trei tineri; să buni. Și paharele se Nu mai e 
recunoaștem drăguți gplesc unul după alr rezervă...î 
și simpatici, cu -alură ^tuL Bere, ;.viji^ oo- -ț pa^ 
de sportivi — apar, niac... După prefertn- fischi,rs' >,-J- 
cu importanță, în ca
drul ușii 
așează bine.pe scaune grup, părăsește* l$ca- călit. Omul a avansat 
și două fete de lame- Iul. L-au părăsit, ^dar tiripret. 
sele alăturate, vin ’ pe numele lor rămîn / /
genunchii lor. Pe juni încă o vreme în co- 
îi recunoaștem ușor. 
S în t dinamoviștit 
Dinu, NagHi și Pîrvu. 
Tot atît de ușor îi re
cunoaștem și pe cei de 
la masa vecină: Ma
rian Popescu, Rădu
canu și Tamaischi de 
la Rapid. Adversarii 
de duminica trecută,

necaz, ca 
necaz, bea. 
răsfățat... e

dor Jamaf-

, , ță, pînă spre miezul _  Țoț
ii. Nici nu se nopții cînd veselul răspunde 'același mu-

de necaz.

VAST LABORATOR

A CADRELOR
SOCIALISMULUI

DE PREGĂTIRE

GHEORGHE ISTODE — rtu- 
dent în anul IV, Accderma de 
studii economice:

A N U N Ț I
l

mentariile celorlalți 
consumatori:

— Ce ți-e și cu 
Răducanu. Era o spe
ranță. O speranță 
chiar la națională; și 
uite cum îșî irosește 
talentuL De oe-o bea, 
domnule f

Bjne, dar ăilalți, 
dinamoviștii ?

— Da ce naiba, nu 
pricepi.? E limpede. 
Tot- de jiecaz. Nu-i 
bătură, duminică, Ra
pidul ?

Ce ți-e ți cu speo- 
tatorii ăștia 1

DAN VLAD

Campionatul republican de oină

DCZR4 ETAPA DE
ZONĂ FINALA!

AbsoWeații xtetii ceom- 
le de 8 ani In rîntâ de pini 
la 18 ani din mediu! rural 
au posibilitatea U m pra> 
gătească pentru cooperati
vele de consum sătești tn 
meseriile: riiaaar. brutar, 
croitor confecții pentru 
bârbațL cojocar, timplar. ti
nichigiu. zugrav șî zidar 
prin școlile organizate de 
Centrocoop

CONCLRSUL DE AD
MITERE VA ÎNCEPE IN

ZIUA DE ÎS OCTOMBRIE 
a.e. și va consta din pro Se 
scrise și orale la limb* ro
mână și matematică din 
materia prevăzută pentru 
clasele V—VIII.

Pentru înscrieri și infor
mații rjplimer.tare. candi
dați! se vor adresa coope
rativelor de consum, sau u- 
niur.ilor județene ale coo
perativelor de consum !n 
raza cărora domiciliază.

I
I
I
I
I a
I
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noi venerează pe Eminescu. Caragîa’.e, Rebreanu, 
;ubes:e cu pasiune pe Blaga si Ion Barbu, dezba.

-teres pe Ca mil Petrescu, idolatrizează - 
neon (alteori respinge) pe ArgnezL recunoaște 
(deseori fără lecturi) pe Ion Marin Sadoveanu. 
ignară pe Ar.:on Hoi ban si Blecher, cunoaște 
puțin scrierile antebelice ale unor autori 
ca Mircea Elia de și Eugen Ionescu. nu în- 

literar pe G. Căli- 
nescu. Din valorile de după război. Marin Preda 
e uneori privit, pe nedrept cu antipatia pe 
care o provoacă manualele școlare. Geo Dumi
trescu si Emil Bo:ta sint acceptați fără rezerve, 
Mihai Berriuc e uitat, Geo Bogza e respectat. 
Ni chita Stănescu fascinează, de curînd Nicolae 
Breban și AL Ivasiuc sînt amplu și viu dis
cutați, o sene de critici foarte inteligenți și 
de gust. mai bătrîai sau mai tineri, sînt pe 
nedrept necitiți.

în exterior, atenția se îndreaptă, ca de obicei, 
spre creatorii francezi (nu rareori spre creatori 
și teoreticieni mediocri), mai puțin spre țările 
de expresie germană ori spre zona anglo- 
saxonă, care ar putea oferi tînărului scriitor ro
mân agreabile lecturi și subiecte de meditație 
estetică, și, de ce n-am spune-o, chiar rodnioe in
fluențe : mari națiuni sînt parțial necunoscute, 
ori atinse prin accident, Camus e pe multe 
buze, statura lui Brecht e exagerată, a lui Kafka 
e micșorată (orice s-ar spune, iată un mare 
scriitor care n-a pătruns în conștiința tinerilor 
scriitori români), despre Alain Robbe-Grillet se 
spun enormități, Joyce șl Faulkner și mai re
cent Salinger și Truman Capote, sint mereu 
invocați pe necitite etc., etc.

Ne-au scăpat desigur tot felul de oameni din
tre cel mai interesant!, care își au publicul lor, 
alții poate au fost pe nedrept menționați aici, 
nu avem intenția de a spune numai adevărul, 
greșelile $1 generalizările pripite lînt rodul im-

lailtitc in (omBciiqt 
careșcic dc lotftdl 

.Ca» cunpianUor euro- 
: Be-Hea Lisabona — 

falur Reykjavik g—1 (4—o, ; 
AC Mitans - PC. Malmoa 
*—I O—• ; ..Capa eapelar* : 
A.C. Torino — Partizan Ti- 
zaaa 3—1 0—0; ; F. C.
No. — Crusadera
Belfast 4—1 a—o ; Shamrock 
Rnver, — Randers Freja (Da. 
.-.emarva) 1—2 <0—1.,; p. Q 
Barcelona — Lufano 3—0 
6—•); West Bromwich Al

bior- — F. C. Bruges 2—0 
0—0); F. C. Porto-Canftff 
City 2—1 O—4». ..Capa orațe- 
-ar tirmrî- : OlimDique ^ 
Lyon — Coimbra 1—0 (1—0); 
Misa — Hansa Rostock 3—L 
U—01; Olimpique Marsilia —< 
Goertepe Izmir 2—0 (2—Oj;
Aberdeen — S’.avia Sofia 2—0 
(3—0) ; Liverpool — Atle
tico Bilbao 3—1; Hibernian 
— Liubfiaaa 3—1 fl—0) ■ Fio- 
renfir.a — Dynamo Zagreb 
3—1 <1—1): Real Saragossa— 
Trakta Plovdiv 2—0 (2—0) ;
Valencia — Sporting Lisabo
na 4—1 (3—0) ; Basel — Bo- 
locr.a 1—2 (0—1) ; Waregem— 
Atletico Madrid 1—0 (1—0).

• La Geneva a avat loe 
trarerea la sorti pentru ,.op- 
•tasiie- de final* *1© rampe- 

eentiaeatete de fetbal 
-Cap* eapeierri Eehip* DI
NAMO BUCUREȘTI va în- 
tilai fermati* engleză WEST 
BROMWICH ALBION. Pri
mal joe se ▼* dispat* H 
Buenreni. 1* 1J n®iembrie. 
ter eel de-*l doilea ta An
gli* te 27 noiembrie.

In orașele Giurgiu, Alexandria, 
Piatra-Neamț, Deva, Brăila, Bis
trița, Cluj p Brașov s-au desfă
șurat, timp de mai multe zile, 
jocurile de oină din cadrul Cam
pionatului republican, etapa de 
zonă, la care au luat parte echi
pele campioane pe județe.

Multe din aceste echipe prin 
felul în care au evoluat pe teren 
au dovedit, de-alungul între
cerilor, o bună pregătire teh
nică ji tactică. Așa se explică 
faptul că pe lingă echipele cali
ficate pentru finalele care au în
ceput astăzi la Piatra-Neamț, 
„Avtatul" Valea-Roșie — Ilfov 
„Viață Nouă" Olteni — Teleor
man, „Drumul Nou" Boureni — 
Dțjj, „Avintul" Frasin — Su
ceava „Biruința" Gherăești — 
Neamț, „Izvorul" Chinești — 
Cluj, Dinamo și C P.B, Bucu
rești, a—au mal evidențiat tn mod 
cu totul" 
și chiar 
rilor, și 
Zămești 
R. Sărat — Buzău, Combinatul 
chimic Tr. Măgurele, Petrolul

deosebit, prin dîrzenia 
spectaculozitatea jocu- 

echipele Torpedo din 
— Brașov, Rîmnicelul

Urlați — Prahova și Recolta 
Apoldu! de Sus — Sibiu.

Prin factura ridicată a focuri
lor de oină de această dată,- ne 
vine a crede că atît asociațiile 
sportive cît și forurile de speci
alitate, au- acordat șl acordă mal 
multă atenție acestui sport nați
onal, iar antrenorii și instructorii 
voluntari muncesc cu mai multă 
rîvnă pentru obținerea de rezul
tate cît mai bune și valoroasă 
în același context se poate vorbi 
și despre felul cum au fost pres

tate arbitrajele care au influen
țat în mod pozitiv jocurile fă- 
cînd să crească prin frumusețea 
și spectaculozitatea lor, eliminîn- 
du-se actele de indisciplină. 
^ De ieri, echipele aflate în ora
șul de malul Bistriței, Piatra 
Neamț, au intrat în focul între
cerii finale. Care va fi echipa 
campioană a țării la7 Cină ? Desi
gur cea care poseda tactica și 
tehnica prinderii și a lovirii min
gii la cel mai înalt nivel I

Duminică, 6 octombrie

< * GR.-CLISA
membrii al Federației ' 

Române de oină -

■j

CAMPIONATELE
ȘCOLARE

DE ATLETISM
în Capitală și !n întreaga 

tară, vor începe, duminică 6 oc
tombrie, campionatele școlare de 
atletism : această mare între
cere va continua toată luna 
luînd sfîrșit în noiembrie, cînd 
lînt programate campionatele

Cineaștii mexicani tn căutarea unghiurilor celor mai potrivite pentru filmarea focurilor olimpice

presillor proprii, oricum impresia mea e că 
există încă o anumită confuzie în cultura și in
formația celor mai tineri creatori, o pregătire 
filozofică, științifică, istorică, estetică incom
pletă, o prea mare disponibilitate și în acelașj 
timp un prea mare scepticism.

Ceea ce îngreunează lucrurile (cu tot nobilul 
dar nu și întotdeauna victoriosul efort de tra
ducere) este dispariția faimoasei poligloții a‘in
telectualului român, care acum treizeci de ani, 
permitea tinerilor scriitori să .cunoască bine și 
a sursă textele vechi și noi.

Există unele condiții care au ca efect dezorien-

de care uneori autorii s-au despărțit eu ani în ’ 
urmă și la o prea fragedă vîrstă ca să nu le 
fi putut considera cu un ochi definitiv. Căpătăm 
astfel tot felul de cărți care au ca decor natu
ral ruraiitatea, dar care nu conțin adevăruri 
(nici eterne, nici circumstanțiale) despre rurali- . 
tate (cele mai multe din aceste cărți sîht de 
poezie, dar unele sint și de proză), ci cei . mult 
metafore, talent, prea puține idei, multe promi
siuni, deseori neîmplinite. Publicul orâșean poate 
citi această literatură „țărănească" cu curiozl- ' 
tate, rareori cu interes, niciodată cu satisfacția 
găsirii răspunsurilor la problemele sale. Pe de

rr

ORIZONTUL CULTURAL
AL TIMARULUI SCRIITOR

tarea ttnărului scriitor, alterarea judecății lui es
tetice, lipsa de siguranță a gustului lui. Mai 
intii, se produce, șl nu de foarte puțin timp, 
un curios fenomen, ca să zicem așa, soclo-lite- 
rar. Mulțl scriitori tineri se nasc in familii ru
rale, dar sosesc foarte curînd la oraș, unde 
tncep să se bucure de tot ce este caracteristic 
vieții citadine. Cărțile lor continuă însă să re
producă, șl chiar să exalte, realități țărănești,

altă parte, publicul lector de la sate, căruia a- 
ceste scrieri i-ar fi destinate în chip firesc, e 
mult mal restrfns și citește mult mai puțfn declt 
cel de la orașe.

Un alt lucru care ml se pare important, este 
că dintre criticii literari prea' mulți aînt cel 
care nu au o reală conștiință profesională, care 
nu știu să fie directori de conștiință, care nu 
și-au clarificat propria programă estetică, ctnd

4-t:

școlare de cross-country. Cam
pionatele școlare se vor desfă
șura după următorul program : 
DUMINICA, 6 OCTOMBRIE : 
campionatul individual de atle
tism — școli generale ; DUMI
NICA, 13 OCTOMBRIE.-; cam
pionatul de âtiellshi pe' echipe 
(tetratlon) — școli generale; 
DUMINICA 20. si 27 OCTOM. 
BRIE-t campionatul de ătletltari 
al liceelor.

In vederea acestor importante 
manlfestatiuni. în Capitală, 
cercurile pedagogice ale profe
sorilor de educație fizică, con
siliile sportive ale sectoarelor 
C.N.E.F.S. șl comisiile sportive 
ale U.T.C.. Școala' Sportivă de 

■ atletism și clubtfrlle cu secții da- 
atletism vor colabora pentru ca 
întrecerile să obțină cel- mat 
desăvîrșit succes.

în Capitală, concursurile șco
lare de atletism se vor disputa 
pe următoarele stadioane : Sec
torul I ■— Stadionul' tineretului, 
Sectorul II — stadionul Dinamo 
sau Liceul '„Rosetti", Sectorul III 

i Stadionul „23 August", Sectorul 
IV — Olimpia, Sectorul V — 
stadionul .Constructorul, Sectb- 
irul. VI — Stadionul- . Progresul 
sau Liceul, 36. Sectorul VII *- 
stadionul ' Electrică, Sectorul 
VIII — stadionul Parcul copilu
lui. . . -

Prof, ț. MORȚlJN
■ v •

nu sînt (căci și; asta se în-tîm-olă) lipsiți .de ade
văratul nivel teoretic. Dacă timp de o săptămî-: 
na cîteva dintre revistele literare și-ar propune 
deliberat susținerea unei anumite teorii (una. 
de pildă," citâdfnlfmSr^ %1-ta-Ș
realismul gol, de culoare .-reportericească, o at 
treia , fantasticql, și’așa mâi dppa.rte;’ chiâr dacă* 
ar fi vorba de teorii ridicole, comice,, 'desuete)! 
dînd mai mafe pondere adevăratei dezbateri* 
teoretici, atunci interesul pentru viata literelor J 
ar-.crește întîi peptru scriitori, ritmul- progresu- ! 
lui în literatura noastră s-ar a<?de.dttia șirhț'ițor.I 
nu am mai fî puși în situația de a descoperi.ta’rdivț 
și zadarnic inovații străine .sau chjar naționale,4 
am. reveni la-nivelul;, european, care' într-un-tre-J 
cut nu prea îndepărtat a, fost.' ridicat și de in- J 

,vestigețit româpești (mișcarea ,.modșrnisță\ ro- f
• * mână? :eUri icest sens un -mare și - elocvent £ 

exemplu).’bar acest lucru e cu' atît’ mal dificil > 
cu cît în unele locuri ale organismului cultural4 

; .ssa află încă- oameni animați de cele -mai bune* 
t * . dfcr; neposedînd calificarea necefeâră.J

E trist cînd un scriitor fără calități ștă.Jrj fața* 
... unui redactor f$ră calități, si e lamentabilăJ 

promovarea nulității de dătre nulitate. Apoi,' ti-j 
nerii scriitori nu au suțic’șpt 'adees în 'blbjio-J 
tecile mari, dintre care unele -au niște regula-1 
mente de o severitate greu de înțeles, mai ales? 
în ce-privește împrumutul operelor, hu au acces* 
la arhiva de filme, în sălile, de .proiecții undei 
tuleaZă frlme neachiziționate. Toate acestea ne* 
poț fac? să spunem că cel puțin în clipa de* 
față,/ mijloacele care să asigur^ ăcceșul țtînă--| 
rului creator la multiplele izvoare ale culturii 
sînt încă insuficient prospectați utilizate. •

’ ’
- ■
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Lovitura de
stat in Peru

at- 
con- 

se

NEW YORK 3 — Trimisul 
lecial Agerpres, Nicolae Io- 
escu, transmite : Luînd cuvîri- 
il în ședința de joi dimineață a 
dunării Generale a O.N.U., mi- 
Strul afacerilor externe al
.R.S.S., Andrei Gromîko, a
ibliniat că „actuala sesiune — 

23-a — â Adunării Generale 
i începe lucrările într-o 
tosferă complexă în care 
astele în politica statelor 
lanifestă mai acut".
Subliniind că „una din 

lai importante probleme 
)ra omenirea trebuie să le
iță este aceea a încetării cursei 
larmă rilor, a dezarmării", șeful 
elegației sovietice s-a referit pe 
trg la „memorandumul guver- 
tilui U.R.S.S. privind unele ma
in urgente în vederea încetă- 
i cursei înarmărilor și înfăptui
ta dezarmării", înscris pe ordi- 
ea de zi a celei de-a 23-a se- 
uni a Adunării Generale. El a 
ratat că Uniunea Sovietică 
ropune începerea de tratative 
entru „încheierea unei Conven- 
i internaționale privitoare la 
iterzicerea folosirii armelor nu- 
leare", pentru „încetarea pro- 
ueției de arme nucleare", „li- 
îitarea și reducerea mijloacelor 
e transport la țintă a armelor 
ucleare", „încetarea imediată a 
îturor experiențelor nucleare", 
eliminarea bazelor militare de 
e teritoriile străine" etc.
A. Gromîko a subliniat, 

ată, că „guvernul sovietic 
ronunța în continuare în 
oarea unor măsuri privind
armarea regională și crearea de 
one denuclearizate" și pentru 
doptarea unor măsuri „privind 
ezarmarea și reducerea înarmă- 
ilor în diferite regiuni ale Iu
tii, inclusiv Orientul Apropiat".
Șeful delegației sovietice s-a 

eferit apoi la unele probleme 
uropene arătînd că în Germania 
ccidentală acționează forțe rc- 
anșarde. Uniunea Sovietică 
- a declarat A. Gromîko — nu 
ste împotriva unor bune relații 
u R. F. G. Sîntem gata să co- 
perăm cu această țâră în dife- 
ite domenii. Sîntem gata să 
ontinuăm schimbul de vederi cu 
I. F. C. în legătură cu nerecur- 
;erea la forță, dacă guvernul 
t.F.G. va da dovada de o abor- 
lare constructivă a acestei pro-

toto-
se‘

„FD-320" la
firgul de la Tokio
In Harumi Pier din Tokio, 

3 cui tradițional al tirgurilor și 
rarilor expoziții economice ja- 
oneze, s-a deschis miercuri 
ea de-a patra ediție a tir
ului internațional specializat 
e mașini unelte. Pe o su- 
rafață de aproximativ 150 000 
îp. 650 de întreprinderi din 
.ustria. Cehoslovacia, Eire- 
a, Franța, R. D. Germană, 
LF. a Germaniei, Italia, Japo- 
iia, Marea Britanie, Olanda, Po- 
rnia, România, S.U„A„ Suedia, 
Jniunea Sovietică, prezintă ulti- 
rele realizări tehnice în dome- 
iiul mașinilor unelte și aparate- 
or de măsură și control.
în standul rezervat țârii noas- 

e întreprinderea „Mașinex- 
iort" prezintă strungul univer- 
il „SN-400" produs al Uzinei 
le mașini unelte Arad și mașina 
e frezat roți dințate „FD-320* 
abricată de Uzinele metalurgice 
lin Cugir. Această mașină, care 

fost exportată de țara noastră 
mor firme japoneze, a trezit un 
iu interes în rindul specialiști- 
□r și oamenilor de afaceri de 
iici.

„Dezertări*’ ? Fe
rească dumnezeu !

„Defecțiuni44 ? Ex
presia e prea tare !

„Fenomene de des
compunere"? Cuvin
tele sună groaznic de 
amenințător și sub
versiv".

Concluzia ? Tăce
rea e de aur.

în felul acesta, a 
luat naștere la Saigon 
deontologia militară.

In sens medical, 
deontologia este ști
ința regulilor de 
comportare a medi
cului față de bolnav. 
Psihicul bolnavului 
trebuie cruțat. In 
prezența pacientului, 
medicul trebuie să-și 
dea părerea despre 
starea sănătății lui 
folosind expresiile 
cele mai blînde cu 
putință. Dar, firește, 
el trebuie să acțio
neze ținind întot
deauna seama de sta
rea reală.

Deontologii militari 
de la Saigon se ba
zează pe un principiu 
întrucîtva diferit:

ase-
să

bleme. Ne pronunțăm, de 
menea, pentru ca R.F.G. 
joace un rol corespunzător posi
bilităților sale, și în special po
sibilităților sale economice, în 
problemele internaționale, bazîn- 
du-și politica pe realitățile sta
bilite în urma războiului și a 

' evoluției postbelice, adueîndu-și 
contribuția la cauza consolidă
rii păcii. După părerea guvernu
lui. sovietic a sosit de mult timp 
momentul ca cele două state 
germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală a Germaniei — să devină 
membre cu drepturi depline ale 
ONU"

Reprezentantul sovietic a pro
pus convocarea unei conferințe 
a tuturor statelor europene pen
tru examinarea problemelor ur
gente ale consolidării păcii pe 
acest continent. „Viitorul Euro
pei nu depinde numai de existen
ța blocurilor militare, a spus A. 
Gromîko. Nu pe calea pregătiri
lor militare în Europa trebuie 
căutate soluțiile problemelor eu
ropene. Punctul nostru de vede
re în legătură cu această pro
blemă este expus în Declarația 
de la București și în alte d«u- 
mente ale țărilor socialiste și nu 
mai este nevoie să-l repetăm".

Referindu-se la situația din 
Vietnam, vorbitorul a arătat că 
„Uniunea Sovietică stă ferm de 
partea eroicului popor vietnamez 
și a cauzei sale drepte". El a 
subliniat că primul pas care 
trebuie întreprins în prezent es
te „încetarea totală și necondiți
onată de către Statele Unite a 
bombardamentelor și a celorlalte 
acte de război împotriva R. D. 
Vietnam".

Totodată el s-a pronunțat pen
tru universalitatea O.N.U. și res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în această organi
zație.

Tot în ședința de joi diminea
ța au mai luat cuvîntul reprezen
tanții statelor Haiti și Jamaica.

• ARMATA A PRELUAT
PUTEREA

• PREȘEDINTELE ȚĂRII 
SILIT SĂ PLECE

în dimineața zilei de joi, 
tancuri și care de luptă ale 
armatei peruviene au în
conjurat Palatul Preziden
țial, clădirea Congresului 
național, postindu-se tot
odată in jurul stațiilor de ra
dio și unor puncte strate
gice ale capitalei. Lima. 
Președintele Belaunde Terry 
a fost obligat să părăsească 
palatul prezidențial. Pute
rea a fost preluată de re
prezentanți ai forțelor ar
mate care au constituit o 
junta revoluționară?.

Lupte violente
in Biafra

După lupte indirjite cu tru
pele lui Odumegwu Ojukwu, 
forțele federale nigeriene au 
capturat orașul Okifjwi, impor
tant nod rutier din Biafra, 
continuindu-și înaintarea spre 
Umuahia — ultima mare for
tăreață pe care o mai dețin 
biafrezii după 15 luni de răz
boi.

Deși pare cit se poate de 
evident că nu mai au nici un 
fel de sorți de izbindă, biafre
zii opun o rezistență desperată, 
incercind să oprească inainta- 
rea trupelor federale. Lupte 
violente continuă să aibă loc 
in orașul Owerri.

delegației parlamentare 
române in Finlanda

HELSINKI 3 — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Vamvu, trans
mite : Delegația parlamentară 
română condusă de Gheorghe 
Necula. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, și-a încheiat 
vizita oficială de șapte zile în 
Finlanda. întreprinsa la invita
ția parlamentului finlandez.

Joi dimineața, membrii dele
gației au vizitat rafinăria „Nesti» 
Oy".

în după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației române s-au 
întâlnit, în cadrul conferinței de 
presă, cu reprezentanți ai ziare
lor centrale finlandeze.

Incidentele din
capitala mexicană

timele săptâmini

Conducătorul delegației,
Gheorghe Necula, și membri ai 
delegației au arătat că pretutin
deni unde au poposit, în 
șele Helsinki, Raahe, Oulu, 
fost întîmpinați cu simpatie 
ospitalitate, manifestări în care 
și-a găsit o grăitoare expresie 
prietenia trainică ce leagă as
tăzi popoarele român și finlan
dez.

Membrii delegației române au 
relevat însemnătatea discuțiilor 
pe care le-au avut cu personali
tăți de frunte ale vieții politice, 
economice și culturaî-științifice, 
desfășurate într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, mențio- 
nind că aceste contacte au con
firmat dorința comună de a 
continua eforturile în vederea 
dezvoltării bunelor relații de co
laborare româno-finlandeze pe 
baza respectului independenței și 
suveranității naționale, a avan
tajului reciproc, egalității 
drepturi și neamestecului în 
burile interne.

Membru delegației și-au 
primat deplina satisfacție că 
ultimii ani, concomitent cu 
tensificarea schimburilor în 
verse domenii, s-au dezvoltat și 
relațiile româno-finlandeze pe 
linie parlamentară, în interesul 
ambelor popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

□

VIETNAMUL DE SUD. — Cetățeni din Cam Le luînd drumul refugiului după bombară 
darea satului lor de către americani.
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0 delegație a C.C. al P.C

din Cehoslovacia a sosit

la Moscova
Eldorado

„Vreți să deveniți mi
lionar ?“ „Intenționați 

să vă petreceți timpul 
liber, căutînd comori ale 
subsolului ? Nimic mai 
simplu, urmați școala de 
prospectori din Vancou
ver". într-adevăr, luna a- 
ceasta Ia Vancouver, ca
pitala provinciei canadie
ne Columbia britanică, se 
redeschid cursurile uitei 
școli de un fel cu tcffil 
deosebit: școala de pros
pectori în care fiecare 
cursant speră să descope
re bogății și să ajungă 
milionar în schimbul unei 
taxe lunare de numai... 
15 dolari.

Peste 300 de „studenți", 
recrutați din rîndurile medi
cilor, avocaților, polițiștilor 
și gospodinelor speră să în
vețe suficient, în timpul 
cursurilor care se desfășoară 
de două ori pe săptămîna, 
pentru a deveni specialiști în 
prospectarea minereurilor 
prețioase. Ei au venit 
toate regiunile Canadei 
chiar din Statele Unite.

Școala |de prospectori 
Vancouver are o veche__
diție. Ea a fost înființată în
că în urmă cu 50 de ani X 
Camera minieră din provinci
ile Columbia britanică și Yu- 
con, în colaborare cu Univer
sitatea din Columbia britani
că. De atunci a trecut vre
me îndelungata, s-au succedat 
promoții după promoții, dar 
entuziasmul „studenților" și 
profesorilor nu a scăzut nicio
dată. Este adevărat, din miile 
de absolvenți al școlii doar 
cîțiva și-au realizat visul de 
a deveni milionari. Acest fapt 
nu a descurajat însă noile 
generații de prospectori-ama- 
tori, stimulați de marile bo
gății ale subsolului canadian.

Cursurile ținute în clă
direa Școlii superioare din 
Vancouver, prevăd lecții de 
geologie, metode de prospec
tare și legislație minieră.

Desigur, nu au lipsit suc
cesele. în timpul prospecțiu
nilor efectuate în zilele de 
odihnă unul din absolvenții 
acestei școli a descoperit la 
Cassiar, în nordul Columbiei 
britanice, un mare zăcămînt 
de azbest concentrat, evaluat 
în prezent a fi cea mai mare 
sursă de acest fel din lume. 
Depozite de cupru, plumb, 
zinc și argint au fost găsite 
de alți absolvenți în provincia 
Yucon și în teritoriile de 
nord-vest înființarea aces
tei școli reflectă interesul pro
nunțat manifestat față de 
industria minieră din regiu
nile de vest ale Canadei.

Guvernul canadian încura
jează atît școala de prospec
țiuni din 
fectuarea 
dividuale 
toase, în 
Aceasta, 
nele respective, 
unile de mare anvergură, cu 
ajutorul recunoașterilor ae
riene sau a aparaturii moder
ne, sînt mult prea costisitoa
re. Prospectarul-amator nu 
trebuie să cheltuiască sume 
mari, în majoritatea cazuri
lor munca efectuată în zilele 
de vacanță fiind și o sursă de 
recreere. Este interesant de 
notat faptul că în fiecare an 
sînt înaintate autorităților 
provinciei Columbia britanica 
aproximativ 100 000 de cereri 
de autorizații de prospectare, 
față de 5000 în urmă cu 14 
ani. Acest fapt dovedește a- 
vîntul pe care l-au luat pros
pecțiunile miniere individu
ale în Canada, semn al unei 
noi goane în căutarea Eldo- 
rado-ului.

PRAGA 3 (Agerpres). —- Agen
ția C.T.K. transmite : Pe baza în
țelegerii dintre Biroul Politic al 
C.C. al P.C.U.S. și Prezidiul C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, joi di
mineața a plecat spre Moscova o 
delegație a Comitetului Central 
al P. C. din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte mem
bri ai Prezidiului C.C. al P.C.C. 
— Alexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al, P.C.C., Oldrich 
Cemik, președintele guvernului 
cehoslovac, și Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P. G. din 
Slovacia.

Pe aeroportul Ruzynske, dele
gația C.C. al P.C.C. a fost con
dusă de Ludvik Svoboda, pre
ședintele R. S. Cehbslovâce, și 
Josef Smrkovski, președintele A- 
dunării Naționale, membri ai 
Prezidiului C.C. al P..C.C., de 
Zdenek Mlynar și Josef Spacek, 
secretari ai C.C. al P.C.C., Vaclav 
Slavik, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.C., de membri ai 
vernului și alți reprezentanți 
conducerii.

Printre cei care s-au aflat

aeroport au fost și ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
U.R.S.S. în Cehoslovacia, S. 
Cervonenko, și colaboratori 
ambasadei.

al 
V. 
ai

★ 
la Moscova, 

Vnukovo, delegația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
a fost întîmpinată de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nico
lai Podgomîi,

Era prezent Vladimir Koucky, 
ambasadorul Cehoslovaciei 
Moscova.

La sosirea 
aeroportul

pe

BRUXELLES 3 (Agerpres). - 
Continuîndu-și călătoria în Bel
gia, ministrul comerțului exterior 
al României, Gheorghe Cioară, a 
făcut miercuri o vizită la uzinele 
Acec din Charleroi, unde a fost 
primit de Blareau, administrator 
delegat, și alți membri ai consi
liului de conducere. Oaspetele ro
mân s-a oprit în secțiile de pro
ducere a motoarelor electrice, 
transformatorilor, generatorilor și 
echipamentului pentru centrale 
electrice. între ministrul român și 
conducerea uzinelor Acec a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea în continuare 
a volumului de afaceri dintre 
Acec și întreprinderile românești 
de comerț exterior, precum și a- 
supra posibilităților de cooperare 
în domeniul producerii și desfa
cerii unor mașini și utilaje.

al industriei despre
vizita sa

Ia București

Miercuri seara în ora
șul Ciudad de Mexico 
s-au produs noi incidente 
între studenți și unități 
ale poliției și armatei.

Imagine din timpul incidentelor pe care le cunoaște în ul
timele săptămini capitala mexicană

Ministrul francez

ȘEDINȚA UNEI COMISII

C.A.E.R.

Numărul studenților demon
stranți care cereau evacuarea 
clădirii Politehnicii naționale, 
ocupate de poliție, și eliberarea 
fruntașilor politici arestați a fost 
apreciat la peste 10 003 de per
soane. După cum au anunțat au
toritățile, în diverse puncte ale 
capitalei s-au produs schimburi 
de focuri de armă între poliție 
și demonstranți.

Agențiile occidentale de presă,

citind surse ale spitalelor din 
Ciudad de Mexico, relatează că 
tulburările de miercuri seara 
s-au soldat cu morți și răniți. Un 
număr neprecizat de persoane au 
fost arestate. Ministrul apărării 
naționale, generalul Marcelino 
Garcia Barragan, a declarat că 
guvernul nu intenționează să 
instituie starea de urgența. La 
rîndul său, purtătorul de cuvînt 
al președintelui țării a reafirmat 
ca „Mexicul nu va suspenda Jo
curile Olimpice".

din

din 
tra- 
în-

Aeroportul Dalat atacat

de patriot!! sud-vietnamezi
Continuîndu-și atacurile asu

pra obiectivelor militare ame- 
ricano-saigoneze de pe întregul 
teritoriu sud-vietnamez, trans
mite din Saigon corespondentul 
agenției REUTER, Anthony 
Baker, forțele patriotice au lan
sat în cursul nopții de miercuri 
spre joi un puternic atac cu mor- 
tiere asupra aeroportului militar 
de la Dalat. Baza americana de 
la Dalat constituie un important 
punct strategic al trupelor inter- 
venționiste în regiunea de mun
te a Vietnamului de sud, nu de
parte de capitala sud-vietname- 
ză. Un purtător de cuvînt al 
comandamentului trapelor saigo
neze a declarat că în urma aces
tui atac au fost rinițt mai mulți

soldați din -unitățile de pază și 
au fost provocate însemnate pa
gube instalațiilor din perimetrul 
bazei. Un alt atac a fost înregis
trat joi la aproximativ 25 km de 
Saigon. Detașamente ale F.N.E. 
au atacat cîteva poziții întărite 
ale unităților americano-saigone- 
ze. în comunicatele primite la 
Saigon nu se specifică distruge
rile materiale.

In același timp, avioane de 
bombardament americane de tip 
„B-52“ au continuat raidurile 
de bombardament asupra mai 
multor regiuni sud-vietnameze, 
lansind o mare cantitate de bom
be asupra unor presupuse con
centrări ale forțelor patriotice 
din împrejurimile bazei de la 
Da Naag.

în ședința Consiliului de 
Miniștri francez, ministrul in
dustriei, Andre Bettencourt, 
a făcut o dare de seamă a- 
supra călătoriei sale la Bucu
rești cu prilejul „Săptămînii 
tehnice franceze".

După ședință, secretarul de 
stat pentru problemele infor
mațiilor, Le Theule, a in
format presa, că Bettencourt 
a vorbit despre „Săptămîna 
tehnică franceză", organizată 
la București, și a făcut, bilan
țul convorbirilor pe care le-a 
avut cu prilejul acestei călă
torii în România, convorbiri 
ce s-au desfășurat în princi
pal asupra problemelor eco
nomice. Bettencourt și-a ex
primat satisfacția pentru creș
terea comerțului dintre Ro
mânia și Franța care a spo
rit, de altfel, în proporție 
considerabila. Dar aceste 
schimburi, a subliniat el, ră- 
mîn foarte dezechilibrate și 
aceasta impune necesitatea 
ca Franța să cumpere mai 
mult din România. Pe de altă 
parte, Bettencourt a evocat 
convorbirile politice pe care 
le-a avut cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer.

R.P. BULGARIA: Imagine din noua stațiune balneara „Rusal ka".

DEONTOLOGIE

SAIGONEZĂ

nulul în curs — 
83 GOG) înseamnă că 
aceste dezertări nu e- 
xistă. Nu se vorbește 
despre „defecțiunile 
din rindul trupelor 
saigoneze (se știe că 
în primăvară întregi 
companii saigoneze 
au trecut de partea 
forțelor patriotice)

pentru presă fi radio 
prin care se interzi
ce total folosirea de 
expresii ca „deșerta
re", „defecțiuni" sau 
„fenomene de des
compunere în arma
ta". Asemenea cuvin
te trebuie șterse din 
vocabular și potrivit 
indicațiilor autorită- EM. RUCĂR

T

• LA ULAN BATOR au luat 
sfirșit lucrările celei de-a 13-a 
ședințe a Comisiei permanente 
CA-E.R. pentru geologie. Au 
participa: delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia. R.D. Germa
nă. Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și UAS.S. Comi
sia a adopta: unele recomandări 
în vederea coordonării pe mai 
departe a cercetărilor științifice 
și tehnice din domeniul geolo
giei. care prezintă 
proc pentru țări.

• ÎN CADRUL 
RILOR ANUALE 
unile scriitorilor din România și 
Polonia, la Varșovia a sosit in 
vizită o delegație de scriitori 
români din care fac parte Ni
colae Tauru, Florin Mugur. Mi
hail Calmicu și Vereș Zoltan.

o va transporta în 
vietică.

Uniunea So-

UNUI MI- 
loc miercuri

interes reci-

SCHIMBU- 
dintre uni-

• LA 3 OCTOMBRIE, stația 
cosmică automată ..Zond-5“ a 
fost adusă, la bordul navei o- 
ceanografice „Vasili Golodin". 
în portul indian Bombay. Aici, 
stația cosmică va fi transbor
dată înti-un avion special, care

• ÎN CADRUL 
TING care a avut 
în capitala Congoului. Kinsha
sa, președintele Joseph Mobutu 
a anunțat că fostul ministru al 
educației din guvernul lui Pa
trice Lumumba, Pierre Mulele, 
va fi judecat drept criminal de 
război. El este acuzat că a dus 
activități împotriva actualului 
guvern al țării. Fostul ministru 
Pierre Mulele a revenit recent 
in Congo de la Brazzaville înso
țit de ministrul afacerilor ex
terne al Congoului, Bomboko, 
cerind să beneficieze 
de amnistie.

au participat locțiitorul prima
rului orașului Leipzig și alte 
personalități.

• TELEVIZIUNEA FRANCE
ZĂ a transmis, miercuri seară, 
în cadrul emisiunii „Chipuri 
ale Europei", un film despre 
România care prezintă peisaje 
din tara noastră și bogăția fol
clorului românesc. Această emi
siune prezintă 12 țări europene 
din est si din vest, prin inter
mediul unor filme realizate de 
cineaști din țările re pective.

cia. guvernul sud-african este 
împuternicit să divizeze admi
nistrativ Africa de Sud-Vest 
Si să formeze „consilii legisla
tive* pentru fiecare dintre co
munitățile rasiale existente pe 
acest teritoriu. Guvernul de la 
Pretoria a comis astfel un nou 
gest de sfidare a rezoluției A- 
dunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, care a 
retras mandatul R.S.A. asupra 
teritoriului Africii de Sud-Vest.

Vancouver cît și e- 
de prospecțiuni in- 
în regiunile mun- 
general inaccesibile, 

deoarece în zo- 
prospecți-

de legea

fost des- 
expoziția

O NOUĂ SFIDARc A PRETORIEI

• LA LEIPZIG a 
chisă la 1 octombrie 
românească de scoarțe și tapi
serii, care timp de trei săptă- 
mîni s-a bucurat de succes la 
Berlin. La deschiderea oficială, 
în saloanele muzeului Grassi,

• GUVERNUL REPUBLICII 
SUD-AFRICANE și-a pus în 
aplicare planul de dezmembrare, 
în baza unor considerente rasi
ale. a teritoriului Africii de 
Sad-Vest. pe care îl deține în 
mod ilegal. în virtutea unei 
„proclamații44 emise la Preto-

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA V.N.A., Fam Van 
Dong. președintele Consiliului 
de Minișri al R.D. Vietnam, l-a 
primit pe prof. Laurent 

- Schwartz, vicepreședinte al Tri
bunalului. internațional Russell, 
pentru anchetarea crimelor co
mise de americani în Vietnam, 
și președinte al Comitetului na
țional francez pentru Vietnam, 
care a făcut o. vizită de priete
nie în Republica Democrată 
Vietnam. P. NICOARĂ
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