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\Mesajul adresat de tovarășul 

| NICOLAE CEAUȘESCU,
| secretar general al C.C. al P.C.R., președintele
| Consiliului de Stat,

i corpului profesoral și studenților din

J Institutele de invățămint tehnic și su-
| perior din București

ELEMENT PERFECTIBIL ÎN ACTIVITATEA

COMITETELOR DE DIRECȚIE

STILUL DE MUNCA
O existentă redusă la numai cîteva luni ar putea fi conside

rată neconcludentă pentru a exprima opinii asupra activității 
comitetelor de direcție. Ne contrazic faptele. In scurtul răstimp 
de la constituire, noile organe de conducere colectivă a activi
tății întreprinderilor și-au legat deja numele de rezolvarea a 
numeroase probleme izvorîte din necesitatea îmbunătățirii con
tinue a rezultatelor economice în unitățile respective. Este con
firmată astfel oportunitatea discutării în colectiv a diferitelor 
chestiuni legate de activitatea întreprinderii, deciziile adoptate 
confinind soluții cu un coeficient superior de exactitate, de pro

funzime. Dovadă, sporurile de producție înregistrate, creșterea 
eficienței economice. In municipiul Brașov, de exemplu, unde 
am localizat ancheta noastră, în lunile trimestrului trei toate în
treprinderile și-au realizat planul de producție. Nu avem însă 
în intenție să reluăm, să întocmim un centralizator al plusurilor 
evidente în activitatea proaspetelor organe colective de condu
cere din întreprinderi. Dimpotrivă, considerîndu-le pe acestea 
de bun augur pentru munca de viitor, am urmărit în paralel să 
identificăm acele semne de inconsecvență care, perpetuate pot 
atenta la randamentul în perspectivă al comitetelor de direcție.

— într-o recentă ședință de 
birou, ne spune tovarășul Con
stantin Cîrțînă, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid 
Brașov, noi am analizat chiar a- 
ceastă problemă. Concluzia care 
s-a desprins a fost aceea că în
ceputul activității comitetelor de 
direcție este bun. De aceea am 
și ținut să generalizăm experien
ța dobîndită. Am sesizat însă o 
serie de minusuri asupra cărora 
am reținut atenția. între altele, 
stilul de muncă defectuos al u- 
nor organe, neacomodate încă la 
noua situație.

în mod obișnuit comitetele de 
direcție și-au stabilit ca sistem de 
întîlnire, o ședință de lucru pe 
lună, ceea ce și conferă acestor 
ședințe caracterul decisiv în ceea 
ce privește conținutul lor. Se pre
supune luarea în discuție, în ve
derea adoptării celor mai indica-

NEAGU UDROIU
(Continuare în pag. a Il-a)

I
 Stimați tovarăși,

Aniversarea unui secol și jumătate de Ia în
ființarea, în București, a primelor cursuri de 
inginerie în limba română, îmi oferă plăcutul I prilej de a aduce corpului didactic, întregului 
tineret din învățămîntul superior tehnic, salutul 
cald al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al guver- 

Inului Republicii Socialiste România.
Inaugurarea, cu 150 de ani în urmă, a cursu

rilor de inginerie inițiate de Gheorghe Lazăr, 
Q eminent om de cultură și înflăcărat patriot, a 

reprezentat un eveniment remarcabil în istoria 
iînvățămîntului, științei și culturii noastre. în de

cursul existenței sale, Școala tehnică superioară 
din București a format zeci și zeci de promoții 
de ingineri. Din rîndul lor s-au ridicat memora- 

| bile figuri de savanți și profesori care făcînd 
| parte din pleiada intelectualilor înaintați, au ju- 
Q cat un rol de seamă în propășirea materială și 

spirituală a națiunii române.

I
în anii socialismului, ca o expresie elocventă 
a grijii partidului nostru pentru dezvoltarea 
învățămîntului, pentru ridicarea nivelului de

I
 cultură al poporului, școala tehnică superioară 

din București — cca mai importantă sursă de 
formare a cadrelor tehnice inginerești în toate 
ramurile economiei naționale — a cunoscut o

I
 puternică dezvoltare. Pentru învățămîntul teh

nic superior, socialismul a însemnat o creștere 
considerabilă - a numărului de institute și facul- 
tăți, de studenți și cadre didactice, o îmbună- 
| lățire permanentă a condițiilor de studiu și de 

Q viață ale tineretului studios.
■ Doresc, și cu acest prilej, să exprim înalt^

apreciere pe care partidul și statul nostru o 
acordă activității rodnice, devotate a corpului 
profesoral care își îndeplinește îndatoririle de 
onoare ce-i revin, aducînd o contribuție deose
bit de valoroasă la formarea celui mai ales și 
mai prețios produs al societății noastre, omul 
temeinic și multilateral pregătit — constructor 
al socialismului. Temeiuri de îndreptățită satis
facție ne dau tinerele vlăstare ale intelectuali
tății tehnice, întreaga noastră studențime care 
se pregătește cu răspundere pentru a purta 
inline, spre noi culmi, cuceririle gindirii și crea
ției științifice și tehnice contemporane, pentru 
a participa cu dăruire de sine Ia soluționarea 
problemelor complexe pe care Ie ridică opera 
de desăvârșire a construcției socialiste.

Sărbătoarea de azi constituie un prilej de a 
cinsti tradițiile înaintate ale învățămîntului teh
nic superior din România, de a omagia actul 
patriotic care a pus temeliile lui și de a reliefa 
marile lui succese de azi. Cu sentimentul mîn- 
driei de a fi continuatorii operei unor iluștri 
înaintași, dumneavoastră toți — profesori din 
toate generațiile și studenți — aveți înalta în
datorire de a ridica pe noi trepte tradițiile 
luminoase ale școlii tehnice românești, pentru a 
răspunde încrederii și dragostei ce vi Ie poartă 
întregul popor, pentru a contribui mai direct, 
cu mai marc eficiență, la înălțarea mărețului 
edificiu al României socialiste.

Mulțumindu-vă pentru invitația pe care 
mi-ați adresat-o de a lua parte la această săr
bătoare, vă adresez urări de noi și mari succese, 
vă doresc multă sănătate, fericire și realizări 
însemnate în activitatea dumneavoastră închi
nată propășirii patriei noastre socialiste.
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• CINCI DECENII DE ACTIVITATE
A COMSOMOLULUI

Tovarășul ION ILIESCU, prim-secretar al C.C. al U.T.C., mini
stru pentru problemele tineretului, ne vorbește despre vizita 
sa în U.R.S.S.

• Muzeul din Cîmpu- 
lung-Moldovenesc a 
identificat șl achizițio
nat de curînd încă 20 
obiecte cu mare valoa
re etnografică. Printre 
acestea se află un ori
ginal car» de munte 
cu două roți, din zona 
Brodina. El are roțile 
masive, realizate din- 
tr-o singură secțiune 
de copac.
• In centrul univer

sitar Iași au luat fiin
ță atenee studențești Ia 
.Universitatea ,.A1. I. 
Caza", Institutul poli
tehnic și Conservato
rul de muzică. Primele 
manifestări programa
te aici au și avut loc.

• Din inițiativa Con
siliului Central al U- 
niunii Generale a Sin
dicatelor. joi s-a des
chis în Capitală în co
laborare cu Asociația 
Cineaștilor (A.C.I.N.) 
un curs al responsabi
lilor cinecluburiJor 
sindicatelor din întrea
ga tară, cu o durată de 
10 zile. Această primă 
acțiune de acest gen 
de la înființarea cine- 
cluburilor reunește 
peste 60 cineaști ama
tori din aproape toate 
județele tării.

• Un colectiv condus 
de conf. dr. ing. Marin 
Păunescu, de la Facul
tatea de construcții a 
Institutului politehnio 
din Timișoara, în cola
borare cu institute de 
cercetări și întreprin
deri din țară, a proiec
tat și realizat un vi
brator de mari dimen
siuni destinat execută
rii fundațiilor de po
duri si de alte con
strucții aflate sub ni
velul apei.

Face casă, cum se 
spune, un film nor
dic pe care nu l-am 
văzut din cauza cozi
lor interminabile. 
M-am întrebat ce a- 
trage spre pînza ba
nală. umplută de 
imagini trecătoare 
masele de spectatori 
și cunoscînd vag su
biectul am început să 
fac presupuneri. Mi 
se pare că e vorba 
acolo despre dragos
te, moarte și cancer, 
despre tămăduirea 
nrin inimă și parcă 
mțeleg ușor unde 
este cheia succesului.

Cit am crede că so
cietatea omenească 
este năpădită de ci
nici și de iresponsa
bili. de criminali și 
de hoți, ne înșelam. 
Nu vreau să spun că 
am lichidat cu cuți
tul înfipt în inimă și 
cu atacul băncii cu 
mitralierele ; am ci
tit cu stupoare cum 
aiurea un tînăr de
ment a ucis mai mul
te persoane cn o puș-

PARTI CONSTI3PAK11 UUl'lbl 
TUTIVE ALE

UNEI

Partea întîi : părea să cores
pundă unei adunări de alegeri. 
S-a format un prezidiu, au fost 
alese toate comisiile care ur
mau să asigure desfășurarea 
normală a ședinței. S-a vo
tat ordinea de zi. Darea 
de seamă pe care o citea 
secretara comitetului U.T.C., 
profesoara Mioara Chișiu. tră
da seriozitatea cu care a 
fost elaborată. Uteciștii găseau 
sintetizată în această dare de 
seamă activitatea organizației A 
lor din Liceul pedagogic și " 
Institutul de doi ani — Oradea. 
Nu li se prezentau lucruri ine- a 
dite, nici n-ar fi fost normal; " 
era activitatea lor, darea de 
seamfi le-o înfățișa așa cum au 
trăit-o cu meritul de a opera 0 
interpretarea foarte lucidă a 
succeselor și limitelor ei. Se 
vorbea despre învățătură, despre â 
ceea ce a întreprins organiza
ția pe acest plan în sprijinul 
școlii, iar procentele și ama- A ' 
nuntirea unor activități de mai " * 
mare sau mai mic succes nu . 
erau prezentate în scopul li- a . 
niștirii uteciștilor, că tot ce s-a PP 
putut face s-a făcut. Dimpo- j 
trivă. erau folosite ca un în
demn pentru un început de 
discuție despre ceea ce ur
mează să fie întreprins pentru A 
stăvilirea mediocrității, pentru 
crearea unui climat favorabil,

9

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETTA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a Il-a)

că, fără să aibă ha
bar pe cine vînează 
cu arma, am parcurs 
zguduitorul roman 
„Cu sînge rece" și 
am văzut la New- 
York și filmul turnat 
după acest reportaj 
al unei crime. Pot ci
ta faptele incredibile 
din Nigeria și Biafra, 
știu pe dinafară ci
frele deplorabile în

morți ale războiului 
vietnamez. Zilnic zia
rele vorbesc despre 
condamnări și execu
ții, se pare că, din 
perspectiva lor, ome
nirea nu a făcut nici 
un salt înainte în 
conștiință, că trăim 
încă într-o noapte 
fără lumină a sufle
tului. Ceva crud, ti
ranic, plin de scîrbă

Cititi in

ADUNĂRI
ALEGERI

înființarea primelor 
cursuri de inginerie

Combinatul petrochimic Pitești. Vedere de ansamblu a complexului de piroliză

FLORI LINGĂ MEDALII
IERI, PE AEROPORTUL BĂNEASA, IUBITORII SPORTULUI AU ORGANIZAT O VIE MANI

FESTARE DE SIMPATIE CU PRILEJUL ÎNTOARCERII OLIMPICILOR ROMÂNI

Aseară, la orele amurgului 
bucureștean. cursa specială Ta- 
rom IL-18, care a străbătut în
tinse distanțe albastre, a ateri
zat pe aeroportul Bâneasa, a- 
ducînd de la Ciudad de Mexico 
solii sportului românesc care au 
onorat prezența Românid! la o- 
limpiada mexicană ’68. în în- 
tîmpinarea lor au sosit, alături, 
de rude și colegi de club, mii și 
mii de bucureșteni, iubitori ai 
sportului, cu tot atîtea mii de 
buchete de flori, care au ținut 
mai întîi de toate să facă, în- 
tr-un d^cor de toamnă plin de 
farmec, o primire așa cum se 
cuvine celor care au purtat spre 
glorie culorile sportive ale țării.

Cînd răsuflarea puternicelor 
motoare este tăiată și ușa ar-

și fără lege, domina 
unele suflete. Subli
me și multe fapte o- 
menești trebuie să se 
alinieze lingă cele 
mai incredibile ab- 
jecțiuni.

Iată acest film des
pre care nu am auzit 
să fie o capodoperă 
strîngînd mii de oa
meni pe la ușile ci
nematografelor, bă-

tînd recordurile pe
liculelor cu aventuri 
și Tarzan. Care e se
cretul ?

Oamenii vor puțină 
încredere de la se
menii lor, vor să 
creadă că dincolo de 
rău și de bine nu s-a 
pierdut acea dragos
te eternă față de se
men, că iubirea poa
te învinge cele mal

marl flagele. Se vor
bește des și cu o in
sistență grosolană 
despre necomunica- 
re, despre înstrăina
rea omului în fața 
omului, despre izola
rea lui într-o lume 
aglomerată, și iată 
că eu nu pot să cred, 
auzind de succesul a- 
cestui film. Este poa
te o înclinare a com- 
patrioților mei pen
tru melodramă, poate 
„Prințesa" reeditează 
pe ecran succesul din 
literatură 
„Cuore", 
trădează 
minunat:
tea și încrederea în 
alții nu au murit, că 
sîntem în plin res
pect față de roman
tism, că nu întruchi
păm cu cinism dra
gostea trimisă prin 
flori șl vers. Succesul 
pe care-1 are proiec
tarea „Prințesei" este 
na numai un succes 
comercial, este un 
fapt social foarte 
semnificativ.

gintie a navei se deschide, apar 
în cadrul ei Viorica Viscopo- 
leanu și Lia Manoliu; mulți
mea izbucnește în urale și a- 
plauze, în aclamații de bucurie 
nemărginită. Fanfara intonează, 
în semn de salut, dragi melodii 
populare. Dintr-un punct al 
mulțimii răzbat, dominînd aero
portul, cîntecele executate de 
un cor organizat ad-hoc : „Bra
vo fetelor" și „Tinerii de la O- 
limpiadă“, inspirate de victorii-

SUMAR

le lor în Mexic și aparținînd 
compozitorilor George Grigo- 
riu și Temistocle Popa, îndră
gostiți și ei de viața mirifică 
a stadioanelor. Urmează un mo
ment pur și simplu dramatic. 
Cele două sportive, emoționate 
de manifestarea sinceră și sen
timentală ce li se face, rămîn 
locului, pe scara avionului și 
cad pradă unui plîns în hohote. 
Reporterii și fotoreporterii în
registrează pe bandă, notează 
în bloc-notesuri sau pe peliculă, 
fraze sugrumate de plîns sau 
chipuri cu obrajii înșiroiați de 
lacrimi. Scenele care au loc 
după aceea — îmbrățișări, feli
citări, schimbul primelor im
presii de acolo și de acasă — 
demonstrează, înălțător, însem
nătatea momentului, semnifica
ția succeselor repurtate de spor-

tivii noștri în îndepărtata țară 
a culturii aztece. Această mani
festare de bucurie vine să con
firme, o dată în plus, sentimen
tele de gratitudine și fericire pe 
care le trăiesc miile de iubitori 
ai sportului din țara noastră, a- 
tunci cînd idolii lor le îndrep
tățesc așteptările, speranțele, 
prin dobîndirea unor victorii de 
mare răsunet. Pentru sportul 
românesc, jocurile de la Ciudad 
de Mexico coincid cu cel mai 
important succes obținut de-a 
lungul participării sale la O- 
limpiade; 15 medalii, dintre care 
4 de aur, 6 de argint și 5 de 
bronz, clasarea a numeroși 
concurenți în rîndul primilor 
șase din lume, un loc în cla
samentul general alături de ma
rile națiuni sportive, acesta este 
bilanțul cu care reprezentanții

Retntoarcere de 
pe baricadele O- 

limpiadei

Fotografii:

O. PLEC AN

C.CONSTANTIN

Salytînd pe cei dragi care au transformat, pentru o oră, aeroportul în amfiteatru olimpic

O Pentru cine scriu? pentru ce 
scriu? UNICUL RĂSPUNS — 
CĂRȚILE

@ PUNCT Șl DE LA VAPĂT

noștri se reîntorc acasă. Pre
zența României socialiste la O- 
limpiada mexicană este marca
tă, mai ales, prin valoarea per
formanțelor obținute în spor
turi olimpice importante și 
tradiționale, ca\ atletismul, scri
ma, luptele greco-romane. Me
daliile cîștigate de Viorica Vis- 
copoleanu, Lia Manoliu, Miha- 
ela Peneș, Ileana Silai au avut 
un mare răsunet în lumea spor
tului, au dat prestigiu și stră
lucire culorilor noastre sporti
ve, după cum victoria lui Ion 
Drîmbă în proba de floretă a 
fost elogiată de toți experții 
scrimei.

Dar, să ne apropiem și să în
cercăm să obținem pentru ci
titorii noștri, cîteva impresii, 
confesiuni de la aceia care au

CABULEA 
RANGA 
RABA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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• SAMSON, DALILA ȘI
EDUCATORII TIMIȘORENI

TREI PĂRȚI CONSTITUTIVE 
UNEI ADUNĂRI 

DE ALEGERI

si

■■■
fieeârul uteclst de a propune, 
de a discuta propunerile, de a 
fi de acord sau nu cu o pro
punere sau alta. O comisie de 
propuneri fantomă — de fapt 
o singură utecistă care a citit 
de pe o listă primită numele 
fiecărui component al comite
tului — s-a substituit celor 
cîteva sute de uteciști din liceu 
și institut.

Modefti. uteciștii au avut o 
singură dorință : să cunoască 
cel puțin figura viitorilor lor 
conducători. Dar prezidiul a 
trecut și peste acest „amănunt". 
Așa că s-a votat și s-a aplaudat 
In „unanimitate'.

Poate că cei care fac parte 
din comitetul U.T.C. sînt cei 
mai buni uteciști, dar era 
dreptul celorlalți membri ai or
ganizației să hotărască dacă e
așa sau nu. Cei 13 uteciști, mm 
aleși în comisia de propuneri Ml 
puteau, poate, să le reprezinte ■

■
 Dar omul ca 
Fiindcă, oricît 
mai „opera", i

PENTRU, CINE SCRIU

punctul de vedere, dacă măcar 
s-ar fi întrunit să discute. Fie 
din cauză că au primit de la 
bun început o listă, fie 
pricină că adunarea s-a 
flșurat fără o pauză care 
dea răgazul consultărilor, 
este că acea comisie de 
puneri a fost o formalitate ca 
de altfel și actul alegerii în 
sine.,

din 
des- 

să le 
cert 
pro-

O concluzie? Tnfr-o organiza
ție U.T.C. apreciată ca una din 
cele mai bune din județul 
Bihor, adunarea de alegeri a (M 
căpătat turnura unui act for
ma1- Din Jnerfie. Cei care au i|p 
condus-o au abandonat prin- «M 
cipiul potrivit căruia adunarea 
de alegeri trebuie 
cadru de lucru, să 
de manifestare a 
voinței uteciștilor.

să aibă un 
fie un prilej 
Initiative! și

I

il

PENTRU CE SCRIU?
Pentru cine 7 Pentru ce 

scriem ? Laconică, întrebarea 
este cu atît mai neliniștitoare 
pentru artist (scriitor). Tenta
ția unui răspuns lung, obosi
tor, explicativ este la fel de 
mare ca aceea de a-1 aban
dona pe măsură ce crezi că a- 
jungi la el. Dar, importantă 
mi se pare aici întrebarea. Ea 
implică, aș spune, „jumătate" 
din condiția de existență a 
scriitorului, cealaltă „jumăta
te" fiind, poate : De ce scriem? 
Și atunci, răspunsul cel mai 
lipsit de echivoc, și mai înalt, 
n-ar fi chiar cărțile scrise și 
numai ele 7

Gheorghe Suciu crede că da 
(„Scînteia tineretului" din 29 
iunie 1968). Este, fără îndo
ială, un punct de vedere. Este 
aproape un adevăr și se poa
te foarte bine avea credință 
în el. Cărțile scrise conțin in 
ele însele cauza și scopul lor. 
Dar omul care le-a scris ?

t ar interesa nu- 
., . , autorul există și

dacă numai unul singur și-ar 
fi scris cărțile împotriva firii 
lui — și cărțile acestea ar fi 
rămas — încă ar trebui luat 
în seamă, și atunci nu ne-ar 
mai- fi deloo Indiferent care

cabotinism și ipocrizie de a- 
ceeași mulțime care îi devoră 
vorbele de duh scrise în ga
zetă sau spuse Ia cafenea, el 
care oricît s-ar ascunde, se 
vrea totuși aclamat. Atunci ? 
Nu știu I Calea măsurii și a 
bunului simț (profesional și 
etic) este una singură. Dar 
cine sînt eu să pot da sfaturi ?

Din teama aproape ridicolă 
și superstițioasă față de actul 
creației, în magia căruia cred, 
ca și în munca de rob care 
îl însoțește, se naște teama 
mea de vorbe. întotdeauna mi 
s-au părut prea multe. Gel 
care le risipesc nu mi se par 
bogați nici fericiți. Iată ce mî 
s-a întîmplat: O vreme, după 
ce am văzut prima oară „Fra
gii sălbatici" de Bergman (pre
cum se știe, acest om a fost 
în Infern), n-am mai mers la 
cinematograf. Forța de per
suasiune a suedezului a lucrat 
cu atîta siguranță asupra mea, 
încît mi se părea inutil să mal 
văd alte filme. Bineînțeles, 
astăzi, după ce timpul mi-a 
ordonat primele impresii și 
fragii sălbatici și-au găsit un 
loc potrivit în memoria mea, 
cred la fel de mult în loiali
tatea acestui artist mare. în-

Jrăjspuns
Biblia ne povestește de Samson, cum că 

muierea, 
Cînd dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată 

puterea 
De l-au prins apoi dușmanii, l-au legat șî 

i-au scos ochii.
...Nu, nu ne închipuim că Dalilele moderne 

de la Școala profesională C.F.R. și-au propus 
să le ia puterea celor care ne-au trimis se
sizarea. Rafiuni superioare, desigur, au înce
tățenit obiceiul ca elevul de anul I (cel do 
la școala profesională, îndeosebi) 
chilug. E posibil ca această 
notă să nu poată schimba 
obișnuința. Dăm. în schimb, 
tilor noștri care semnează

„ELEVII DE ANUL I ȘI UN ALT ELEV" 
(tot de anul I ?), asigurarea : părul vi s-a 
tăiat, dar puterea nu vi se va lua și nici 
ochii nu vi se vor scoate.

să fie tans 
minuseulă 

dintr-odată 
preopinen- 

simbolic

• „BĂGĂRILE DE SEAMĂ'' 
ALE CRONICARULUI DIN
TG. JIU

„Dragă redacție, în scrisorile ce urmează 
voi nota unele reflexii privitoare la timpul 
liber al tinerilor din municipiu] Tg. Jiu". 
Cu aceste cuvinte își începe „băgările de 
samă" GHEORGHE NICOLĂESCU, funcțio
nar în capitala Gorjului. Ii dăm cnvîntul, în 
rezumat :
• miercuri, 23 X. : tinerii au văzut un 

film, „Winnefou", pe care corespondentul 
nostru îl califică: „fondul slab“. îi dăm 
dreptate. Apoi, plihibare pe corso-ul local 
(„bine că s-a asfaltat", precizează el).

• joi, 24 X.: același film, la fel plimba
rea. Renunț și plec acasă. Plouă. Ca să a- 
jung, mă cațăr pe un gard de zid. Trotuar 
nu există. Dar nici la „blocul burlacilor" 
vreo plăcere : nu tu televizor, nu tu radio, 
nu tu club. „Așa se face că n-am văzut nici 
o secvență din Jocurile Olimpice", spune el 
cu regret final.

Corespondentul nostru ne promite cronica 
a 7 zile. Următoarele le punem, săptămina 
viitoare, la dispoziția Comitetului municipal 
Tr. Jiu al U.T.C.

• ȘICANATORII DE LA 
INSPECTORATUL SANITAR

In definitiv, flecare face ce vrea cn ener
gia lui. Asta pe plan personal. Cînd e vorba 
de o instituție, insă, lucrurile se schimbă. 
Cum credeți că procedează, de •pildă, tova
rășii de la Inspectoratul sanitar București ? 
Ne-o spune directorul Școlii postliceale de 
Telecomunicații. Ing. IOAN IOVU : apllcind 
și tot aplicind școlii la amenzi pentru pre
tinse nerespectări ale igienei sanitare.

Vor zice unii că asta 11-1 menirea. Da de 
unde 1 La mijloc e cu totul altceva. Școala 
șt Spitalul Unificat P.T.T. îșl dispută cu 
osîrdie o cantină snb privirile neputincioase 
a două ministere : ai Sănătății șl al Poștelor 
și Telecomunicațiilor.

Dar lupta o inegală. Unul dintre belige- 
ranți primește ajutor străin (nu de cauză !). 

• DE CE NU VII, DE CE NU VII ?
Se zice că o profesoară din Pitești a dat 

elevilor din clasa I să rezolve, o problemă. 
In jtidețul Argeș sînt 3 locuri: o comună la 
10 km depărtare de Pitești, o gură de ex
ploatare forestieră în munți, la 30—40 km 
și, în sfîrșit, un cartier al reședinței județene.

— Unde credeți, își întreabă profesoara e- 
levii. că sosește mai întîi presa pentru abo
nați ?

— întîi în cartier, apoi în comună și, în 
cele din urmă, la gura de exploatare — răs
pund elevii, în cor.

— Nimic mai neadevărat, îi contrazice co
respondentul nostru, DEMETRIADE RAZ- 
VAN. Ultimul este cartierul meu din Pitești. 
Aici, datorită „operativității" oficiului 6, 
presa ajunge seara tîrziu, a doua sau chiar 
a treia zi.

Drept pentru care, facem și noi cuvenita 
rectificare.

• MINODORA CERE SCUZE, 
DAR CE FOLOS...

ajutorul dumneavoastră, mi-am văzut 
Împlinit, adică mi-am îmbogățit co
de vederi. Am primit pină acum peste

>,Cu 
visul 
lecția — ----------------------- -- ---------------
200, ne scrie telefonista MINODORA DONI, 
de Ia oficiul P.T.T. Gurasada, a cărei adresă 
i-a fost publicată în ziarul nostru. Vă rog 
pe dumneavoastră să mulțumiți noilor mele 
cunoștințe, pentru că eu nu le pot răspunde. 
Sînt prea multe !“.

Șî noi, care știam că regulile jocului sînt 
altele : trimit! cuiva o vedere, iar acela îți 
trimite șl el. Nu de alta, dar mai sînt și 
alți colecționari.

Rubrică realizată de 
I. BODEA

(după scrisorile cores
pondenților voluntari)

CINEMATOGRAFE TELEVIZIUNE
SSJ» — Stadion! muziral.

Cultura muzicală 
de-a lungul timpu
lui
-Școala muzicală ru
să* (emisiunea D- 
Prezintă Petre Co-

HM — Reflector.

ULIS :
ie ra-

21.15 — Film. artistic „Lu
poaica" — producție 
a studiourilor cin 
R. P. B iiarâ.

(Vi

13:

»;

o
te botăriri. probfene ce gabarit 
mărim, cu paodere
în balanța activității unrtifi- Așa 
și este in nealte d_a cazan-'Rea
lizarea antrtițuhr pe aaai ia 
cur» (Metrom. Uzina de actoca- 
mioane» Automotoare. poăbd»- 
tâți de creștere a pianului b ex
port (Fabrica de hirfie crefată 
livrările la fondul pieței Repu
blica), activitatea de praâeetara 
pentru aut ou ti La re (Ruunentu; » 
stadiul lucrărilor de normare pen
tru a permite introducerea aoo- 
lui sistem de salarizare (uzina 
Tractorul). Iată o seamă de exem
ple de modul cum și-an selectat 
comitetele de direcție problema
tica asupra căreia să se aplece»' 
să mediteze» să adopte decizii. A- 
ceasta nu reprezintă însă decît o 
vedere parțială a situației gene
rale. Spre exemplificare iată o 
altă orientare în completarea or- 
dinei de zi a ședințelor comite
telor de direcție. La întreprinde
rea de cariere și balastiere, în 
septembrie, s-a stabilit să se a- 
nalizeze activitatea C.T.C.; la 
întreprinderea forestieră — înde
plinirea planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice, iar la „Oc
tombrie Roșu*4 nici mai mult 
nici mai puțin — analiza com
pletării cărților de muncă. Este 
știut doar că, comitetele de di
recție, ca organe de conducere 
colectivă, analizează, elaborează 
și aplică hotărîri în urma unor 
analize profunde, privind marile 
probleme ale activității economi
ce, corelate, de bună seamă, cu 
programul general, de dezvoltare 
al întreprinderii. Cum se explică 
atunci această denivelare eviden
tă între ce ar trebui făcut și mo
dul cum procedează o parte din 
comitetele de direcție ? Este vor-
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DUNA TERESCENKO 
GRBGOU GJUGORIU. ȚINU LAV 

LUNKEXȚCI SERGHEI 
MkTOR dVTAK 

VALENTIN A ZIMNTALA 
DUMITRU MABGKE- IURI DEDOV1CI

RELAȚIA
DIRECTOR—PREȘEDINTE

AL COMITETULUI DE DIRECȚIE

Na este vorba, firește» de cod 
funcții pe care le-ar îndeplini »- 
ceeași persoană. Directorul de
ține totodată atribuțiile președin
telui comitetului de direcție. Dar 
cum comitetul se întâlnește pe
riodic râmîne cineva care condu
ce și răspunde de activitatea în
treprinderii pe intervalul dintre 
întrunirile organului colectiv. Di
rectorul face acest lucru, finind 
cont însă de necesitatea coordo
nării hotăririlor sale cu spiritul

;CĂRȚILE
GEORGE BALAIȚA

■
 sînt părerile acestui autor des
pre propria lui literatură. 
Știm că există astfel de au- 
Btori. Cînd omul Kirkegaard se 
întreabă — avi nd conștiința 
stării lui tragjce în lume, cu 

■ disperam dar nu '.amentîn-
du-se sau disprețuind restul o- 
menirii — ce se va întîmpla cu 

■ omul Kirkegaard este firesc
să ne întrebăm, la rîndul nos
tru. dacă el s-a gindit atunci, 

■ și în ce fel. la cărțile pe care
ie scrisese sau avea de gînd să 
le scrie. E drept, scriitorilor pe 

■ care îi iubim și care ne sînt
modele exemplare nu le ce
rem mărturisiri de credință. 

■ platforme declarate, ne ajung
cărțile lor. Ce n-aș da însă să 
știu cum ar răspunde orbul 

■ Hotner întrebării puse de
„Sdnteia tineretului": Pentru 
cine 7 Pentru ce scriem 7

■
 Pentru biograf și critic, ca 
și pentru cititorul curios din 
ca'e afară (cel de care, în ge-

■
 neral, avem nevoie) declarații
le scriitorului despre cărțile 
sa!e sînt sau pot părea, de

■
 multe ori, cel puțin la fel de 
interesante cît cărțile însele. 
Desigur, în cele din urmă ră-

■
 min cărțile. Dar pînă atunci, 
contemporanii vor să știe. Ori
ce mijloc este potrivit. Chiar 
■ cînd dă greș, el nu e mai pu
țin amuzant. Și, uneori, util. 
Uneori. Fiindcă, pe de altă 
parte, destăinuindu-se mulți
mii altfel decît în operă, ar
tistul riscă să fie suspectat de

tr-o zi, însă, am citit niște de
clarații ale lui despre filmele 
pe care le-a făcut. Erau cit se 
poate de reținute. Cu toate a- 
cestea. ascultîndu-l vorbind 
despre obsesiile lui, văzîndu-i 
vorbele și nu filmele, suspi
ciunea m-a micșorat. Eram în 
fața unei primejdii necunos
cute 7 Cazul poate fi unul u- 
moristic și absolut particular, 
dar închipuiți-vă ce rîsete ar 
stîrni spaima mea cînd n-ar 
fi vorba de Bergman ci de 
cutare, să zicem, nemulțumit 
că nu I se dă destulă atenție 
și așa mai departe.

Dar vorbele mele de pină 
aici ? Vor fi fiind un răspuns 
disimulat întrebării de la care 
am pornit ? Sau este, într-ade- 
văr, cu neputință să te as
cunzi de vîrtejui neîntrerupt 
al vorbelor, nemaiștiind care 
sînt ale tale și care ale lite
raturii pe care o faci 1 Pentru 
cihe 7 Pentru ce scriem 7 Toa
te răspunsurile date de con
frați. unii de aceeași vîrstă cu 
mine, sînt posibile. Ei sînt 
oameni cinstiți, cred în pro
fesia și în menirea lor. Certi
tudinile lor sînt și ale mele, 
întrebarea, fundamentală pen
tru scriitor este. în definitiv, 
atiț de limpede, încît răspun
sul nu poate fi decît limpede. 
Dar adîncindu-1 mereu, vie 
trebuie să rămînă mereu între
barea. Avem nevoie.

fie viteza de reacție a celor pre- 
zenți, pentru ca în cursul lecturii 
SA IA CUNOȘTINȚA DE CON
ȚINUTUL PROBLEMEI, SĂ 
ANALIZEZE VARIANTELE 
PROPRII de soluționare ca apoi 
SĂ SE POATĂ EXPRIMA IN 
FAVOAREA uneia din ele. inclu- 
zînd eventual PERSPECTIVA 
COMENTARII altor idei ale ce
lor de față ?

Evităm deocamdată să discu
tăm aspectul participației tuturor 
membrilor comitetului de direc
ție, în plenul său. Ne-am oprit 
la o singură categorie : ACEEA 
A REPREZENTANȚILOR SA- 
LARIAȚILOR. Concepută ca

STILUL DE MUNCA
pare din vedere ci mai degrabă 
de semnele unei întârzieri nejus
tificate, al unei nealinieri pe pla
nul maturizării, impus de noile 
condiții. O dovadă suplimentară 
însăși dimensionarea necorespun
zătoare a întrunirilor, dispropor
ționată în raport cu eficiența lor 
transfonnînd ședința intr-an ve
ritabil ..parlament lung**.

Brașovul beneficiază de asis
tența unui număr însemnat de 
specialiști în diferite domenii. De 
ce lipsesc aceștia de la pupitrul 
analizelor dictate de cerințele e- 
fidenței economice ? Răspunsul, 
seq, și simplu : n-au fost invitați. 
Un fapt divers ? Sau încă o con
firmare a faptului că pe alocuri 
nu s-a depășit stadiu] activității 
care reclamă soluționări cu bătaie 
scurtă, ignorînd posibilități de 
valoare certă ?

deciziilor, cu părerile exprimate 
de comitetul de direcție.

— Noua modalitate de a Ibcra, 
este de părere ing. loan Iaco- 
bescu, directorul uzinei Metrom, 
departe de a constitui o lezare 
a autorității directorului, minima
lizează substanțial pericolul de a 
emite verdicte neconforme reali
tății, de a lua hotărîri pripite. 
Bineînțeles, alegînd cu grijă pro
blemele pentru care trebuie con
vocat comitetul de direcție. Alt
fel, apare șansa de a sta prea 
mult în ședințe. Este știut cit de 
binevenit e timpul pe care îl pu
tem folosi pentru a merge în a- 
teliere, în secții.

Aici este nimerit să întrebăm : 
ce își rezervă*directorul de drept, 
sarcina de a rezolva și ce trans
feră comitetului de direcție ? 
Vorbim la persoana a IlI-a pen-

sarcina de serviciu a cuiva, din- 
tr-un compartiment sau altul de 
activitate ?

O invitație la diseemămînt, 
credem noi, e necesară. Și posi
bilă, printr-o receptare sistema
tică de către ministere a semna
lelor emise permanent de stilul 
de muncă al comitetelor de di
recție.

RISCUL „LOCURILOR DE 
FAVOARE"

Premisele sînt create o dată cu 
sistemul de desfășurare a ședin
țelor. Se întrunesc membrii co
mitetului, se informează cu prin
cipalele lucruri apoi se trece la... 
citirea materialului care urmează 
să constituie baza unor decizii. 
Imaginați-vă că se analizează in
vestițiile. Cit de mare trebuie să

forma de reprezentare a salaria- 
ților în organul superior de con
ducere a unității, prezența dele- 
gaților este solicitată la modul 
propriu — permanentă, activă, 
perspicace. Cum se prezintă si
tuația ?

— Există o seamă de proble
me în care reprezentanții sala- 
riaților își pot aduce și își aduc 
contribuția Ia rezolvarea lor ca 
meseriași, ca salariați, ca cetă
țeni, ne spune tov. Petru Io- 
nescu, directorul Fabricii de 
stofe Brașov.

Am primit răspunsuri asemănă
toare în mai multe unități. Păre
rea globală a fost însă că repre
zentanții salariaților își semnalea
ză totuși firav prezența pe fon
dul atribuțiilor care le au. Iată 
și un exemplu. La „Tractorul**»

sînt cinci reprezentanți în comi
tetul de direcție. Tov. Teodor 
Rizescu, șef serviciu plan, ne face 
mărturisirea că: doi dintre ei 
sînt permanent în activitate, alți 
doi ridică de regulă aspecte ce 
nu depășesc cadrul strict al locu
lui lor de muncă, în timp ce al 
cincilea, nu își face aproape de
loc simțită intervenția.

Este un subiect care merită să 
fie analizat sub multe aspecte, 
pornindu-se de la necesitatea de 
a nu lăsa doar în faza de inten
ție hotărîrea atît de binevenită 
de largă semnificație de a lărgi 
alcătuirea comitetului de direcție 
prin delegații colectivului de sa
lariați. Este necesară, dincolo de 
orice îndoială o informare mai 
consistentă a acestora cu proble
mele care se discută, de intro
ducerea lor mai în amănuntul lu
crurilor. Ei sînt însărcinați sa par
ticipe cu drept de vot la luarea 
deciziilor. Or, pentru aceasta este 
necesar să cunoască exact despre 
ce este vorba, prin adevărul si
tuației fiind curent exterior mul
tora din discuțiile ce se poartă 
în comitetul de direcție1.' Și, o- 
biectiv vorbind, credem că nu 
este deloc lipsită de actualitate 
necesitatea pregătirii psihologice 
a celor în cauză. Poziția în care 
se află este nouă, iar ei sînt la 
început...

N-am parcurs decît cîteva as
pecte desprinse din activitatea 
de pînă acum a comitetelor de 
direcție. Le aștemem pe hîrtie, 
cu mai multe adrese, între care 
averii în vedere și Comitetul de 
Stat pentru Probleme de Organi
zare și Salarizare. Și, repetăm, 
ministerele economice, o dată cu 
întreprinderile amintite. Expri- 
mîndu-ne totodată convingerea 
că învățămintele nu trebuie re
duse doar la acestea-,
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150 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA PRIMELOR CURSURI DE INGINERIE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

TELEGRAME
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis 

celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncii din Elveția, 
următoarea telegramă :

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă trans
mite dv. delegați la cel de-al IX-lea Congres al Partidului 
Muncii din Elveția, întregului partid, clasei muncitoare și po
porului elvețian un cald salut tovărășesc.

Comuniștii români urmăresc cu interes activitatea partidului 
dumneavoastră consacrată împlinirii aspirațiilor vitale ale 
oamenilor muncii, lărgirii drepturilor și libertăților democra
tice, unirii tuturor forțelor populare în lupta pentru progres 
social.

Relațiile frățești, de stimă și respect reciproc stabilite între 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Elveția con
tribuie la dezvoltarea pe mai departe a prieteniei dintre cele 
două partide și popoare, la cauza unității și solidarității comu
niștilor de pretutindeni.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucră
rilor Congresului, în lupta partidului dumneavoastră pentru 
pace și socialism.

»

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a trimis 
Comitetului Central al Partidului Eliberării și Socialismului 
din Maroc o telegramă în care se spune ;

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a întemeierii parti
dului dumneavoastră, Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român adresează tuturor mentorilor Partidului Eliberării 
și Socialismului, conducerii sale, felicitări cordiale și un cald 
salut frățesc.

De-a lungul ținui sfert de secol de existentă partidul dum
neavoastră a parcurs un drum anevoios de luptă revoluționară, 
în slujba drepturilor și intereselor fundamentale ale poporului 
marocan, a militat activ, împreună cu alte forțe patriotice și 
progresiste, pentru triumful idealurilor de libertate, democrație, 
progres social și pace.

Urăm din toată inima întregului dumneavoastră partid noi 
succese în lupta sa pentru Realizarea unității tuturqr forțelor 
revoluționare, democratice și naționale, pentru progresul mate
rial, social și spiritual al poporului marocan, pentru cauza so
cialismului și păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat ai Republicii Socialiste România, a trimis pre
ședintelui Consiliului Revoluționar al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, HOUARI BOUMEDIENE, o tele
gramă în care se spune

Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialisle România, el po
porului român și al meu personal, adresez Excelenței Voas
tre călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres 
poporului algerian prieten.

în același timp, îmi exprim convingerea că relațiile de co
laborare multilaterală dintre România si Algeria se vor 
dezvolta continuu în folosul ambelor țări și al păcii în lume.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A TOVARĂȘULUI

9 Festivitățile consacrate ani
versării a fl 50 de ani de la în- 

• ființarea primelor cursuri de 
inginerie în limba română în 
București au început joi dimi- 

• neața printr-o ședință festivă 
organizată în Sala Palatului 
Republicii Socialiste România. 9 Au participat membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 

_ și ai guvernului, academicieni 
@ și alți oameni de știință, cadre 

didactice universitare din 
• București și din celelalte centre 

cu învățămînt tehnic superior, 
cercetători științifici, specialiști 

• din întreprinderi, studenți.
Deschizind adunarea, prot 

dr. docent George Bărăr.escu, 
• rectorul Institutului politehnic 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Capitală, a subliniat importan- 

* ța acestui eveniment de seamă 
” al vieții culturale și științifice 
aa din țara noastră. „Drumul spre 
~ lumină deschis acum 150 de 

ani de Gheorghe Lazăr, a ară- 
A tat vorbitorul, a fost continuat 
w cu același entuziasm, cu același 

spirit de sacrificiu de către 0,discipolii săi. Trecînd de multe 
’ori prin clipe grele, școala teh
nică superioară românească a 0 dobîndit an de an noi valențe, 
care i-au consolidat reputația 
de înalt lăcaș de cultură. Mer- 0 gînd în pas cu cerințele vremii, 
ea s-a dezvoltat viguros dînd 
tării mii și mii de ingineri care 0 au făurit tehnica trecutului, 
care își aduc o contribuție de 

— seamă la făurirea tehnicii și 0 științei României Socialiste".
Primit cu vii aplauze, a luat 

• cuvîntul tovarășul Dumitru
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 

P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului rounicipal-Bticurești al 
P.C.R., care a dat citire Mesa
jului adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Sta* 
al Republicii Socialiste Roma 
nia, corpului profesoral și stu
denților din institutele de în
vățămînt tehnic superior d i 
București.

A luat apoi cuvîntul prof, e- 
merit Constantin Dinculescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, care a făcut o succintă 
trecere în revistă a celor 150 de 
ani de existență a învățămîn
tului tehnic superior din Bucu
rești.

După ce a transmis un salut 
cordial și cele mai călduroase 
felicitări întregului corp didac
tic și studenților din învăță
mîntul superior tehnic al Ca
pitalei, acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, a spus : 
Această solemnitate are pro
funda semnificație, pe care i-o 
conferă cinstirea adusă tradi
țiilor înaintate ale învățămîn
tului nostru superior. Aniver
sarea de azi ne dă posibilitatea 
să exprimăm, din nou, hotârî- 
rea de a îndeplini cu devota
ment sarcinile de mare răspun
dere care revin învățămîntului 
în formarea cadrelor de înaltă 
calificare, necesare dezvoltării 
economice, sociale și culturale. 
Arâtînd că înființarea prime
lor cursuri de inginerie, pen
tru care au militat personali
tăți progresiste ale epocii, a 
răspuns necesității istorice de a 
avea un învățămînt ingineresc 
autohton, vorbitorul a subliniat 

că de-a lungul celor 150. de 
ani, învățămîntul superior teh
nic din București a înregistrat 
o strălucit" dezvoltare, și în
deosebi în anii socialismului. 
In ambianța de muncă actuală, 
a spus vorbitorul, există toate 
condițiile ce/ învățămîntul in
gineresc sâ înscrie noi și mari 
succese. Este o onoare și o în
datorire patriotică pentru ca
drele didactice și pentru stu
denți de a duce mai departe în
făptuirile înaintașilor, urmînd 
exemplul muncii lor pline, de 
dăruire, de a îndeplini sarcinile 
încredințate învătămîntului su
perior de către partid și gu
vern, pentru a ridica pe o 
treaptă superioară școala, ști
ința și tehnica, cultura patriei 
noastre socialiste.

Au luat apoi cuvîntul prof, 
univ. Alexandru Popescu, de 
la Inst’tutul politehnic din 
București, și prof, emerit Con
stantin Ionescu-Bujor, care au 
evocat momente din trecutul 
învățămîntului ingineresc din 
București, tipuri de dascăli e- 
minenți care au avut un rol în
semnat în propășirea tehnicii 
și culturii românești, figuri de 
absolvenți care au ilustrat ști
ința și tehnica în țară și peste 
hetare.

Această 
apoi loan 
ședințe al 

k Studenților din România, prile
juiește celor care învață astăzi 
în institutele noastre tehnice, 
un moment de emoție, un gînd 
de vie recunoștință față de 
strădaniile înaintașilor de a 
netezi României calea spre cul
tură și civilizație. El a expri

aniversare, a spus 
Amăriuței, vicepre- 
Uniunii Asociației

mat recunoștința studenților 
fața de conducerea de partid și 
de stat pentru condițiile de în
vățămînt și de via(ă ce le-au 
fost create și angajamentul lor 
de a învăța cu perseverență 
pentru a deveni un detașament 
de înaltă competență în viito
rul construcției socialiste și co
muniste.

S-a dat apoi citire saluturilor 
adresate corpului profesoral și 
studenților din institutele de 
învățămînt tehnic superior din 
Capitală, din partea centrelor 
universitare cu învățămînt teh
nic superior : București, Iași, 
Timișoara, Cluj, Brașov, Craio
va. Galați, Petroșani, Tg. Mu- - 
reș și Ploiești.

în încheierea adunării, ca
drele didactice și studenții in
stitutelor de învățămînt tehnic 
din Capitală au adresat o scri
soare Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceâușescu 
personal, în care se spune :

Cadrele didactice și studenții 
institutelor de învățămînt teh
nic superior din Capitală își 
exprimă în această zi de săr
bătorească aniversare a 150 de 
ani de Ia înființarea primelor 
cursuri de inginerie în limba 
română în București adeziunea 
deplină la înțeleaptă și clarvă
zătoarea politică a Partidului 
Comunist Român, politică de 
înaltă principialitate, menită 
să asigure progresai neîncetat 
și un puternic prestigiu națiu
nii noastre.

In anii construcției socialis
mului valoroasele tradiții ale 
școlii românești au fost dez
voltate și ridicate pe o treaptă 

superioară ale cărei dominante 
sînt conținut nou și bogat, am
plu și luminos orizont.

Toți slujitorii școlii văd în 
recentele Directive ale Comi
tetului Central privind dezvol
tarea învățămîntului o vie și 
caldă mărturie despre părin
teasca grijă cu care sînt în
conjurați. Toți slujitorii școlii 
sini fericiți că trăiesc Zile în 
care se scriu cu Jiteră adine 
cumpănită noi și strălucite pa
gini în cartea învățămîntului 
românesc.

Profund emoționați de cu
vintele calde cuprinse în mesa
jul dumneavoastră, cuvinte de 
înaltă și aleasă prețuire, das
căli și studenți, mărturisim ho- 
tărîrea fermă de a continua și 
îmbogăți glorioasele tradiții ale 
înaintașilor, de a munci cu en
tuziasm și devotament pentru 
pregătirea temeinică a zeci de 
mii de ingineri, misiune de 
mare răspundere și de hotărî- 
toare importanță pentru ridica-r 
rea pe noi culmi a tehnicii și 
științei în patria noastră so
cialistă.

★

După-*mia*ă. în localul In
stitutului Politehnic a avut 
loc festivitatea dezvelirii u- 
nei plăci comemorative care 
marchează diferitele etape de 
dezvoltare a învățămîntului 
tehnic superior bucureștean 
de-a lungul unui secol și ju
mătate.

Au participat tovarășii Du
mitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 

al Comitetului de partid a! 
municipiului București, pri
marul general al Capitalei, 
prof. univ. Miron Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Ion Teoreanu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii u- 
nor instituții centrale și. de în
vățămînt din București și din 
țară, academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul su
perior, studenți.

La dezvelirea plăcii come
morative; dr. docent George 
Bărănescu, membru corespon
dent al Academiei, rectorul 
Institutului Politehnic din 
București, a rostit un cuvînt 
inaugural.

A urmat apoi deschiderea 
expoziției documentare „Dez
voltarea învățămîntului teh. 
nic superior românesc", ame
najată în holurile institutului.

Sînt expuse documente care 
înfățișează în succesiune isto
rică dezvoltarea școlii politeh
nice românești. Printre cele 
mai importante figurează „în
științarea lui Gheorghe Lazăr 
către tinerime", „Decretul lui 
Alexandru loan Guza din 1864 
pentru înființarea școlii de 
ponți, șosele și arhitectură", 
diploma de inginer a lui Pe- 
trache Poenaru și Brevetul a- 
cordat acestuia Ia Paris pen
tru inventarea tocului cu cer
neală continuă, 
nerilor adus în 
jul inaugurării 
strada Polizu și

O altă - parte 
ilustrează evoluția facultăților 
și secțiilor transformate în in
stitute independente, Iar un 
grafic oglindește creșterea nu
mărului de studenți bursieri, 
absolvenți și cadre didactice. 
Machete, panouri și fotogra
fii, înfățișează fcoile și moder
nele construcții destinate în
vățămîntului tehnic superior 
din țara noastră.

omagiul ingi- 
1886 cu prile- 
localului din 

altele.a expoziției

(Ager preș)

ALVARO CUNHAL, SECRETAR GENERAL #

AL P.C. PORTUGHEZ 0
Joi a sosit în Capitală tovarășul 

Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, va face o vizită în țara 
noastră. •

La sosire, oaspetele a fost sa-

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A ASOCIAȚIEI
DE P RIETENIE SOVIETO-ROMÂNĂ (A.P.S.R.)

La invitația Consiliului Generat 
al A.R.L-US.» joi după-amiază a 
sosit în Capitală o delegație a 
Asociației de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.), condusă de 
S. M. Butusov, ministrul gospo
dăriei comunale a R.S.F.S.R., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., pentru a lua parte 
la manifestările organizate în țara 
noastră cu prilejul celei de a 51-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Din delegație fac parte V. P. 
Babarskov, Erou al muncii socia
liste, directorul sovhozului Ian-

VIZITA TOVARĂȘULUI 
ION ILIESCU ÎN ALGERIA

Joi dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Alger o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tovarășul 
Ion Iliescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care va 
face o vizită în Republica Alge
riană Democratică și Populară 
la invitația ministrului algerian 
pentru problemele tineretului și 
sportului, Abdelkrim Ben Mah
moud.

La plecare pe aeroport au 
fost de față tovarășii Mircea An- 
gelescu, Vasile Nicolcioiu și Ion 
Popescu —secretari ai C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului C C. 
al U.T.C. și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Dumitru Bejan, prim-ad- 
lunct al ministrului comer
țului exterior, a plecat joi la 
Moscova, pentru începerea 
tratativelor comerciale cu 
privire la protocolul comer
cial între Republica Socia
listă România și Uniunea So
vietică pe anul 1969.

La 6 noiembrie, la Rio de 
Janeiro va avea loc meciul 
internațional de fotbal dintre 
echipa Braziliei și o repre
zentativă a lumii. Din e- 
chipa oaspete va face parte 
numai un singur jucător en
glez : George Best, de la 
Manchester United.

Antrenorul echipei repre
zentative de fotbal a An
gliei, Alf Ramsey, a alcătuit 
lotul celor 16 jucători care 
vor face deplasarea la 
București, în vederea me

lutat de tovarășii Chivu Stoica, £ 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, «secre- 
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela W 
Vass, membru al C.C. al P.C.R„ 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de W 
activiști de partid.

romsld — membru colectiv al 
A.P.S.R., A. V. Dzamamvili, Erou 
al muncii socialiste, maistru la 
Combinatul metalurgic din orașul 
Rustavi, membru al conducerii 
A.P.S.R., A G. Viaznikov, mem- V 
bru al conducerii centrale a 
A. P. S. R., piotor emerit al 
R.S.F.S.fl.. O. A. Kostiuk, prim- W 
vicepreședinte al Filialei A.P.S.It. 
din Odesa, șeful Departamentului 
pentru deservirea populației din 
Sovietul raional Odesa, și Z. V. 
Kurocikina, secretară a conducerii 
centrale a A.P.S.R.

SEMICENTENARUL
COMSOMOLULUI

Joi seara, la Casa prieteniei ro- V 
mâno-sovietice din Cluj a avut 
loc o manifestare cultural-artisti- £ 
că închinată aniversării a 50 de 
ani de la crearea Comsomohilui. 
Cu acest prilej, a făcut o expu-W 
nere Dimitrievici Evgheni Țvet- 
kov, redactor șef adjunct al Ech- 
tuni „Tînăra gardă" din Mosco
va. Actori de la Teatrul național^ 
din localitate, au susținut un re- ™ 
citai de versuri de Maiakovskî, 
Isabovski, Evtușenko și alți poeți " 
sovietici.

FESTIVALUL FILMULUI
SOVIETIC w

I.a cinematograful „Republica" • 
din Constanța a avut loc deschi
derea Festivalului filmului sovie- 
tic, cu filmul „6 iulie". Vor fi 
prezentate, în cadrul festivalului, 
și alte realizări ale cinematogra-" 
fiei sovietice, printre care filmele 
„Eu te-am iubit", „Contempora- 
nul tău” și „Maraianna”.

(Agerpres)

ciului amical pe care echipa 
Angliei îl va susține cu se
lecționata României la 6 no
iembrie.

Iată lotul celor 16 jucători: 
Banks, West (portari) ; Mc
Nab, Newton, Wright, Uun- 
ter, Labone, Moore, Mullery 
(apărători) ; Ball, ” 
Bobby Charlton,
Hurst, Peters șl Thompson 
(atacanti). Căpitanul echipei

spornv
e?te mijlocașul Bobby 
Moore.

Cu prilejul meciului de la 
București doi jucători debu
tează în prima echipă a An
gliei. Este vorba de funda
șul Bob McNab (Arsenal) și 
de portarul Gordon West 
(Everton), care a mai jucat 
de 3 ori în selecționata 
de tineret a Angliei.

La Amsterdam s-a dispu-

Beli, 
Hunt,

FLORI LÎNGĂ MEDALII
(Urmare din pag. I)

e-

că

niciodată ? 
podium și 
aplaudau ; 
dat, n-am 

zgomotul

biruit în epopeicele întreceri 
din Mexic, învingînd de cele 
mai multe ori nu numai adver
sarii și acele cronometrelor 
lectronice, ci învingîndu-ise pe 
ei înșiși.

— iSînt foarte bucuroasă
am adus țării o medalie de aur, 
care, așa cum ați văzut, la Ciu
dad de Mexico a avut un preț 
inestimabil — ne declară cam
pioana olimpică Viorica Visco- 
poleanu,. a cărei săritură de 
6,80 m, la lungime, a spulberat 
recordurile -olimpic și mondial. 
Bucuria mea este cu atît mai 
mare, cu cît n-am fost prono
sticată, de către nimeni, pentru 
treapta supremă a podiumului, 
nici măcar pentru locul 3.

Nerăbdătoare, își caută cu 
privirea pe cei dragi de acasă. 
I-am povestit scena de la in
trarea în aeroport, cu doi bă- 
trînei cu brațele încărcate de 
flori care în fiecare clipă cînd 
se simțeau priviți, repetau ca 
un leit-motiv: „sîntem bunicii 
Vioricăi".

— Ce nu vei uita
— Cînd eram pe 

80 000 de oameni mă 
cînd, la un moment 
mai auzit aplauzele, 
tribunelor, decît imnul și nu 
vedeam decît tricolorul, ale că
ror acorduri și culori se topeau 
născînd, chipul țării dragi ; cînd 
m-am întors în cantonament și 
mi-au spus colegii că am spart 
gheața...

— Gînduri de viitor ?
— între idealurile sportive ? 

Acela de a depăși granița celor 
7 m.

încredere, certitudine, pe fon
dul unul vis înaripat absolut 
realizabil poate la „europenele" 
de la Atena, la anul, poate cu 
un alt prilej sau, de ce nu, la 
Miinchen, în 1972 ?

Mihaela Peneș nu vede și 

Interviu în familie: soții Drîmbă

tat returul meciului dintre 
formațiile D.W.S. Amster
dam și Chelsea, contînd 
pentru turul II al compe
tiției europene de fotbal 
„Cupa orașelor tîrguri". în- 
tîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 0—0 
(după prelungiri). Deoarece 
și în primul joc cele două 
echipe terminaseră la ega
litate (0—0), s-a procedat la 
tragerea la sorți, care a dat 
cîștig de cauză fotbaliștilor 
olandezi. 

ce vrea în această clipă e s-o 
vadă pe mama ei. Și iată că 
apare din mulțime. îi cade în 
brațe și e atît de emoționată, 
îneît, .cîteva minute, nu reușește 
să-i spună nimic.

Totuși, pînă la urmă...
— După prima cunoștință cu 

tartanul, cu altitudinea, mi-a 
.fost teamă. Iar înainte de pri
ma aruncare... Le văzusem, la 
un concurs de antrenament pe 
redutabilele mele adversare. 
Sulița Angelei Nemeth a zburat 
la peste 62 m, dar nu s-a în
fipt... îmi amintisem, însă, ce 
v-am declarat la plecare, că voi 
face tot ce-i omenește posibil 
pentru gloria culorilor sportive 
pe care le reprezint. Și, așa cum 
știți, nu s-a putut „aurul*4, ca 
la Tokio, însă medalia de ar
gint îți conferă titlul de vice- 
campioană olimpică. Promit ca 
la „europene" s-o schimb pe 
aur...

în fața noastră e un om mia 
de statură, cu o figură blîndă, 
de adolescent timid. N-ai crede 
că, la o anume categorie — 57 
kg — tînărul din fața noastră 
este unul dintre cei mai tari 
oameni din lume. Ion Baciu, 
campionul mondial la lupte gre- 

omane, se întoarce din Me- 
cu o medalie de argint. 

Ține în brațe pe Cristian — ur
mașul de un an și jumătate, 
care a venit ca și atunci, la 
„mondiale44, să preia prețiosul 
trofeu — și se gîndește mai pu
țin la ceea ce a fost și mai mult 
și mai îngrijorat la ceea ce va 
fi :

— Am avut condiții grele de 
concurs ; a trebuit să rezist la 
8 meciuri, în vreme ce alții au 
întîlnit numai cîte 6 adversari. 
Apoi, după un .asemenea mara
ton, în semifinale am intrat cu 
5,5 puncte penalizare, față de 
ceilalți 7 concurenți care aveau 
doar 5 puncte. Această situație 
de fapt m-ar fi putut aduce pe 
locul 7. Dar mi-am zis că me
rită totul pentru un loc pe po
dium, care-mi aparține mai pu
țin mie și mai mult țării. De 
fapt, la ceea ce mă gîndesc a- 
cum nu este olimpiada, ci cam
pionatele mondiale, care vor 
avea loc peste vreo 6 luni în 
Argentina. Aici, vreau să nu 
mai pierd șansa...

Lia Manoliu a pășit pe scara 
avionului calm, așa cum pro
babil cu aproape două săptă- 
mîni în urmă a coborît scările 
podiumului de onoare de la 
„Stadio Universitaria". Dincolo 
de acest calm aparent retrăia 
aceleași momente emoționante 
care n-au părăsit-o din ziua 
marii sale victorii olimpice. Cu 
același calm, cu aceeași emo
ție răspundea — pentru a cîta 
oară — la întrebările ziariștilor.

— Știam cu mult înaintea fi
nalei că prima aruncare va fi 
marea mea încercare. A urmat 
apoi ploaia, evoluția celorlalte 
concurente, timp de maximă în
cordare, de măcinare a nervi
lor, moment de solicitare mai 
intensă decît reclama concursul 
propriu-zis.

— Discul de aur al Liei va 
zbura oare și la Miinchen ?

— Deocamdată, pentru a 20-a 
Olimpiadă se precipită doar 
organizatorii. Sportivii, așa cel 
puțin cred eu că se gîndesc. 
Așa că vom mai putea discuta...

Cine o cunoaște pe Lia știe 
că principalele ei calități : per
severența, -munca au condus-o 
la un record de longevitate 
sportivă — aproape 20 de ani 
și înțelege că un asemenea

...Cei mid vor înțelege mai tîrziu semnificațiile acestei întreceri

sportiv nu poate părăsi stadio
nul, și-i regpectă dreptul de a 
se gîndi.

Undeva, mai retrasă, în afara 
obiectivelor fotoreporterilor am 
descoperit-o pe Ileana Silai, 
medaliată cu argint la 800 me
tri.

— Ce n-aș da ca acei patru 
ani care ne despart de Mtin- 
chen să dispară ca-ntr-un vis. 
Mîine aș concura, căci mi-e 
greu să uit cît de aproape am 
fost de victorie. Momentul de 
la 600 (cînd am fost blocată de 
celelalte concurente) mi-a ju
cat festa... Orice cursă este o 
lecție și mai trebuie ceva de 
învățat — asta vizează pe mulți 
dintre sportivii noștri. Dar în
crederea în propriile forțe este 
arma cea mai redutabilă, cu 
care învingi chiar și scepticis
mul unor oameni chemați să-i 
cunoască bine pe sportivi.

Ecaterina lencic discută cu soțul 
ei pe teme de... bronz

Și ds astă dată, mîndru de 
flotila sa de aur, antrenorul e- 
merit Radu Huțan nu-și ascun
de necazul pentru insuccesul 
echipajului de caiac dublu, Ver- 
nescu-Sciotnic.

— Au dorit ca nimeni alții o 
victorie, dar au vrut-o prea 
spectaculoasă. Și au uitat de al
titudine, marele adversar al 
multor olimpici.

Dar băieții nu și-au spus încă 
ultimul cuvînt.

Soții Drîmbă, asaltați pur și 
simplu de prieteni și admira
tori, s-au retras „strategic", pe 
scara avionului. Ni i-am imagi
nat pentru o clipă, în alb, pe 
neobservate, cu spatele, spre 
planșă... De multe ori, Ion mai 
ales, își atrăgea adversarul a- 
colo, în capăt, Ia „metru", de 
unde pleca, fulgerător, în fleșă. 
Intuiam, parcă, atacul de în- 
tîmpinare...

— Ileana se lasă de scrimă 1
— Ce-i cu vestea asta?!
— Se lasă ! Cel mult un an șl 

jumătate... Va fi băiat !
— Felicitări încă o dată și... 

să-l vedem pe planșă !
— Cu siguranță !
Ileana pare, într-adevăr, co

pleșită :
— N-am tremurat niciodată 

atît ca în acele zile de neuitat 
De emoție, bineînțeles. Ion în 
finală, noi, fetele, în cursa pen
tru o medalie pe echipe. Dacă 
mă gîndesc bine, abia acum îmi 
dau seama de duritatea luptei. 
Și poate, de aceea, am și acum 
aceleași emoții.

Campion olimpic ! Medalie de 
aur ! Medalie de bronz ! Cuvinte 
pline de adinei rezonanțe al că
ror sens am încercat să-l desci
frăm abordîndu-1 pe antrenorul 
federal de scrimă, Vasile Che- 
laru :

— Toată lumea a fost cu ochii 
pe noi. Și este de înțeles. Băieții 
se prezentau seu cartea de vizită 
cucerită în Canada (campioni 
mondiali pe echipe la floretă — 
1967 m.m.), iar fetele alcătuiau 
un „team" redutabil care, în mod 
normal, nu se putea să lipsească 
de pe podium. Anticipările aces
tea aparțin specialiștilor care 
ne urmăresc de multă vreme, 
în ce ne privește, am privit, 
asalt cu asalt, cu toată Impor
tanța, fără să ne facem calcule.

— Nu ne-ați dezamăgit, cu 
toate acestea.

Este meritul sportivilor, fn 
primul rînd I...

I-am mulțumit acestui peda
gog. O facem și acum, încă o 
dată. Pentru anii Încordați de 
muncă, pentru medalii, pentru 
modestie.

Marcel Roșea, solicitat de fo
toreporteri, și-a așezat, pentru 
cîteva clipe, jos, o cutie. în ea, 
prețiosul pistol „de argint". Și-a 
potrivit apoi pe cap un som
brero cu franjuri, și-a aranjat 
medalia și... blițurile au scăpă
rat grăbite.

— îmi amintesc cum, în drum 
spre poligon — se trăgea ultima 
manșă, decisivă — m-a prins 
din urmă antrenorul meu. Petre 
Cișmigiu. Eram îngîndurat. Mer
geam, probabil, agale. „Grăbeș- 
te-te, băiete ! Nu mai sînt de
cît patru ani pînă la Miinchen !" 
...Cu aceste cuvinte în suflet, în 
fața celor cinci siluete, am rea
lizat și eu ce am putut...

— N-o fi spus antrenorul, în- 
tîmplător să te grăbești.

— Deloc ! Mi-a dat exact gra
mul de hotărîre de care aveam 
atîta nevoie.

Dar, să nu-i mai reținem, 
vom avea, de-aci încolo destul 
timp să ne povestească istorii 
mexicane. Sînt așteptați de cei 
dragi de-acasă.

— Nu trebuie să uităm însă 
un lucru : învingători ca și în
vinși, vor intra ca eroi îți le
gende și legendele vor com
pune istoria fără de sfîrșit a 
olimpiadelor. în fantezia și me- 
meoria generațiilor viitoare se 
proiectează predecesorii lui 
Owens, Nurmi, Zatopek, Clay, 
Brumei, Iolanda Balaș, Scollan- 
der. Printre ei, Viorica Visco- 
poleanu, Lia Manoliu, Mihaela 
Peneș, Ileana Silai, Ionel Drîm
bă, Patzaichin și Covaliov... Și 
dacă jocurile olimpice sînt o 
sărbătoare a tinereții corpuri
lor și a frumuseții mișcării, a- 
tunci cei ce au dăruit acestui 
ideal generos luni și ani de 
străduinți, luni și ani de pri
vațiuni, au atins perfecțiunea și 
virtuozitatea spre gloria sportu
lui și a țărilor lor — aceia sînt 
campionii, care au primit pe 
lingă ramura de măslin și stră
lucirea metalului nobil și nim
bul nemuririi veșnice. Ei meri
tă, cu prisosință, lauda noastră 
a' tuturora. Nimeni, niciodată nu 
va putea uita isprăvile lor.
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CINCI DECENII DE ACTIVITATE 
A COMSOMOLULUI

Tovarășul Ion Iliescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru problemele 

tineretului, ne vorbește despre vizita sa 
in U. R. S. S.

în Uniunea Sovietica s-au desfășurat solemnitățile consacra
te împlinirii a 50 de ani de la crearea ComsomoluluL La aceste 
festivități a luat parte și o delegație a Uniunii Tineretului Co
munist din România, condusa de tovarășul ION ILIESCU, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.

Un redactor al ziarului nostru s-a adresat conducătorului 
delegației U.T.C. soliciiîndu-i impresiile din călătoria efectuată 
în U.R.S.S.:

„Delegația noastră a partici
pat la sărbătorirea semicentena
rului Comsomolului, eveniment 
remarcabil în viața tineretului 
sovietic. Acest jubileu a prilejuit 
un bilanț amplu al activității 
Comsomolului de-a lungul unei 
jumătăți de veac. Atît la plena
ra festivă a C.C. al Comsomo
lului, desfășurată în ambianța 
solemnă a Kremlinului, cît și la 
celelalte manifestări care au 
avut loc la Moscova și în aite 
orașe, s-a reliefat că istoria 
U.T.C.L. este strîns legată de în
treaga istorie a construcției so
cialiste $i comuniste din U.R.S.S., 
s-a evidențiat rolul de prim or
din pe care Comsomolul l-a iu- 
cat în vasta operă de formare 
și educare a tineretului sovietic 
în spiritul idealurilor comuniste, 
contribuția comsomoliștilor, a 
generației tinere, la înfăptuirea 
planurilor de edificare a socie
tarii comuniste, pentru dezvolta
rea industriei, agriculturii, știin
ței, artei și culturii țării Sovie
tice.

Delegația noastră a transmis 
Comsomolului, purtător al atî- 
lor tradiții eroice, mesajul de 
salut al U.T.C., al întregului ti
neret al României socialiste, fe
licitări cu prilejul semicentena
rului U.T.C.L. Am adresat Com
somolului și tuturor comsomoliș
tilor urarea de a obține victorii 
din ce în ce mai mari în muncă 
și învățătură, de a contribui la 
construcția comunistă pe măsu
ra nesecatelor energii tinerești,

în zilele petrecute în U.R.S.S., 
am vizitat marea uzină „Frezer*

OU. Adoptarea unei rezoluții
impotriva

NEW YORK 31 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Problemele colonialis
mului și rasismului domină în 
aceste zile tematica dezbaterilor 
din comitetele principale ale A- 
dunării Generale a O.N.U.

Politica de apartheid a guver
nului Republicii Sud-Africane și 
măsurile ce se impun a fi adopta
te în continuare pe plan interna
țional pentru a determina respec
tarea ae către regimul rasist sud- 
african a rezoluțiilor și hotărîrilor 
adoptate în cadrul O.N.U. — 
constituie subiectul dezbaterilor 
din Comitetul pentru problemele 
politicii speciale.

Neîndeplinirea de către unele 
state a hotărîrilor O.N.U. și con
tinua colaborare a acestora cu gu
vernul sud-african sînt considera
te principalele obstacole în calea 
rezolvării acestei probleme, care 
este considerată în unanimitate 
ca „implicînd pericole foarte gra
ve pentru pacea și securitatea pe 
continentul african".

Situația din teritoriile aflate 
sub administrație portugheză, și 
situația din Rhodesia de sud re

din Moscova, Expoz:î»a recită
rilor economiei naționale, orașul 
Vilnius, om avut mai multe în- 
tîlniri cu tinerii sovietici. Com- 
somoliștii cu întîmpinat cu căl
dură pe solii tineretului român, 
au manifestat interes fc‘â de 
dezvoltarea patriei noastre.

întîlnirile cu conducătorii 
U.T.C.L, cu tinerii soviet a', s-cu 
desfășurat într-o atmosferă ce 
sinceritate, în spiritul relcțîilor 
dintre organizațiile noastre. A- 
ceste relații ou cunoscut o con
stantă dezvoltare : între U.T.C 
și Comsomol s-au realizat 
meroase schimburi de păreri și 
de experiență, contacte uri e 
pentru o mai bună amoaș‘e'* 
reciprocă. Sî.ntem convinși că 
există posibilități pentru a lârg 
legăturile noastre prietenei’ , 
valorificând experien‘a pozitivă 
pe care am acumulat-o în a- 
ceastă privință de-a lungul or.’t- 
lor. Am reafirmat dorin‘a noas
tră de a cultiva și pe viitor o- 
ceste celații, de a găsi for^e’e 
cele mai corespunzctocre urse 
colcborări tovărășești bazo** pe 
respectul mutual. Prietenia din
tre U.T.G și Comsomol, clntre 
tineretul celor doua țări es*e 
clădită pe fundamentul unor as
pirații comune și ea dubește ca
uzei socialismului și podi.

La plecarea din U.Q.S-S. c— 
mulțumit gazdelor per—j osc - 
talitatea cu care'ne-cu încocvv- 
rat și am odreset, încă o dc’5 
un cald salut comsomc’ sriior si 
tineretului Uniunii Sovietice cu 
prilejul semicentenare iui Com
somolului*.

țin în prezent atenția Comitetului 
pentru teritoriile sub tutela și ne
autonome.

în ședința de miercuri dupa-a- 
miază, Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă și neautonome a adop
tat proiectul de rezoluție prezen
tat cu o zi în urmă de statele 
afro-asiatice și care numără în 
prezent 50 de coautori — în legă
tură cu situația din Rhodesia de 
sud.

Rezoluția a fost adoptată cu 89 
de voturi pentru — printre care 
și România — 9 împotrivă și 15 
abțineri. Documentul cere Consi
liului de Securitate să impună 
sancțiuni economice totale regi
mului ilegal al lui Ian Smith și să 
aplice sancțiuni Africii de Sud și 
Portugaliei ca urmare a refuzului 
acestor state de a aplica hotărîri- 
le Consiliului de Securitate. De 
asemenea, se cere Marii Britanii 
— în calitate de putere adminis
trativă — să urmărească expulza
rea imediată din Rhodesia de Sud 
a tuturor forțelor armate sud-afri- 
cane și să împiedice orice ajutor 
militar regimului lui Ian Smith.

Conflictul nigeriano-biafrez

Corneliu Mănescu 

primit de pre

ședintele Braziliei
KO de Janeiro 31 — 

Trimisul speria! Agerpres, 
1.1crescu, transmite: In cursul 
întrevederii pe care a avut-o 
cu președintele Braziliei, 
Artur da Costa e Silva, Cor
neliu Mânescu, ministrul de 
externe român, a transmis 
șefului statului brazilian un 
mesaj de salut din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pre
cum și urări de prosperitate 
pentru poporul brazilian. Pre
ședintele Costa e Silva a mul
țumit călduros pentru mesa
jul primit, transmițind, la 
rindul său, cuvinte de salut 
președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, și 
urări de prosperitate poporu
lui român. Ministrul de exter
ne român și președintele 
Braziliei au apreciat pozitiv 
relațiile dintre cele două țări 
și și-au exprimat părerea că 
există posibilități reale ca 
aceste relații să urmeze o li
nie ascendentă și în viitor.

Corneliu Mănescu a avut, 
de asemenea, o întfevedere cu 
ministrul de externe al Bra
ziliei, Jose Magalhaes Pinto.

In încheierea vizitei a fost 
dat publicității un comunicat 
comun.

Joi ministrul de externe al 
României a plecat spre Buenos 
Aires.

UMUAHIA 31 (Agerpres). — 
Forțele biafreze au respins atacu
rile intense lansate de trupele fe
derale în sectorul Ahoada, recu
cerind o parte din teritoriul pier
dut la începutul săptămînii, anun
ță un comunicat militar dat publi
cității la Umuahia. în sectoarele 
Itu, Ikot Okpora, Ikot Ekpene și 
Aba, unde continuă să se desfă
șoare lupte grele, inițiativa apar
ține forțelor biafreze.

în timp ce ostilitățile dintre 
partidele în conflict se intensifi
că, situația populației pașnice a

Acord intre comu
nitățile cipriote ?

NICOSIA 31 (Agerpres). — 
Reprezentanții minorităților grea
că și turcă din Cipru s-au în
trunit joi la Nicosia pentru a 
discut? componența unei forțe 
polițienești cipriote. Potrivit ob
servatorilor, desfășurarea discu
țiilor justifică un oarecare op
timism în ce privește perspec
tivele unui acord între cele 
două minorități. Glafkos Cleri- 
des, reprezentantul ciprioților 
greci, a declarat joi presei că 

Wallace, candidat Ia președinție, cunoscut pentru vederile 
sale rasiste

Nigeriei continuă să se înrăută
țească, iar numărul victimelor ne
vinovate să sporească. In sud- 
estul Nigeriei, relevă un raport 
întocmit de Nils Goran Gussing, 
reprezentant personal al secreta
rului general al O.N.U., numărul 
celor ce și-au părăsit căminele, 
îngroșîrid rîndurile refugiaților, 
crește săptămînal în medie cu 
10 000. în această zonă, dintr-o 
mie de oameni mor zilnic, răpuși 
de boli și de subnutriție, între 
30 și 40.

în viitorul apropiat vor fi discu
tate alegerile care urmează să 
aibă loc și reprezentarea mino
rității turce în parlament. Inter
locutorul său, Rauf Denktash, 
liderul minorității turce, a de
clarat la rindul său că ciprioții 
turci sînt dispuși să renunțe la 
dreptul de veto prevăzut în 
constituția din 1960, cu condiția 
de a obține în schimb alte ga
ranții.

Împotriva războiului

DUS DE S.U.A. ÎN VIETNAM
Peste 1 OCO de studenți 

din San Juan, Porto Eico, 
au participat la un marș 
de 11 kilometri in semn de 
protest Împotriva războ
iului dus de S.U.A. în Vi
etnam. Demonstranții au 
protestat și împotriva în
corporării unor tineri din 
Porto Kico în armata ame
ricană.

SISTAREA CURSURILOR

LA UNIVERSITATEA
DIN GHANA

Conducerea Universită
ții din Ghana a sistat 
cursurile și a cerut celor 
3 000 de studenți să pără
sească orașul universitar și 
să se întoarcă Ia casele 
lor, anunță coresponden
tul din Accra al agenției 
U.P.I* Această măsură a 
fost adoptată ca urmare a 
demonstrațiilor de protest 
ale studenților împotriva 
exmatriculării temporare 
din facultate a patru stu
denți. In urmă cu aproape 
două săptămîni, măsurile 
disciplinare adoptate de 
conducerea universității 
împotriva studenților au 
fost urmate de mari de
monstrații și ciocniri vio
lente între poliție și stu
denți, în timpul cărora au 
fost operate arestări. Stu
denții au cerut conducerii 
universității să anuleze 
aceste măsuri disciplinare.

După declanșarea de
monstrațiilor studenților, 
conducerea universității a 
anunțat că nu va examina 
nici un fel de cereri ale 
studenților atîta timp cit 
aceștia nu își vor îndeplini 
obligațiile ce decurg din 
regulamentul de funcțio
nare al universității. ■

STUDENȚII PANAMEZI 
CONTINUĂ GREVA

Studenții Universității 
naționale din Panama își 
contiuă greva începută cu 
18 zile în urmă în semn 
de protest împotriva lovi
turii de stat de la 12 oc
tombrie. Greva urma să ia 
sflrșit la 28 octombrie, dar 
studenții au hotărlt să-și 
continue acțiunea de pro
test și în primele zile ale 
lunii noiembrie.

Se anunță, pe de altă 
parte, că liderii sindicali și 
ai studenților, arestați in 
cursul loviturii de stat, se 
află în continuare în în
chisoare.

Sărbătoarea Algeriei
Cu 14 ani în urmă, Ia 1 

noiembrie 1954, în munții 
din răsăritul Algeriei, gru
puri de patrioți înarmați au 
dat semnalul pentru începe
rea răscoalei care avea ulte
rior să se transforme într-un 
lung și eroic război de eli
berare, ce avea să dureze 
circa opt ar.i. Aniversarea 
începerii luptei pentru do- 
bîndirea libertății poporu
lui algerian, devenită sărbă
toare națională, prilejuiește 
trecerea în revistă a reali
zărilor obținute de Algeria 
independentă în ultimii ani.

După proclamarea inde
pendenței. eveniment istoric 
petrecut în vara anului 1962, 
poporul algerian a depus e- 
forturi susținute pentru dez
voltarea economică, cultura
lă și socială, pentru consoli
darea independenței cucerite 
Ia capătul unor lupte care au 
solicitat numeroase sacrificii 
umane și materiale. Au fost 
elaborate planuri de dezvol
tare, au fost raționalizate 
principale ramuri ale econo
miei algeriene. Succese în
semnate pot fi consemnate 
în domeniul petrolier. în Sa
hara au fost descoperite și 
puse în valoare noi zăcă
minte dd țiței. Ouargla, Tin- 
deuf. Djanet sînt doar cîte- 
va localități al căror viitor 
înfloritor este deja previzi
bil prin obiectivele indus
triale ridicate în preajma 
lor. Investiții serioase au 
fost îndreptate și în alt do
meniu important: primul 
combinat siderurgic aflat în 
construcție la Annaba. In 
faza finală furnalele acestui 
combinat urmează să produ
că pînă Ia 1400 000 tone de 
oțel anual. Mare parte din

Imagine din Alger

• ................................ .......• ■

Plenum C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
la 31 octombrie la Moscova au 
continuat lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.U.S. După dezbateri pe 
marginea raportului „Cu privire 
la îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului al XXIII-lea al P.C.U.S. și 
ale plenarelor C.C. al P.C.U.S. în 
problemele agriculturii", plenara 
a adoptat o hotărîre în această 
problemă. 

producția combinatului de la 
Annaba va lua drumul uzi
nei de țevi sudate, unul din 
articolele principale ale 
importului algerian.

Pentru asigurarea necesi
tăților de cadre, au fost ela
borate măsuri pentru dezvol
tarea și diversificarea învă- 
țămîntului de toate gradele. 
De cîtva timp, circa 25 la 
sută din bugetul țării este 
destinat dezvoltării școlii și 
combaterii ultimelor rămăși
țe ale analfabetismului, re
structurării învățămîntului 
pentru a răspunde cît mai 
bine cerințelor actuale ale 
Algeriei. Au fost înființate 
facultăți noi, se construiesc 
noi școli. Succese au fost 
dobîndite și în alte sectoare 
ale vieții economice, sociale 
și culturale.

între Republica Socialistă 
România și Republica Alge
riană Democratică și Popu
lară s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare, 
care au Ia bază respectarea 
principiilor suveranității și 
independenței naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne, egalității și avantajului 
reciproc. Poporul român, tî- 
năra sa generație, care au 
sprijinit cu fermitate lupta 
de eliberare a poporului al
gerian, urmăresc acum cu 
simpatie eforturile pe care 
acest popor încercat Ie de
pune în domeniul muncii 
constructive.

Cu prilejul acestei mari 
sărbători a Algeriei, poporul 
și tineretul român transmit 
poporului și tineretului alge
rian urarea de noi succese 
pe drumul progresului, pros
perității și păcii.

în aceeași zi, Leonid Brejnev, 
secretar general al C. C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul 
„Despre activitatea politică ex
ternă a Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.". După discuții, plenara 
a adoptat o hotărîre prin 
care „aprobă în unanimitate și 
sprijină deplin activitatea Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S.".

Cu aceasta, lucrările plenarei 
s-au încheiat.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România Ia Addis 
Abeba, Titus Sinu, a prezentat 
scrisorile de acreditare Maies
tății Sale Imperiale Haile Se
lassie I, împăratul Etiopiei.

La ceremonie au fost pre- 
zenți : Dejazmatch Kifle Er- 
getu, ministrul de interne, Lij 
Yilma Deressa, ministrul fi
nanțelor, Teshafi Tezaz Tafara 
Work Kidane Wold, ministrul 
Curții Imperiale, dr. Tesfaye 
Gegre Egzi, ministrul de stat 
pentru afacerile externe, și 
alte persoane oficiale.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
Maiestatea Ba Imperială și am
basadorul român a avut loc o 
convorbire cordială.

o DUPĂ cum transmite a- 
genția B.T.A., Ministerul A- 
părării Populare al R. P. Bul
garia a anunțat că potrivit a- 
cordului sovieto-cehoslovac tru
pele bulgare care s-au aflat în 
R. S. Cehoslovacă s-au întors 
în țară.

• ÎN seara zilei de 30 oc
tombrie ambasadorul României 
în R.D.G., Nicolae Ghenea, a 
oferit un cocteil cu ocazia pre
zenței în R.D.G. a delegației de 
studii a C.C. al U.T.C., condusă

de tovarășa Floarea Ispas, se
cretar al C.C. al U.T.C..

La întîlnirea care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială au 
participat secretari ai Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului 
Liber German și alte persoane 
oficiale.

• CONSILIUL de Miniștri 
al Franței a hotărît joi dizolva
rea grupării anarhiste studen
țești „Occident11, ai cărei mem
bri s-au făcut vinovați în ul
timele zile de numeroase aten
tate cu bombe asupra unor ins
tituții publice din Franța.

e MIERCURI seara, în pre
zența conducătorilor de partid și 
de stat ai Cehoslovaciei, la Bra
tislava a avut loc o ședință fes
tivă comună a Comitetului Cen
tral al P.C. din Slovacia, a 
Comitetului Central al Frontu
lui Național Slovac și a Consi
liului Național Slovac, consacra
tă celei de-a 50-a aniversări a 
proclamării Republicii și semnă
rii legii constituționale cu privi
re la organizarea federativă a 
R.S.C. Ședința a fost deschisă 
de O. Klokoc, președintele Con
siliului Național Slovac. Au luat 
cuvîntul A. Dubcek, G. Husak 
și O. Cernik.

• FRONTUL Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud 
și-a deschis reprezentanțe per
manente în Siria și Tanzania, 
anunță agenția V.N.A., citind o 
declarație a comisiei pentru re
lații externe a Comitetului Cen
tral al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

GUVERNUL britanic a 
respins miercuri cererea popu
lației banaban din insula Rabi, 
zona vestică a Oceanului Pa
cific, de a i se acorda indepen
dența.

într-o declarație făcută pre
sei, lordul Shepherd, ministru 
de stat la Foreing Office, pre
cizează' că hotărîrea guvernului 
britanic în ce privește situația 
populației banaban a fost luată 
miercuri seara la sfîrșitul unor 
discuții de o săptămînă.

• AGENȚIILE de presă a- 
nunță că George Thomson, mi
nistru fără portofoliu, trimis 
special al guvernului britanic, 
este așteptat să sosească la 
sfîrșitul acestei săptămîni Ia 
Salisbury, pentru a relua nego
cierile cu reprezentanții Rho- 
desiei.

EWZIȚIE 
ROMANEASCĂ 
IA ERMITAJ

MOSCOVA 31 — Cores
pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu, transmite: După 
ce a fost prezentată publi
cului din Moscova, expoziția 
de pictură și sculptură con
temporană românească a fost 
deschisă la 31 octombrie la 
Leningrad. în sălile Ermita
jului sînt prezentate iubitori
lor de artă leningrădeni cîteva 
dintre lucrările reprezenta
tive ale unor cunoscuți pic
tori și sculptori din România, 
printre care Alexandru Ciucu- 
rencu, Corneliu Baba, Henry 
Catargi, Brăduț Covaliu, Du
mitru Gheață, Ligia Maco- 
vei, Ion Gheorghiu, Ion 
Irimescu.

Despre creația artiștilor 
plastici români au vorbit cu 
acest prilej vicepreședintele 
filialei Leningrad a Uniunii 
Artiștilor Plastici dinU.R.S.S., 
B. Iastribenețki și cercetătoa
rea A. Izberghina.

Trei „ființe cosmice" au coborît dintr-o 
navă spațială în forma unui ou. în timp ce 
nava rămăsese pur și simplu suspendată, 
în nemișcare, pasagerii cosmici s-au îndrep
tat spre mașina unde se aflau doi funcțio
nari ai Cazinoului din Mendoza — Argen
tina (mașină care, din cauze necunoscute, 
fusese... țintuită locului). Vizitatorii din 
cosmos (1,40 metri înălțime, capete extrem 
de mari și turtite) s-au apropiat ide cei doi 
argentinieni care încremeniseră de spaimă 
și le-au luat, prin înțepare, cîteva picături 
de sînge din degete. Apoi, au dispărut.

O analiză a sîngelui a fost ordonată și de 
poliția din Mendoza atunci cînd, imediat 
după pretinsa întîlnire senzațională, cei doi 
funcționari ai Cazinoului s-au prezentat au
torităților povestind straniul intermezzo. 
Concluzia analizei a fost categorică: cei 
doi erau perfect lucizi.

Asistăm la apariția unei noi specii de 
„povestiri vînătorești" ? Cea mai prestigi
oasă instituție în materie, Biroul special 
american pentru obiecte zburătoare nei
dentificate, care funcționează de aproape 20 
de ani, a dat publicității rezultatele unui 
studiu bazat pe cercetarea a 12 000 de măr
turii despre diferite presupuse „mesaje" 
cosmice de pe alte planete. Reiese că în 
proporție de sută Ia sută a fost vorba de 
sateliți artificiali, sonde meteorologice, me
teoriți, avioane cu reacție, elicoptere, re
flexe de lumină, concentrări de gaze în at
mosferă, păsări sau... fantezie.

în oarecare contradicție cu asemenea con
cluzii putem cita, însă rezultatei® unei alte 
anchete efectuate de revista americană 
TIME în cîteva țări. Reiese că cinci per

soane din zece în S.U.A., trei din zece în 
Canada, patru din zece în Brazilia, șase din 
zece în Uruguay și șapte din zece în Argen
tina cred în existența unor obiecte cosmice 
venite de pe alte planete. în aceste consta
tări se reflecă, de altfel, faptul că marele 
„Boom" pe care farfuriile zburătoare l-au 
cunoscut în decursul deceniului 1950—1960

„Boom" 
extrapla- 
netar

în Statele Unite s-a mutat acum pe conti
nentul sud-american.

Argentina cunoaște, din mai a.c. un ve
ritabil „super-boom al corpurilor cosmice 
extraterestre" cum îl definește presa latino- 
americană. Aproape săptămînal sînt relatate 
cazuri de observare sau întîlnire cu diverse 
corpuri cosmice. Cotidianul LA RAZON 
descria, de pildă, recent „cazul" unei tinere 
perechi argentiniene care, în automobil 
fiind, s-ar fi trezit remorcată de o misteri

oasă farfurie zburătoare, ajungînd la o dis
tanță de 8 000 kilometri de casa lor, pe 
o stradă din Mexico City. într-o singură 
lună (august) 250 de persoane din diferite 
localități argentiniene, printre care trei pro
fesori universitari, un astronom, numeroși 
ingineri, medici au declarat că observaseră, 
„corpuri cosmice misterioase". Unul din 
piloții de linie renumiți din Argentina, Pe
dro Heslop (17 ani de zbor) declară că în 
timpul unui zbor pe un avion DC-6 de la 
Buenos Aires la Mar del Plata, a zărit un 
„corp cosmic neobișnuit" de culoare verde. 
Un coleg al lui Pedro, afirmă că a identifi
cat în cursul unui zbor de-asupra portului 
Comodoro Rivadavia un „corp cosmic în 
mișcare" în a cărui ferestruică a zărit o 
„ființă ciudată cu un cap enorm". în tim
pul unor exerciții militare, lingă localitatea 
Ollavaria — relatează revista EXTRA —- 
un caporal și trei soldați au rămas pironiți 
locului atunci cînd au văzut că dintr-o far
furie zburătoare de formă hexagonală co
boară trei ființe de peste doi metri lungime 
în niște costume fosforescente. Caporalul 
s-a desmeticit repede și a somat misterioa
sele ființe să stea pe loc, trăgînd apoi cu 
revolverul. Cei trei vizitatori din cosmos 
s-au îndreptat, însă, calmi spre nava lor și 
au plecat.

...între anchetele contradictorii și supozi
țiile foarte diferite singura realitate precisă 
este că în ultimele două decenii asistăm Ia 
un „boom" aproape permanent al farfurii
lor zburătoare, „boom" care-și schimbă 
doar centrele de greutate geografice.
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