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Proletari din toate țările, uniți-vă! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II NR. 6340 4 PAGINI - 30 BANI VINERI 3 OCTOMBRIE 1969

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU MOGHIOROȘ

Joi, 2 octombrie, 
avut loc funeraliile 
yarășului Alexandru 
ghioroș, activist de frunte 
al partidului și statului, 
vechi militant al mișcării 
muncitorești ' /
re din România, luptător 
devotat pentru cauza so
cialismului, pentru întărirea 
și propășirea patriei.

In cursul dimineții, 
și mii de bucureșteni 
venit la Palatul Marii 
dunări Naționale, unde 
fost depus ‘sicriul cu 
pul neînsuflețit al tovară
șului Alexandru Moghio
roș, pentru a-și lua rămas 
bun de la acela care, vre
me îndelungată, ca mem
bru al Biroului Politic, iar 
apoi al Comitetului 
cutiv și secretar al Comi
tetului Central al 
dului Comunist Român, ca 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste Româ
nia, a adus o valoroasă 
contribuție la victoria re
voluției populare, la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii partidului de edifi
care a socialismului, la În
tărirea statului nostru 
socialist, a militat cu con
secvență pentru înfăptui
rea politicii naționale mar- 
xist-leniniste a partidului 
nostru.

In semn de înaltă prețui
re dată activității revolu
ționare îndelungate a 
Alexandru Moghioroș, 
votamentului său față 
cauza socialismului, de 
mă profundă pe care parti
dul, întregul popor o 
acordă memoriei sale, 
din ultimele gărzi fac 
parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupet, 
Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Mihai Gere, Ton Iliescu, 
Vasile Patilineț.

Conducătorii partidului 
și statului, prezintă apoi 
condoleanțe membrilor fa
miliei celui dispărut.
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MITINGUL
DE DOLIU

Ora 15. Sicriul cu, corpul 
neînsuflețit al tovarășului 
Alexandru Moghioroș, în
văluit în faldurile ingemi
nate ale steagurilor parti
dului și patriei, este purtat 
de ofițeri superiori și așe- 

catafalc, pe pîa- 
preajma clădiri; 
Marii Adunări

de ofițeri 
zat pe un 
toul din 
Palatului 
Naționale.

In tribună 
ducătorii de 
stat, precum 
familiei celui 
chi membri ai partidului, 
conducători de instituții 
centrale și organizații ob
ștești.

Mitingul este deschis de 
tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

Despre activitatea înde
lungată a tovarășului Ale
xandru Moghioroș, despre 
meritele sale deosebite In 
mișcarea muncitorească, în 
lupta împotriva exploatării 
capitaliste, pentru libertate 
socială și națională, pentru 
construirea socialismului și 
propășirea țării au vorbit 
tovarășii Constantin Pîrvu- 
lescu, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a

iau ioc con- 
partid și de 

și membrii 
dispărut, ve-

TINERETUL și CULTURA

SELECȚIA ÎN RECEP 
TAREA VALORILOR
I.a această rubrică, tineri oameni de litere s-au ex

primat ■— unii cu fervoarea eseistului, alții cu dezinvoltura 
metaforei — asupra raportului dintre tînăr și cultură, asupra 
locului culturii în definirea personalității, a atitudinilor și con
vingerilor sale. Tema propusă dezbaterii implică de două ori 
riscul pentru semnatar. Pe de o parte pe acela că orice aspi
rant la învestitura cu titlul de om de cultură se va considera 
întotdeauna nu îndeajuns de îmbogățit spiritual, dator unot 
momente esențiale ale culturii pe care nu le-a cunoscut sau 

/ nu le-a aprofundat încă. (De aici, modestia omului de cultură 
în relațiile sociale). Și, în egală măsură, riscul de a alege, sim
bolic, dintre personalitățile culturale ale epocilor, printr-o 
atitudine inevitabil subiectivă, în sprijinul ideilor enunțate 
doar numele unor autori în ale căror idei își află sau pare 
a-și afla, nemijlocit, continuitatea spirituală. In sfîrșit, se mai 
cerc afirmat că între cultura unui scriitor și aceea a unui om 
fără vocație creatoare în sens literar există numeroase deose- 
biri specifice.

Pentru omul — să-l spunem — obișnuit, înțelegînd prin a- 
ceasta că împlinește exigențele unei pregătiri medii, cultura 
poate fi identificată cu obligația de a cunoaște_ marile mo
mente spirituale ale umanității, marile personalități creatoare 
ale lumii — în filozofie, literatură, știință etc., evoluția — în 
timp — a unor idei esențiale și a unor sentimente etern umane.

Pentru creator, ipostaza culturală numită mai sus poate re
prezenta o condiție obligatorie dar nu și suficientă, întrucît el 
selectează, în primul rînd, din vasta operă a spiritului acele

de NICOLAE DRAGOȘ

, (Continuare tn pag. a H-a)

DEMOCRAT DIN GUINEEA
Joi după-amlază, tovarășul 

Nioolae Ceaușescu a primit dele
gația Partidului Democrat din 
Guineea care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noas
tră. Din delegație fac parte Keita 
Mamadi, secretar al Biroului 
Politic Național al partidului, 
ministru al învățămîntului popu
lar, și Dialo Taran, secretar al 
Federației din Conacry, a parti
dului, ministrul sănătății.

La primire au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al

C.C. al P.C.R., și Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Delegația guineeză a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea Secre
tarului general al PJD.G, tovară
șul Ahmed Sekou Toure, și urări 
de succes în îndeplinirea înaltei 
răspunderi pe care o are în frun
tea P.C.R. și a poporului român, 
evidențiind, în același timp, evo
luția pozitivă, de pînă acum, a 
cooperării dintre cele două țări și 
popoare, precum și perspectivele 
favorabile de întărire a aoesteia.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis to
varășului Ahmed Sekou Toure un 
salut prietenesc și urări de succes 
în lupta poporului guineez împo
triva imperialismului, pentru 
dezvoltarea social-economică șl 
consolidarea independenței țării, 
exprimînd, totodată, convingerea 
că relațiile de prietenie ți colabo
rare dintre cele două țări se vor 
dezvolta, în continuare, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și progresului social.

întrevederea m desființat în
tr-o atmosferă da celdă prietenie.

UN IMPERATIV LA ORDINEA ZILEI
măsuri pentru asigurarea producției agricole

iw-țAWW
i. I

P.C.R., Janos 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Virgil 
Trofin, membru al Comite

ntului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, 
C.C. al P.C.R

Tovarășii 
Ceaușescu, Ion 
Maurer și ceilalți conducă
tori de partid și de stat 
conduc pe ultimul drum pe 
tovarășul Alexandru Mo
ghioroș.

Cortegiul funerar, însoțit 
de o gardă militară și de 
mii și mii de bucureșteni 
se îndreaptă spre Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism. 
Pe întregul parcurs i se 
adaugă numeroși cetățeni, 
pe fețele cărora se poate 
citi durerea pe oare între
gul nostru popor o încearcă 
prin încetarea din viață a 
tovarășului Alexandru 
ghioroș. Dăruirea sa 
nă de abnegație 
tru patrie și popor, 
tru socialism, lupta sa de 
ostaș dîrz al partidului nos
tru, de militant pentru uni
tatea frățească a tuturor 
oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, con
stituie pentru toți comu
niștii, pentru toți oamenii 
muncii, un exemplu lumj-

.Fazekas, - nos fn activitatea consacrată 
înfăptuirii politicii Partidu
lui Comunist Român, împli
nirii țelurilor sale mărețe, 

în Parcul Libertății,* si- 
. criul cu corpul neînsuflețit 
al defunctului este purtat . 
din nou pe umeri de ofițeri 
superiori, pînă pe platoul 
din fața monumentului. 
Aici, o gardă militară de 
onoare prezintă onorul.

Răsună acordurile impre
sionante ale Imnului de 
luptă al clasei muncitoare 
— Internaționala. Sicriul cu 
corpul neînsuflețit este 
coborît într-una din cripte
le de la baza hemicielului 
monumentului, în timp ce 
se trag 12 salve de artilerie 
în semn de omagiu adus 
tovarășului Alexandru Mo
ghioroș.

In fața. criptei, conducă
torii de partid și de stat, 
întreaga asistență păstrează 
un pios moment de recule
gere.

Pe lespedea de granit ne
gru sînt gravate numele : 
Alexandru St. Moghioroș și 
datele 23 X 1911—1 X 1969.

★
Mitinguri de doliu au a- 

vut loc joi la Fabrica de 
mobilă 23 August din Tg. 
Mureș și la Institutul de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice — Fundulea.
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(Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Olandei și ministrul afacerilor externe 

vor face o vizită oficială în România
La invitația guvernului 

Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului 
de Miniștri al Olandei, P.J.S. 
de Jong, și ministrul afaceri-

lor externe, J.M.A.H. Luns, 
vor face o vizită oficială în 
România de la 27 la 30 oc
tombrie 1969.

Cum v-ați integrat în 
producție, tovarășe 
inginer agronom ?

A trecut un an de cînd două
zeci și șase de foarte tineri ingi
neri agronomi, mecanizatori și 
medici veterinari, au venit de pe 
Băncile facultăților în coopera
tivele agricole și în întreprinde
rile pentru mecanizarea agricul
turii gălățene. Ce ne pot 
spune despre primul lor an de 
muncă acești 26 de tineri, ce sa
tisfacții și ce insatisfacții au avut 
în această perioadă ?

Mihai Hangiu, Maricela Popa, 
Magdalena Anastasescu, 
drone Crețu, Răzvan 
gheluță — nume în dreptul 
cărora, la sfîrșitul primului an de 
producție, pot fi așezate fapte de 
muncă ce i-au impus și îi de
finesc ca intelectuali formați în 
acești ani, conștienți de marea 
obligație ce le revine ca parti- 
cipanți activi la ridicarea pe noi 
trepte a agriculturii românești. 
Dacă vom spune că, în primă
vară. doctorul Andrope Crețu a 
rămas timp de o săptămînă în 
puiernița cooperativei agricole 
pentru a supraveghea personal 
întreținerea puilor aduși de la in
cubator pe un timp cu sloată și 
că, astfel, unitatea din comuna 
Independența a crescut, anul a- 
cesta, peste 10 000 de păsări cu 
cel mai scăzut procent de mor
talitate din întreg județul, nu 
facem decît să subliniem, 
printr-un exemplu, o realitate 
deosebit de bogată. La Vlădești, 
acolo unde nici un inginer n-a 
rămas mai mult de un an-doi 
(pentru că „nu puteau suporta 
izolarea"), tînăra ingineră Mari
cela Popa a organizat, în anul 
de cînd muncește aici, loturi ex
perimentale pe trei tipuri de 
sol și la toate culturile în condi
ții de mecanizare, chimizare și 
densități diferite, iar acum lu
crează la un studiu privind dez
voltarea economică a cooperati
vei, a sectoarelor de producție.

An- 
An-

Dar, iată și altfel de cazuri, 
desprinse din aceeași realitate.

La întreprinderea pentru me
canizarea agriculturii Berești, dis
cutăm cu inginerul Ștefan Sîr- 
ghie. „Anul care l-am parcurs, 
(lupă terminarea studiilor — ne 
spune el — nu m-a convins că 
sint atît de util producției... Am 
fost încadrat pe postul de me
canic șef, dar în tot acest timp 
am depus doar o muncă de con
trol. Aceasta, întrucît activitatea 
de producție a fost foarte bine 
coordonată de maiștrii de atelier. 
De aceea, mă întreb : de ce este

GH. FECIOKU

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

După cum s-a anunțat, unitățile agricole cooperatiste din 
județul Galați au terminat însămințările de toamnă. Cu a- 
cest prilej Biroul Comitetului județean Galați al P.C.R. a 
trimis Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune :

Traducînd în fapte indicațiile prețioase cuprinse în docu
mentele Congresului al X-lea al partidului, care stabilesc 
sarcini concrete menite să asigure sporirea contribuției a- 
griculturii la creșterea potențialului economic al patriei, la 
satisfacerea multiplelor nevoi ale societății noastre, Comi
tetul județean de partid s-a preocupat ■ și a luat măsuri

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a ,111-a)

Vom îndeplini cu succes sarcinile trasate
de Congresul al X-lea învățămîntului

superior din patria noastră
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

0 au trimis Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu telegrame prin care își exprimă recu
noștința față de partidul și statul nostru pentru condițiile tot mai bune de muncă și 
viață create tineretului studios ’și se angajează să muncească cu rîvnă și perseverență 
pentru a se pregăti temeinic să devină constructori de nădejde ai societății noastre 
socialiste.

Cu prilejul deschiderii noului 
studenții din centre universitare ale

an de învățămint universitar, cadrele didactice 
țării LI—L C——ict—„ Czr.tz-'. *1 T—t—.

de nădejde ai societății noastre

r muljumim
CU DECIZIA INSTAMEI?

In sală, difuzoarele transmit muzică beat. Sintem la Ateneul tineretului — Tehnic Club din sec
torul V al Capitalei. Așteptăm începerea unui proces public.

Muzica se întrerupe brusc. în sală intră completul de judecată.-------- _ _ ..... CeDaniel I., Vasile D., Adverso E. 
juns aici ?

Toți au aceeași vîrstă : 19 ani.
Apoi sint aduși cei trei : 

s-a întîmplat ? Cum de-au a-

Două prietene — eleve — se 
întoro de la film. In apropierea 
casei sint acostate de niște ti
neri care le adresează cuvinte 
scandaloase. Una din fete fuge 
spre intrarea blocului, în 
schimb cealaltă, Tanîa I.. este 
lmobiiisetă, lovita, tădntitl la

pămtnt. Ea țipetele el apar ve
cinii și fata reușește să se ri
dice șl să Intre în bloc.

— Prin ce anume Tania a 
rvocat această ripostă bruta- 

din partea' lui Daniel ? — 
este 
din 
cea.

Întrebat Marin M., unul 
aaostatcrl, martor tn pro-
Nu gU«M • explicați*—

— Dumneata ai aprobat ati
tudinea lui ?

— Nu, nu am auzit discuția..-
A spus Marin M., adevărul ? 

Se afla doar la doi pași de in
culpat, putea Interveni dacă 
nu-1 aproba.

— Ești prieten eu inculpatul?
Vădit stingherit, Marin răs

punde i

— Nu, vecin, colegi prieten 
doar acolo, între blocuri...

„Prieten între blocuri". Ca
dru favorizant pentru dezvălui
rea unoy carențe educative ?

După o săptămînă, In același 
cvartal de blocuri. In holul scă
rii, un grup de tineri „sărbăto
resc" plecarea în armată a lui 
Adverso. Au băut lichior, șî-au 
spus glume, s-au lăudat cu ul
timii# aventuri. Petrecerea tîn-

VIORICA DIACONESCU

(Continuare ta png. a U-a)

A Corpul profesoral și stu- 
w denții, se spune în telegrama 

centrului universitar ieșean, 
animați de un devotament ne
țărmurit față de partid, își 
manifestă hotărîrea de a asi
gura îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Congre
sul al X-lea al P.C.R. învăță
mîntului superior din patria 
noastră. Vom pune în centrul 
atenției noastre — se spune 
în telegramă — preocuparea 
pentru însușirea a tot ce este 
mai valoros în domeniul cul
turii, științei și tehnicii con
temporane, pentru îmbunătă
țirea continuă a procesului in- 
structiv-educativ. Vom pro
mova un climat de exigență, 
de înaltă responsabilitate in 
întreaga activitate pe care o 
desfășurăm pentru a putea 
răspunde în tot mai mare mă
sură nevoilor societății noas
tre socialiste.

Sîntem profund recunoscă
tori partidului și statului nos
tru, se subliniază In telegrama 
cadrelor didaotioe și studen-

(Continuare ta pag. e IV.-a)

In aceste zile, executarea la 
timp a volumului mare de lu
crări agricole specifice acestui se
zon — recoltarea culturilor tirzii, 
pregătirea terenului, semănatul 
cerealelor de toamnă — solicită 
la maximum eforturile membrilor 
cooperatori și mecanizatorilor, ne
cesită o temeinică organizare a 
muncii în fiecare unitate agricolă. 
Situația este de-a dreptul îngrijo
rătoare : deși ne aflăm In octom
brie, în cooperativele agricole re
colta de porumb n-a fost strînsă 
decît în proporție de 30 la sută, 
și de 45 la sută 
prinderile ’ agricole 
pregătirea terenului 
natului griului se 
încă, într-un ritm ce 
nici pe departe condițiile exis
tente. Și, în timp ce foarte multe 
dintre combinele de recoltat po
rumb stau nefolosite la sediile 
secțiilor de tractoare (după cum 
am fost informați, în ju'dețul Ba
cău circa 60 la sută, în Constanța 
peste 64 la număr, în Buzău a- 
proape 40 la sută, la Iași aproape 
toate), membrii cooperatori lu
crează mai mult în viile de pe 
loturile personale sau se preocupă 
de rezolvarea altor probleme per
sonale. Președinții unor coopera
tive agricole, inginerii agronomi, 
trimișii organelor județene invocă 
un întreg arsenal de justificări. 
Dar cit pot valora asemenea justi
ficări în fața faptului că, într-o 
săptămînă fără ploaie și fără 
brumă, în județul Brașov s-a re
coltat porumbul de pe numai 7 
hectare (?), iar cooperativele agri
cole din județele Mureș și Neamț 
de pe 512 și, respectiv, 450 de 
hectare ? Dacă în unitățile agri
cole din județele vecine Clujului, 
Caraș-Severinului, Bihorului. Ba- ' 
căului și Prahovei lucrările de re
coltare se desfășoară intens, cum 
de aci, pentru ritmul de lucru 
aflat total în discordanță cu po
sibilitățile se invocă neajungerea 
la maturitate a lanurilor ?

Cînd privește lanurile cu rod 
bogat, fiecare conducător de uni
tate ar trebui să-și amintească de 
urmările unor neglijențe manifes
tate anii trecuți, cînd o bună 
parte din recoltă t-a depreciat

(Continuare ta pag, e UI-a)

între- 
stat; 

semă-

în
de
Și 

desfășoară, 
nu reflectă



FESTIVALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR DRAMATICE

La Timișoara; 
DEBUT SĂRAC

(Prin telefon, de la trimisul 
nostru):

...Dar a început mai de gra
bă modest, fără amploare și 
strălucirea cuvenită unui eve
niment de asemenea proporții. 
Este vorba, deocamdată, de pri
ma fază zonală. Ar fi fost firesc 
ca aceasta să nu se limitez^la 
semnificația unui concurs de 
preselecție ci să devină o ade
vărată sărbătoare, în care pre
zența celor mai valoroase 
spectacole cu piese originale 
din fiecare teatru să dobîn- 
dească prestigiul unui act re
prezentativ. Or, deocamdată, 
ceea ce se petrece aici este 
încă departe de ceea ce ne-au 
oferit în acest an alte festi
valuri.

Prima zi a cuprins trei re

BUCUREȘTI

Ne mulțumim doar cu decizia instanței ?
(Urmare din pag. I)

jea. Și, iată revirimentul : pe 
scară coborau două femei tine
re. Nu le cunoșteau. Unul din 
băieți se postează în fața in
trării. Altul, Adverso, se în
dreaptă spre prima femeie, o 
prinde amical de bărbie : „Ce 
mai faci, mami ?“ Neobrăzarea 
continuă grotesc pînă la apa
riția soțului, rămas în urmă să 
încuie ușa apartamentului.

— I-am invitat să-și vadă de 
treabă, relatează soțul uneia 
dintre femei.

Adverso s-a simțit umilit în 
fața prietenilor de aceste ar
gumente întemeiate pe bun 
simț, Este un orgolios.

— Au început să meargă în
cet după noi Tăcuți. Și azi mă 
mai urmărește imaginea aceia 
— își reamintește soția. Parcă 
erau o haită de lupi care-și in
timidează prada înainte de a 
ataca.

Șl au atacaț. Toți șase, pe la 
spate. Soțul a fost doborît. 
„N-ați auzit de banda lui 
Zapa?". Și loviturile curg. (Au 
fost necesare mai multe zile de 
concediu medical pentru vinde
carea rănilor). La țipetele fe
meilor au sărit în ajutor cîțiva 
cetățeni, Un om civilizat are 
inoculat în conștiința sa un 
profund sentiment de solidari
tate cetățenească, el se simte 
lezat, lovit personal atunci cînd 
altcineva din jurul său este lo
vit sau lezat.

Apărarea are cuvîntul ;
— Ii cunosc pe părinții lui 

Daniel. Sint foarte cumsecade. 
In vecin băiatul are o compor
tare bună, la locul de muncă 
există o părere bună despre el.

Este dreptul apărării să ofere 
argumente serioase care să de
monstreze nevinovăția incul- 
paților, acolo unde aceasta 
există. Dar dînd toate acestea 
sint înlocuite cu afirmații ne
verificate, ca în acest caz, ne 
înscriem în replică ;

Tatăl lui Daniei este cunos
cut Și recunoscut pentru lipsa 
de stabilitate în serviciu, pen
tru chefurile și certurile din 
familie. O cerere de reangajare 
Ia Abator se află chiar acum 
aprobată, dar nu i-a mai dat 
curs. Tn bloc se pune problema 
evacuării familiei pentru nepla
ta chiriei, a eotei de întreți
nere. Cît despre Daniel, a lu
crat patru luni, ca muncitor 

Recalificat la Abator. 

prezentații ale Teatrului din O- 
radea. Mi-ar fi plăcut să trans
criu aici cîte ceva din discuți
ile asupra spectacolelor care 
ar fi trebuit să se poarte a doua 
zi cu participarea membrilor 
juriului (oameni de teatru cu 
un temeinic prestigiu) și cu a- 
ceea a numeroșilor critici tea
trali prezenți la Timișoara. 
Dar din motive pe care nu le 
cunosc și în orice caz nu le 
pot înțelege, discuțiile nu au 

mai avut loc.
Este drept că nici spectaco

lul orădean cu „Michelangelo" 
de Al. Kirițescu nu a fost din
tre acelea care îmbie spiritul 
la controverse fertile ; din- 
tr-un ansamblu destul de a- 
morf, care nu a reușit nici să 
escaladeze cusururile piesei, 
nici să-i transmită virtuțile de 
atmosferă, nu am mai reținut 
decît unele valori plastice 
(scenografia — Mircea Matca- 
boji, costumele — Edit 
Schranz Kunovits) și cîteva 
rare interpretări individuale 
peste mediu. (Dorel Urlățea- 
nu, Grig Dristaru-Teodores-

Dar argumentele apărării 
continuă :

— Adverso pleca voluntar în 
armată. Așa a înțeles el să-și 
ia rămas bun de la prieteni. 
Dar să știți că femeia de care 
s-a legat... era tînără și fru
moasă (Sic!!!). Le dezavuam 
faptele dar vă rog să țineți cont 
că nu a fost scandal public, nu 
s-au oprit tramva'e, nu a fost 
asistență numeroasă...

Ne aflăm, așadar, în fața 
unui fapt reprobabil și dezono
rant, care contravine celor mai 
elementare norme de convie
țuire socială, însăși ideii de 
civilizație, al cărui deznodă- 
mînt se poate deduce ușor, 
(unul dintre tineri și alergase 
să se înarmeze cu un obiect 
mai dur), dacă nu interveneau 
cetățenii. iar apărarea invocă 
circumstanțe atenuante pentru 
că... nu a fost scandal public, 
adică nu s-au oprit tramva
iele !,

De altfel și în pledoaria ce
lui de-al treilea apărător al lui 
Vasile D., se argumentează :

— El nu mai băuse niciodată. 
Părea un exemplu. A rîs ca un 
naiv de isprava lui Adverso. 
Risul nu să pedepsește. (Dar 
complicitatea ?) Ce trebuia să 
facă el ? Să-i oprească de Ia 
bătaie. N-a făcut-o. A dat și 
el-

Au cuvîntul acuzații:
Brunet, cu trăsături energice, 

cu un aer sigur de el. Daniel 
se adresează sălii cu imperti
nență :

— Onorată instanță, onorat 
public. Ce-aș putea învăța eu 
„acolo" ? Cred că mi-ăr fi așa... 
n-am cuvinte. Nu e o educație 
să fiu pedepsit prea aspru.

— Ai mai fost internat în- 
tr-un institut de reeducare, 
pentru tilbărie — îi reaminteș
te președintele tribunalului.

— N-am față de om așa rău...
Adverso (atitudine inconști

entă, zîmbetul din timpul dez
baterilor : se topește intr-o 
mină de om hărțuit. învîrtește 
stingherit șapca de deținut în 
mîini) :

— Mă distrug, credeți-mă. 
Recidiviștii au o influență ne
fastă asupra mea.

Vasile D. (cu o anume can
doare, cu vocea înecată de 
emoție, nesigur pe vorbe) :

— Regret foarte, foarte mult. 
N-am să mai fac.

Instanța •• retrag» pentru 
deliberare :

Stupoare. De-abia acum, cînd 
aud sancțiunii» drastice merita
te (In total «apte ani de deten

cu). Mai elocvente au fost cele 
două recitaluri de poezie re- 
prezentind continuitatea unei 
admirabile inițiative orădene, 
care a creat un cafe-teatru, un 
program de certă ținută și se
riozitate. Un recital Nicolae 
Labiș intitulat „în miezul unui 
ev aprins" a adunat 5 actori 
tineri în jurul unei idei și da
că rostirea versurilor a fost 
uneori imperfectă, (poate și 
din pricina supralicitării efec
telor de lumini și de ilustrație 
muzicală care au sugrumat e- 
moția), promisiunea pe care o 
oferă această preocupare se 
cuvine salutată. Celălalt reci
tal a fost unul „solistic" : acto
rul Eugen Țugulea a interpre
tat un impresionant reperto
riu de balade și cîntece țigă
nești, din nou cu o prea masi
vă intervenție a mijloacelor 
adjuvante, dar cu incontesta
bil fior liric, cu știința de a 
pătrunde în universul specific 
al fiecărui poem, uneori cu un 
umor trist de bună factură.

SEBASTIAN COSTIN

- OTOPENI, 

carte de vizită
aeriană

Orly, Le Bourget, Vnucovo, Ziirich, Fumicino, București- 
Otopeni..._ Printre marile aeroporturi ale Europei, aceste 
aeriene cărți de vizită ale unei țări,, va figura, în curînd, și 
modernul aeroport construit în apropierea Bucureștiului. Con
dus de o autostradă elegantă, cu bananele luminilor de neon 
aliniate de o parte și alta, copertina dantelată a aeroportu
lui se deschide ca o imensă pasăre albă spre pistele de 
aterizare. Spre cea mai lungă pistă de aterizare din țară, 
însumînd aproape 4 900 de metri, cu o rezistență de 40 kgf. pe 
metru pătrat. Un intens trafic aerian va incepe aici peste cîteva 
săptămîni, avioanele de călători aterizînd din 3 în 3 minute. 
Poartă de intrare, poartă de tranzit pe pămintul însorit al Ro
mâniei, legind fiordurile Scandinaviei cu piramidele și nisipu
rile Africii, aeroportul de la Otopeni va fi in măsură, în faza 
finală a construcției lui, să primească din minut în minut 
avioane din toate colțurile planetei.

Un laborator electronic cu nouă nivele „se ascunde*’ în 
turnul de comandă al aeroportului, ridicat cu 47 de metri 
deasupra pămintului. 200 de oameni, în majoritatea lor foarte 
tineri, vor dirija, de la modernele panouri electronice, drumu
rile aeriene.

Asigurarea unei perfecte sincronizări, a unej funcționări 
ideale .a fiecărui mecanism, este sarcina de bază a eiectroniș- 
tilor, radiotehnicienilor și dispecerilor de pe aeroport. Pînă la 
intrarea în funcțiune a aeroportului, fiecare, Ia locul său Vie 
muncă, face probele de acomodare, probe care nu înseamnă, ca 
la alte servicii, doar intrarea intr-un program disciplinat de 
lucru, ci, mai ales, o cunoaștere a „atmosferei" acestor aparate 
care conduc avioanele. O atmosferă tehnică, dar și una psiholo
gică. de intuire a gindurilor, a concentrării și mișcărilor pi- , 
lotului. Ei stabilesc, de fapt, drumurile afective aeriene, 
neuitind o clipă că acolo, sus, navigatorul poartă răspunderea 
unor vieți omenești, că de atenția și grija lor depinde securita
tea unor oameni, ,

Un furnicar de oameni fac ultimele lucrări de amenajare 
a aeroportului. Pereții de sticlă, scările rulante, sălile de 
așteptare spațioase și elegante îți dau senzația unei bucăți de 
cer limpede cuprinsă pe pămînt între mozaicuri, detalii 
arhitectonice pline de gust. Un uriaș panou electronic va oferi 
călătorilor toate datele necesare. Taluzurile de 'verdeața, 
proaspătă tot timpul anului, vor întregi cartea de vizita pe 
care Bucureștiul o prezintă, cu generozitate și eleganța, 
oaspeților săi.

Orly, Le Bourget, Vnucovo, Fumicino... Pe hărțile aeriene, 
București-Otopeni se va înscrie alături de ele, ca senin al 
ospitalității și simțului estetic specific acestor meleaguri.

GALINA BADULESCU

ție), conforme cu spiritul de 
echitate care stă la temelia 
societății noastre, cred că rea
lizează gravitatea actului _ lor 
reprobabil. Sint deconcertați.

Am privit cu jenă chipurile 
părinților. Ridurile 'devin parcă 
mai proeminente, obrajii se în
roșesc, lacrimile împăienjenesc 
ochii, capetele se apleacă-

Doar tatăl lui Daniel ridică 
insistent mina. Vrea să obțină 
aprobarea „Să-i dau băiatului... 
două pachete cu țigări".

Procesul s-a încheiat, justiția 
si-a spus cuvîntul afirmînd încă 
odată sensul coercitiv dar și e- 
duca-tiv al legalității noastre so
cialiste. Noi ne continuăm, însă, 
ancheta pentru că dincolo de 
instanță, faptele celor trei se 
cer analizate sub lupa exigenței, 
a unor legi nescrise, legi ale 
comportamentului în viața so
cială. Cazul impune atenției 
noastre cîteva aspecte ale edu
cației în familie și în societate.

FAMILIA ELABOREAZĂ 
SEVELE

VIITOAREI PERSONALITĂȚI
Apartamentul în care am in

trat e încăpător, luminos, mo
bila, covoarele, bibelourile, ta
blourile sugerează bună starea, 
dar mai ales grija pentru un in
terior liniștit.

Gazda, un bărbat în vîrstă, are 
cearcăne adinei și glasul nesi
gur :

— Sînt bolnav, îmi este atit 
de greu... Copleșit de tristețe 
tatăl lui Adverso, povestește : 
După patru fete a venit el. A 
fost o mare bucurie, Uitați vi
oara, (scoate dintr-un dulap o 
vioară de copil fără coarde), de 
mină îl duceam la profesor, 
voiam să realizez prin el tot 
ce n-am putut face eu în viață. 
La cinci ani, însă s-a împrietenit 
cu niște copii răi, s-au urcat 
într-o mașină cu boloboace. La 
Snagov i-a descoperit șoferul 
și i-a dat jos. Flămînzi, au fu
rat niște covrigi. Ni l-a adus a- 
casă Miliția. I-am fript picioare
le cu fierul de călcat (!). Nu se 
poate spune că nu a fost pedep
sit. Degeaba, a prins de mic 
gustul de aventură. în cele din 
urmă am cerut internarea lui 
într-un institut de reeducare. Nu 
prea-i plăcea să muncească. 
L-am angajat la Trustul de uti
laj greu. A mers trei luni la lu
cru, apoi pleca dimineața de' 
acasă, cu pachetul de mîncare. 
într-o zi soția m-a făcut atent: 
„Ia uită-te la mîinile Iul nu ți 
se par cam prea albe, nemunci
te 7", Intr-adevăr, etnd m-am

Preuniversitaria, 
on îndrumar sigur 

al pregătirii pentru 
admiterea în învă- 
țămintul superior

Cunoscuta pagină destinată 
de revista „Viața studențească" 
elevilor claselor a Xll-a, as
piranți la studenție, anunță in 
acest an școlar sumare de o 
mare utilitate pentru cei inte
resați.

Pagina PREUNIVERSITARIA, 
ca și lectura întregii reviste, 
constituie pentru toți elevii din 
clasele superioare un prim con
tact, 0 inițiere utilă în viața 
universitară.

Abonamentele, prin factorii 
poștali și difuzorii voluntari, se 
colectează pînă la 15 octom
brie. Prețul unui abonament pe 
perioada 28 octombrie — 31 de
cembrie 1969 (11 exemplare) — 
5,SO Iei.

Interesat la serviciu, lipsea de o 
lună... M-am rugat de inginer 
și l-au reprimit. Cîștiga puțin 
150—200 lei. De la noi primea 
totul, Nu voiam să zică că-1' 
constring. Nu știu zău; dacă am 
să mai rezist mult la atîtea su
părări...

Mama lui Adverso a făcut fa
miliei reclamante o ofertă : 
„Sînt în stare să vă dau 10 000 
lei să nu-1 reclamați".

înțelegem că o asemenea în- 
tîmplare e dureroasă pentru 
orice părinte, înțelegem că dra
gostea paternă conține, întot
deauna, sap aproape întot
deauna, o anume doză de subi
ectivism, înțelegem că e dificil 
uneori pentru un tată sau pentru 
o mamă să privească cu clari
tate și discernămînt faptele, tră
săturile, atitudinile copiilor lor. 
Dar de aici și pînă la refuzul 
evidenței e o distanță prea mare.

CARTIERUL 
— CADRU DE VIAȚA 

PENTRU TINERET
Seara, tîrziu, un grup de tineri 

stau de vorbă în fața unui bloc. 
Intru în vorbă cu ei. Vreau să 
le aflu părerea despre cele în- 
tîmplate. Nu vor, sau nu știu 
prea multe despre băieții de 
peste drum : „Ei aveau prietenii 
lor." în schimb, îmi vorbesc des
pre timpul lor liber .

— Dacă nu mergem în centru 
la un film — aici în Berceni nu 
există cinematograf — stăm de 
vorbă în fața blocului, așa cum 
ne vedeți. Provincialii ne invi- 
oiază pe noi bucureștenii. în 
cazul nostru nu au de ce. S-au 
construit asemenea blocuri fru
moase, pentru 40 000 de familii 
și nici un spațiu pentru noi) ti
nerii, ne spunea Mircea Semeni, 
matrițer. îl completează Gică I., 
student anul II la Politehnică.

— Am cerut un spațiu care stă 
gol, să facem un club, ni s-a 
spus că este rezervat Recomului. 
Am vrut să instalăm la noi la 
spălătorie, tot nu este folosită, o 
masă de tenis, să ascultăm mu
zică, noi cei din bloc. N-am reu
șit. Nu există un teren de hand
bal, de volei sau de fotbal. Ve
deți peste drum e școala 194. 
în curte sînt terenuri. Ni s-a 
interzis accesul, chiar și în va
canța elevilor.

Este ciudată această claustare 
a școlii chiar și în timpul va
canțelor. Odată cu ultimul clo
poțel care anunță terminarea 
cursurilor, deci a „misiunii in
formative" a școlii se termină 
oare și îndatorirea educativă ?

Avem nevoie de asemenea 
procese publice. Ele au un 
rol educativ, sînt menite 

să trezească spiritul civic al oa
menilor, să invite tineretul la 
o meditație profundă asupra 
vieții și comportării lui. Tocmai

VINERI, 3 OCTOMBRIE 1969

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): ENIGMA OTILI- 
EI — ora 20; (Sala Studio): CINE 
EȘTI TU ? — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu): UN- TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Studio); 

| SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU - 
I ora 20; Teatrul Mic; CINCI SCHI

ȚE ; CINTĂREAȚA CHEALĂ — 
1 ora 20 ; Teatrul „C.I. Nottara" 

(B-duf Magheru): LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 19.3Q; Teatrul 
Țăndărică (Str. Academiei) : A 
FUGIT UN TREN — ora 17.

VINERI, 3 OCTOMBRIE 1969

• 10,00 Limba rusă (reluare).
• 10,25 Limba spaniolă (reluare), 
ș 10,50 închiderea emisiunii de 
dimineață. s 18,Oo Buletin de 
știri. » 18,05 Lumea copiilor. Lan-

I terna magică . „Primăvara", 
„Călăreții curajoși" și „Lecția de 

I vioară". © 18,30 De Ia strămoși 
pentru nepoți. Vîlcea Gheorghe 
Bobei, Constantin Popian, Maria 
Bîrzescu și un grup vocal din 
Călimăneștl, cunoscuți rapsozi al 
acestor meleaguri, vor prezenta 
balade și obiceiuri specific^ aces
tor locuri vîlcene. Prezintă Vasile 
Donose. » 18,55/ Publicitate.
• 19.00 Tele-universltatea. Ciclul 
„Viata". » 19,30 Telejurnalul de 
seară. Actualitatea în agricul
tură — ediție specială. » 20,00 
Film pentru cinefili : „Servito
rul" — regia Joseph Losey.
• 22,00 Reflector, « 22,20 Mult e 
dulce si frumoasă. Emisiune da 
limbă română, de conf. dr. Sorin 
Stati. » 22,45 Telejurnalul de 
noapte șl buletinul meteorologic.
• 23,00 închiderea emisiunii.

PENTRU TIMPUL
DUMNEAVOASTRĂ LIBER

- ■ ; /î ■ - ■; \

LA NORD PRIN NORD-VESȚ ru
lează la Patria (orele 9; 12: 15; 
18; 21) Festival (orele 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30) Sala Palatu
lui (orele 16,15; 19,45) OMUL CARE 
VALORA MILIARDE rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30: 
16 ; 18,30; 20.45) ; Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Modern 
(orele 9,30; 11,45. 14; 16,15; 18,30; 
20,45) Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,30). ANGELICA Șl
SULTANUL rulează la Republica 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16,30) ; GALA 
FILMULUI GERMAN. MORȚII 
RĂMtN TINERI (orele 20,30). Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30;; 16,30; 
18,45 ; 21) Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16. 18,30; 20,45). Fla
mura (orele 9. 11,15, 13,30; 16; 
18,15; 20,30) UN GLONTE PENTRU 
GENERAL rulează la Giulești (o- 
rele 15,30- 18; 20,30) Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30) Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,451 MARATON rulează la 
Victoria (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,15; 20.45) MY FAIR LADY 
rulează la Central (orele 9,30;

de aceea asemenea procese tre
buie să se desfășoare într-un 
cadru și o atmosferă care să 
sublinieze gravitatea faptelor 
judecate. Iată de ce ne-am mirat 
că participanții la procesul 
descris mai sus au fost întîmpi- 
nați în sală cu muzică beat 
Puțin după terminarea procesua
lul, după pronunțarea sentinței 
pe ringul de dans al Ateneului 
tinerii dansau după muzică 
beat.

Rezonanța adîncă pe care pro
cesul a avut-o în conștiința lor 
nu a fost astfel atenuată ? Or
ganizatorii procesului nu s-au 
gîndit că invitația la dans echi
vala, într-un anume sens, cu o 
invitație la insensibilitate, la 
indiferență ?

Asemenea procese publice 
sînt necesare, re-petăm. însă ca
drul și locul lor de desfășurare 
trebuie să fie într-o perfectă 
concordanță cu seriozitatea și 
gravitatea dezbaterilor de con
știință pe care sînt chemate să 
le provoace.

SELECȚIA ÎN RECEP
TAREA VALORILOR

(Urmare din pag. IX

personalități, în a căror structură — nu o dată greu sesizabilă 
— se regăsește, cu ale căror ide, se descoperă în rezonanță 
intimă. De aceea, în confesiunile unor mari scriitori sau unor 
mari compozitori se pot descoperi opțiuni culturale nu o dată 
paradoxale dar, in același timp, explicabile — cu condiția ra
portării lor la universul propriu și Ia starea de spirit așa cum 
transpar ele din structura operei, din faptele biografice.

Aș mai adăuga că, una din aspirați le ori din condițiile im
puse de apelativul de om de cultură ar fi aceea de conștienti
zare a atitudinii selective, a receptării valorilor. Nu-mi pot 
imagina pe cineva care ș-a cutremurat luind act, prin lectură, 
de drumurile încercărilor și purificărilor eternizate de «livinul 
Dante ori pe cineva care a rămas inlănțu t de adîncile dileme 
faustiene (avînd, deci, configurată o anumită predispoziție spi
rituală) — nu mi-1 pot imagina, spun, ingurgitînd săptămînal 
cu pasiune devorantă romane de aventuri. Raporturile intre 
literatura de profunzime și divertismentul tipografiat, fără a 
fi (în cazul unor existențe particularizate) ireconciliabile, nu 
pot ajunge în nici un chip la o armonioasă colaborare. Cultura 
nu se face prin literatură de divertisment și aventură. A- 
ceasta din urmă— fără a o încrimina — poate reconforta, poate 
ascuți spiritul de observație, poate stimula apetitul acțiunii 
dar nu aduce foloase radicale structurii spirituale.

Cînd marele Iorga spunea aforistic „Cel mai bun monarh e 
un ideal național, cel mai bun președinte de republică, o cul
tură morală", nu numai că atribuia culturii învestitura solem
nă ce o merita, dar îi indica și sensurile, precizind superiorita
tea acelei culturi care răspunde exigențelor morale. Cultura, 
in ce are ea esențial, se impune și prin aceea că în orizontu
rile ei incomensurabile, este integrată și dimensiunea morală 
(rog a se apropia cuvîntul de înțelegere prin spiritul pe care-1 
implică). Iar principalul propagator al unei culturi morale, deci 
al culturii esențiale este școala. Scriind despre relația dintre 
tineret și cultura, nu se poate să nu scrii despre datoriile școlii, 
datorii asupra cărora spațiul acestei rubrici ne îndeamnă să 
referim ulterior.

în proza lui Florin Gabrea, 
o lumină difuză este jucată pe 
ecranul, adesea iluzoriu, al 
unei obscurități fluide. în 
această materie nu se pot 
sculpta profiluri statuare, du
rabile. Abia schițate, contu
rurile lor se învălmășesc, se 
substituie sau se neagă, se es
tompează, apoi. progresiv, 
pînă devin stări de spirit. Nici 
acestea delimitate, prea rigu
ros. Ci figurate doar prin ca
ligrafia, veșnic schimbătoare, 
a scînteierelor în întuneric 
ale unei fantezii capricioase. 
Alteori, însă, delimitarea pare 
operată excesiv. Privirea, con
centrată asupra obiectivului 
sau numai a unui detaliu al 
său, neglijează orice relațio- 
nare. Scos din context, ace
lași obiect devine „altul". Cu 
cît autorul furnizează mai 
multe „informații" exacte a- 
supra lui, cu atît ajunge mai 
de nerecunoscut. Rezultă, ia
răși, o impresie de vag, de in
certitudine, de ireal chiar. 
Proiectat în diverse planuri, 
fiecare lucru — în funcție de 
punctul de referință — este și 
nu este, în același timp. Incon
sistența tuturor formelor cre
ează un univers ambiguu, supus 
numai legilor visului. Desigur, 
unui vis de artist, dirijat ca 
atare de scriitor, dar mimîn- 
du-l pe celălalt,

13; 16,30; 20) MICII LUPTĂTORI 
rulează la Union (orele 15,30; 18;
20,30) TIGRUL rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30) Volga (orele 9,15-116 în con
tinuare; 18.15; 20,30) Miorița (orele 
9,15—16 în continuare; 18,15: 20,30). 
TINEREȚE FĂRĂ BATRlNEȚE ru
lează Ia Ferentari (orele 15,30 ; 
18; 20,15) Unirea (orele 15 :
19) CAVALERII AERULUI ru
lează la Drumul Sării (o- 
rele 15; 17,30; 20) RIO
BRAVO rulează la Pacea (orele 
15,30; 19) DISCUȚIE BĂRBĂTEAS
CĂ rulează la Munca (orele 16; 
18,20) PROFESIONIȘTII rulează 
la VITAN (oiele 15.30; 18; 20.30) 
OMUL CU ORDIN DE RE
PARTIȚIE rulează la Fla
căra (orele 15,30, 18, 20,30) VlRSTĂ 
INGRATĂ rulează la Buzeștl (o- 
rele 15,30; 18; 20,30) Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,30) CREOLA O- 
CHII-ȚI ARD CA FLACĂRA ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare) Crîngașl (orele 15,30 ;
18 ; 20,15) OMUL MOMENTULUI 
rulează Ia Moșilor (orele 15,30; 18;
20,30) Rahova (orele 15,30; 18; 20,30) 
OMUL, ORGOLIUL, VENDETTA 
rulează le Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, FEROVIAR (orei» 
8,30; 11; 13,30; 18; 18,30; 31) Excel
sior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 17,15;
20) SOARELE VAGABONZILOR
Tulează la Bucegl (orele 8; 11,18; 
13,30; 15.45, 18,15; 20,45) Arta (o- 
rele 9—15,30 în continuare; 18;
20,30) DRAGOSTE LA LAS VE
GAS rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,45; 20) Cotrocenl (orei» 
15,30; 18; 20,30) SHERLOCK HOL
MES rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15 PRINȚUL NEGRU rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 18; 30,30)
COMISARUL „X" ȘI BANDA 
trei cîini VERZI rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30) MEMENTO rulează la Lu
mina (orele 9,30—15,45 tn con
tinuare; 18,30; 20,45) O CHESTIU
NE DE ONOARE rulează la Popu
lar (orele 15,30 ; 18; 20,30) Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15) PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

FLORIN GABREA:

Hanimore
Tehnica va fi una eterogenă 

și compozită : narația încruci
șată, „flash“rul amintirii în- 
trerupînd tonalitatea funda
mentală a povestirii și întîr- 
ziindu-i acordul final, leit- 
motivul care rupe șirul logic 
al „discursului", nuanțîndu-1, 
răspunzîndu-i sau revenind 
obsedant, fără nici o justifi
care aparentă. Ultimul proce
deu poate fi ilustrat prin nu
vela cu titlul împrumutat, 
parcă, dulcelui glas al preo
tesei Pythia, de la Delphi 
(„Te vei întoarce, nu 
vei muri"). în schița „Lec
ția", surprindem un alt 
procedeu, nou... cit „Ilia- 
da“ : efectul retardant. Ob
ținut, aici, prin simularea 
lapsusului de moment. Citez : 
„...împreunarea degetelor sub 
hărbie însemna începutul orei 
noastre de — mereu uit, dar 
nu-i nimic, nu am nici o vină, 
nu întîrziasem niciodată, îmi 
găseam locul a treia bancă 
după sobă totdeauna liber — 
ba nu, mi-am amintit, de eș- 
chatologie". Dacă ar fi avut 
numai mottp-ul, acel răvăși
tor decupaj dintr-un basm a- 
frican Mamă, naște-
mă 1“ / Naște-te singur"), 
..Lecția" ar fi putut fi inclusă 
în orice antologie. Florin Ga
brea subestimează, însă, des
chiderea pe care i-o oferă a- 
ceastă inscripție, prin .artificii 
total neinspirate, apte doar 
să coboare zenitul în mocirlă. 
Pe o întreagă pagină este ur

L. P.

î

ACCIDENT-INCIDEN:

să vă stabilească

ANGHEL NICOLAE, 
muna Slimnjc—Sibiu, ne ce
re șă precizăm dacă tatăl 
său, care, după pensionare, 
a continuat să lucreze 7 ani 
la rind în C,A-P-, are drep
tul la pensie și de la Casa 
de pensii a membrilor C.A.P. 
Am transmis întrebarea tov. 
Victor Popescu, procuror în 
Procuratura generală a R.S. 
România, care ne răspunde 
următoarele : Articolul 64 din 
legea 27/67 stabilește că per
soana care primește pensie 
de la Asigurările de stat și 
a lucrat o perioadă ca mem
bru al C.A.p. are dreptul să 
primească de la sectorul 
C.A.P. pensie pentru perioa
da cît a lucrat ca angajat. 
Instrucțiunile Consiliului 
U.N.C.A-P. precizează că 
persoanele respective benefi
ciază de acest drept numai 
dacă au prestat minimum de 
zile stabilit în cursul fiecă
rui an de către adunarea ge
nerală a cooperatorilor.

BELA DEZSA, comuna AI- 
mgeni—Covasna. Ați dorit să 
cunoașteți ce drepturi vi se 
cuvin din partea C.A.P. în 
caz de boală cu invaliditate 

1 gradul I. Cooperatorii pen
sionați gradul I primesc, 
conform regulamentului ca- 

, sei de pensii a membrilor 
C.A.P., o pensie lunară în 

i bani, al cărui cuantum de
pinde de vechimea în C.A.P., 
în alte sectoare de activitate 
și de contribuția celor în ca
uză la fondul de pensii. In 
afară de aceasta, ei au drep
tul la ajutoare în natură și în 
bani, acordate de C.A.P., și 
la folosirea lotului personal. 
Din scrisoarea dv., am reținut

Ceea ce se vede în foto
grafia realizată de colabora
torul nostru, Ion Popescu, 
este centrul orașului Cîmpi- 
na. Atîrnați pe grilaj, niște 
tineri, „obișnuiți ai locului", 
își pierd vremea acostînd 
fetele, care reușesc cu greu 
să se strecoare prin acest 
culoar. Localnicii îi cunosc

AU ÎNCEPUT .DIN CLA
SA A VIII-A ! ' Lucrătorii 
miliției din sectorul 5 — 
București au prins în fla
grant delict pe Andreescu 
Silviu (14 ani) și Florea 
Marin (15 ani), care goleau 
de monede un telefon pu
blic. Cei doi au comis, nu
mai in 1969, treisprezece 
furturi de monede din tele
foanele publice. împreună 
cu Rotaru Ion (15 ani) și 
Dobre Mihai (15 ani), An
dreescu a săvirșit, în aceeași 
perioadă, 7 furturi din auto
turisme. De reținut că toți 
infractorii sînt elevi în clasa 
a VIII-a la Școala generală 
nr. 97 din Capitală. O cir
cumstanță care ridică se
rioase semne de întrebare a- 
supra eficienței muncii edu- 

mărită cu conștiinciozitate... 
joaca picioarelor: „două ju
mătăți de pas spre stînga, 
tocul pantofului din dreapta 
în unghi drept pe celăla? 
apoi izbitura de perete, în
toarcerea și repetarea mișcării 
spre dreapta, după ce îndod- 
tura pielii unsă proaspăt scir- 
țîia, pe urmă..." alte și alte cu
vinte. dar mereu aceeași sen
zație — de plictiseală. Nu plic
tiseala elevului neatent, din 
schiță, ci aceea — bănuiesc — 
nepostulată, a lectorului deza
măgit de ea. Artificiul inter
vine și în „b mare, B mic", din 
fericire, numai în titlu.

O reală plăcere mi-a procu
rat halucinanta metamorfoză 
diabolică a Christului din „Ca
tedrală", lucrată în sensul vizi
unilor de coșmar ale lui Goya; 
reveria, amestecind aerul par
fumat de salcîmii sălbateci 
cu mirosul vinului de Con- 
dado (în „Să nu uitați mirosul 
vinului de Condado") ; sua
vitatea (dar cam atît'!) din 
„Hanimore" și mateina noap
te din „Trei izvoare". In rest, 
tehnică, tehnică, tehnică mo
dernă. Dar pe undeva, e drept, 
și mult mai multă literatură 
autentică decît la mulți dintre 
„moderniștii" actualului sfîrșit 
de deceniu. Aceasta în ciuda 
faptului că — am eu impresia 
— Florin Gabrea își apleacă 
privirile „neliniștite" asupra 
lucrurilor, tocmai pentru a le 
spori destrămarea...

NICOLAE BALTAG

ca sînteți bolnav și, înțrucît 
nu ne-ați lurnizat decît date 
privind gradul de invalidita
te, pentru celelelalte amă
nunte vă sfătuim să luați le
gătura cu consiliul de con
ducere al C.A.P., care are 
obligația 
drepturile la pensie.

ILEANA CONSTANTI- 
NESCU, comuna Ulmeni—Il
fov. Doriți mai multe preci- 
cizări : cum se calculează a- 
jutoarele de naștere și lehu- 
zie pentru cooperatoarele 
membre ale Casei de pensii, 
concediile de boală, și daca 
se percep impozite pentru a- 
cestea. știți, desigur, că 
membrele cooperatoare care 
au luat parte la muncă au 
o scutire pentru sarcină și 
lehuzie de 112 zile calenda
ristice (52 zile înainte și 60 
după naștere), Pentru aceas
tă perioadă li se acordă, lu
nar, un număr de zile-muncă 
egal cu 90 la sută din cîști- 
gul mediu lunar în zile-mun
că realizat în ultimele 12 luni 
înainte de a interveni scuti
rea de muncă. In caz de ac
cidentare sau îmbolnăvire în 
timpul muncii în C.A.P., se 
acordă — pe baza certifica
tului medical — prin hotă- 
rirea consiliului de conduce
re, un număr de zile pentru 
timpul concediului obținu! 
după ieșirea din spital și 
pentru fiecare zi de spitaliza
re, egal cu pînă la 50 la su
tă din cîștigul mediu reali
zat zilnic de cooperatorul 
respectiv pe ultimele 12 luni. 
Potrivit instrucțiunilor 1 50? 
din 15 ianuarie 1969 ale Con
siliului U.N.C.A.P., toate a- 
ceste ajutoare sînt scutite de 
impozit.

și sint indignați de atitudi
nea, de glumele lor de prost 
gust. întrebarea noastră este 
următoarea : lucrătorii in
spectoratului miliției n-au 
drum prin această parte a 
orașului ?

cative desfășurate cu elevii 
la această școală. După cum 
o mare răspundere apasă și 
pe umerii părinților acestor 
minori, care i-au lipsit de 
supravegherea necesară.

LA AZUGA au fost jude 
câți în public Șerban Mag
dalena din Azuga și Gh. Mă- 
lureanu din Moinești, care, 
în primăvara acestui an l-au 
ucis pe Șerban Dumitru, so
țul inculpatei. Cei peste 60' 
de cetățeni care au asistat 
la proces, au primit cu sa
tisfacție hotărîrea tribuna
lului : Șerban Magdalena a 
fost condamnată la 20 de ani 
închisoare, iar amantul și 
complicele ei, Gh. IVJălurea- 
nu, la 18 ani închisoare.
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Funeraliile tovarășului
âfeaafca Moghioroș

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN PÎRVULESCU

Tovarășe și tovarăși,

tova-A Încetat să bată inima 
rășului nostru de luptă și mun
că, Alexandru Moghioroș,’ 
vist de frunte al Partidului Co
munist Român, al clasei munci
toare, al statului nostru socialist. 
Astăzi îl conducem pe ultimul 
său drum și ne despărțim cu 
adîncă durere de el.

Alexandru Moghioroș șl-a con
topit viața cu cauza eliberării 
oamenilor muncii, cauza partidu
lui comunist, a socialismului, S-a 
născut din familia unor oameni 
obidiți și asupriți, și s-a angajat 
din fragedă tinerețe în lupta re- ■ 
voluționară împotriva exploatării 
și oprimării, pentru dreptate so
cială și o viață mai bună.

Alexandru Moghioroș s-a for
mat la școala aspră a luptei de 
clasă, s-a afirmat în apii grei ai 
ilegalității, ai înfruntării cu bur
ghezia și moșierimea, ca un mi- 
iitav* înflăcărat și capabil al miș
cat . noastre comuniste. Voința 
sa de luptă nu a putut să fie 
înfrmtă nici de prigoana poliție
nească, nici de anii îndelungați 
de detențiune. Asemenea altor 
comuniști, care au transformat 
închisorile în școli revoluționare, 
el a înfruntat cu demnitate re-

acti-

*

gimul greu al temnițelor de la 
Jilava, Doftana, Caransebeș și 
Tîrgu Ocna, insuflînd celor din 
jur dîrzenia și încrederea, cîști- 
gîndu-și prețuirea tovarășilor săi 
de luptă, a partidului comunist. 
Activitatea lui, a atîtor mi- 
litanți ai partidului, este un 
exemplu al modului în care 
Partidul Comunist Român a că
lit cadrele sale, în spiritul în
crederii în forțele revoluționare 
ale poporului, al înaltei răspun
deri față de partid și destinele 
țării, al principialității comuniste.

Este un merit al partidului 
nostru de a fi ridicat din rîndu- 
rile sale, dintre comuniștii ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități, cadre valoroase, conto
pite pînă la dăruire totală cu in
teresele clasei muncitoare și ale 
poporului, însuflețite de adînci 
sentimente patriotice și interna
ționaliste, așa cum a fost Ale
xandru Moghioroș.

L-am cunoscut pe Alexandru 
Moghioroș din primii ani ai 
luptei șale revoluționare, de cînd 
a intrat în rîndurile tineretului 
comunist. Am lucrat cu el după 
eliberarea țării, în organele de 
conducere ale partidului. în 
lupta sa politică, în activitatea 
pe care a desfășurat-o ca mem-

bru al organelor colective de 
conducere ale partidului, s-au 
afirmat calitățile sale organizato
rice, spiritul de răspundere, pa
siunea și dăruirea în muncă, stră
duința de a fi la înălțimea sar
cinilor, atașamentul față de cau
za întăririi partidului, a unității 
sale, a rolului său conducător în 
societate.

România socialistă de astăzi, 
la ale cărei temelii stau și mun
ca, strădania, jertfa ta, tovarășe 
Moghioroș, este împlinirea cau
zei pentru care ai luptat. Am fi 
vrut să te vedem încă mulți 
la postul țău de muncă, 
boala te-a răpit necruțător din 
mijlocul nostru. Omagiul pe 
care întregul popor îl aduce me
moriei tale și a tuturor luptăto
rilor pentru cauza socialismului, 
își găsește expresia în avîntul 
muncii creatoare a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

Neșteațsă și luminoasă va ră- 
mîne în inimile noastre amintirea 
lui Alexandru Moghioroș, viața 
sa demnă de militant de seamă 
al partidului și statului nostru, 

Adio, Șoni, scumpul nostru to
varăș de luptă.

ani 
dar

Stimați tovarăși,
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DUPĂ SUITA DE EȘECURI DE MIERCURI
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Președintele Federației Române de Fotbal, tovarășul 
MIRCEA ANGELESCU, declară ziarului nostru:

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
JANOS FAZEKAS

Cu inima adine îndurerată ne 
despărțim astăzi pentru totdeauna 
de vechiul și dragul nostru to
varăș de muncă și de luptă, mi
litant* încercat și neobosit al miș
cării muncitorești, fiu devotat al 
partidului, tovarășul Alexandru 
Moghioroș.

Partidul Comunist Român, po
porul nostru pierde în persoana 
tovarășului Moghioroș un acti
vist de seamă, un revoluționar 
pătruns pînă în adîncul conști
inței sale de un fierbinte patrio
tism și internaționalism pro
letar, un luptător consecvent pen
tru cauza socialismului și comu
nismului în patria noastră, pentru 
frăția de luptă și unitatea de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa
re.

întreaga sa viață reprezintă un 
_.odel de slujire cu devotamentmodel
și abnegație a intereselor celor ce 
mr Ssc, de dăruire deplină 
pentru cauza edificării societății 
socialiste pe pămîntul scump al 
patriei. Noi, cei care l-am avut 
tovarăș apropiat de muncă și de 
luptă, l-am cunoscut întotdeauna 
ca pe un comunist înflăcărat, 
muncind cu pasiune toată viața,

pînă cînd boala grea și îndelun
gată l-a smuls din rîndurile noas
tre.

Întruchipînd în persoana sa 
trăsăturile nobile ale comunistu
lui, crescut și format de partid 
dintr-un simplu muncitor — fiu 
al unei familii de argați maghiari 
din Salonta — în activist de 
seamă al partidului și statului, 
tovarășul Moghioroș a adus un 
aport prețios la făurirea și dez
voltarea orînduirii noastre socia
liste-

Evocînd figura sa luminoasă, 
nu putem să nu ne amintim de 
activitatea sa perseverentă des
fășurată pentru traducerea în 
viață a politicii marxist-leniniste 
a partidului în problema naționa
lă, de hotărîrea și consecvența 
cu care a militat pentru cultiva
rea sentimentelor de frăție, dra
goste și stimă reciprocă între oa
menii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
din țara noastră.

în toate funcțiile pe care le-a 
îndeplinit, fie în organizația re
voluționară a tineretului, fie în 
conducerea partidului și statului 
nostru, tovarășul Moghioroș a 
știut să îmbine fermitatea și 
principialitatea luptătorului co
munist cu o caldă omenie, ofe-

rind un minunat exemplu tutu
ror celor care l-au cunoscut-

Prin munca sa neobosită, prin 
răspunderea politică cu care a 
îndeplinit sarcinile primite de la 
partid, tovarășul Moghioroș și-a 
înscris numele printre personali
tățile de seamă ale conducerii de 
partid și de stat, cucerind dra
gostea și stima oamenilor muncii 
români, maghiari și de alte na
ționalități.

Cuprinși de o adîncă durere, no 
plecăm fruntea la catafalcul tău, 
scumpe tovarășe Moghioroș, ca
re ai trăit, ai luptat și ai muncit 
în așa fel cum ai făgăduit: că 
vei fi pînă la capăt un soldat 
credincios al partidului nostru. 
Ai îndeplinit cu cinste crezul tău 
de viață.

în aceste clipe do profundă du
rere, cînd ne luăm rămas bun 
de la tine, scump tovarăș și 
prieten, ne reafirmăm hotărîrea 
că vom sluji cu întregul nostru 
devotament cauza socialismului 
și comunismului în patria noas
tră dragă, România socialistă.

Adio, iubite tovarăș de muncă I 
și luptă I

îți vom păstra veșnică amintire, 
Mo- 
fost

scumpe tovarășe Alexandru 
ghioroș ! (Această frază a 
rostită în limba maghiară).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
VIRGIL TROFIN

Tovarăși și tovarășe,

Partidul și poporul nostru în
cearcă o adîncă durere; o boală 
grea și necruțătoare a smuls din
tre noi * un pretuit tovarăș de 
muncă și luptă, un credincios fiu 
al partidului și al poporului nos
tru, un militant înflăcărat pentru 
cauza socialismului în România 
— pe Alexandra Moghioroș. Pier
dem un om a cărui viață a con
stituit un luminos exemplu de 
slujire devotată a idealurilor de 
libertate și dreptate socială, de 
progres ale poporului nostru. Ne 
luăm pentru totdeauna rămas 
bun de la unul din acei luptă
tori pe care partidul nostru co
munist i-a crescut și i-a edu
cat, încă din anii negri ai ilega
lității, în spiritul unui nemărgi
nit devotament pentru cauza cla
sei muncitoare și a celor ce mun
cesc, a independenței și fericirii 
patriei, a socialismului si comu
nismului.

Cs ostaș al Partidului Comu
nist- î’.omân, Alexandru Moghio
roș a luptat, din tinerețe, cu ne
înfricare, împotriva exploatării și 
asupririi burghezo-moșierești, a 
înfruntat cu dîrzenie închisorile, 
prigoana dezlănțuită de clasele 
dominante împotriva comuniști
lor, a militanțib' revoluționari, 
întreaga sa activitate a fost pu
ternic luminată de o nestinsă 
dragoste pentru popor, pentru 
patria în care s-a născut și a 
trăit. Viața lui Alexandru Mo
ghioroș, munca și lupta lui con
stituie o grăitoare expresie a fră
ției trainice dintre oamenii mun
ții români și maghiari, a solida
rității lor de nezdruncinat în ma
rile bătălii sociale pentru răstur
narea dominației exploatatorilor 
și cuceririi puterii de stat, pen
tru edificarea socialismului pe 
pă’-'ntul patriei noastre.

După eliberarea patriei, A-

lexandru Moghioroș, muncind 
cu înflăcărare și pasiune comu
nistă — în funcțiile de înaltă 
răspundere ce i s-au încredin
țat — a adus o importantă con
tribuție la întreaga activitate a 
partidului și statului nostru, do
vedind un înalt spirit de abnega
ție, dăruire pentru cauza înălță
toare a făuririi României noi, so
cialiste. El a participat activ la 
toate marile acțiuni ale partidu
lui nostru — la organizarea și 
conducerea operei de industriali
zare socialistă, la desfășurarea cu 
succes a complexei acțiuni de co
operativizare a agriculturii și la 
ridicarea satului românesc, la 
lupta întregului popor pentru 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, pentru făurirea socialis
mului.

Alexandra Moghioroș a mili
tat neabătut pentru transpunerea 
în viață a politicii partidului 
nostru de întărire continuă a 
prieteniei și frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocu
itoare, de cimentare trainică a 
unității lor în lupta și munca 
pentru progresul și înflorirea pa
triei comune — Republica So
cialistă România. El și-a adus 
contribuția la înfăptuirea politi
cii partidului și statului nostru 
de dezvoltare continuă a priete
niei și colaborării cu țările so
cialiste, de' întărire a solidarității 
cu toate detașamentele mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

Cei care l-au cunoscut îndea
proape, în activitatea de zi cu 
zi, pe Alexandru Moghioroș, știu 
cu cîtă convingere și cu ce 
înaltă răspundere muncea el pen
tru traducerea în viață a între
gii politici, interne și externe, a 
partidului si statului nostru. Cu 
toții i-am . apreciat deosebitele 
«ale calități moral-politice, culti
vate la înalta școală de educa-

nos-ție comunistă a partidului 
tru.

Poporul nostru acordă o 
fundă cinstire activității desfășu
rate de Alexandru Moghioroș în 
lupta revoluționară și în munca 
de construcție a socialismului. 
Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întregul nostru 
popor, nu-i uită și nu-i va uita 
niciodată pe acei luptători care, 
asemeni lui Alexandru Moghio
roș, șj-au consacrat întreaga 
viață, toate forțele servirii patri
ei, înfăptuirii idealurilor scum
pe ale celor ce muncesc. Cel mai 
înalt omagiu pe care poporal 
nostru îl aduce memoriei acestor 
luptători este munca hotărîtă 
pentru a face să triumfe pe pă- 
mîntu] României idealurile lumi
noase ale socialismului și comu
nismului, — pe care le-au visat și 
pentru care au muncit și luptat 
cei mai buni fii ai acestui popor, 
în rîndurile cărora își înscrie cu 
cinste numele și Alexandru Mo
ghioroș,

Ne luăm rămas bun de la to
varășul Alexandru Moghioroș cu 
hotărîrea de a munci neobosit, 
de a face totul ca România so
cialistă — la dezvoltarea si înflo
rirea căreia el și-a adus din plin 
contribuția — să se înalțe pe noi 
trepte de civilizație și progres, 
să pășească tot mai hotărît îna
inte. liberă si demnă, pe calea a- 
rătată de partid, sore bunăstare, 
fericire si pace. ț

Aducîndu-ți astăzi omagiul din 
partea Comitetului Central al I 
Partidului Comunist Român, a I 
Consiliului de Stat și a Consiliu- I 
lui de Miniștri, a poporului nos» I 
tru — îți vom păstra o amintire ne- I 
ștearsă — pentru tot ceea ce ai I 
dăruit partidului și patriei socia- I 
liste în întreaga ta viață de co- I 
munist. ț

Adio, scumpe tovarășe Alexan- I 
dru Moghioroș.

pro-

TELEGRAME DE CONDOLEANȚE
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
București

Am aflat cu mîhnire de moartea tovarășului Alexandru 
Moghioroș, mare luptător al mișcării comuniste și muncito
rești din România.

Prirnițj, știmațj tovarăși, condoleanțele noastre și expresia 
celor mai profunde compasiuni.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

i ♦

„MĂSURI SEVERE ÎMPOTRIVA 
IRESPONSABILITĂȚII I" i

*
Pe adresa Comitetului Central 

al Partidului Comiinist Român, a 
Consiliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri au sosit telegra
me din întreaga țară prin care 
se exprimă condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a to
varășului Alexandru Moghioroș, 
vechi militant al mișcării munci
torești, luptător devotat pentru 
cauza socialismului, pentru întă
rirea și înflorirea patriei noastre 
Și se manifestă hotărîrea de a 
păstra mereu vie amintirea aces
tui fiu credincios al poporului, 
luptător devotat pentru cauza so
cialismului.

Au trimis telegrame de condo
leanțe Comitetele județene ale 
P.C.R. și Consiliile popidare ju
dețene Alba, Hunedoara, Mureș 
și Teleorman, Comitetele munici
pale ale P.C.R. Giurgiu și Petro
șani, Comitetele de partid, Comi
tetele de direcție, Comitetele sin
dicale și ale U.T.C. din uzinele

★

„Semănătoarea”, Șantierul Naval 
din Galați, Uzinele „Tehnofrig" 
din Cluj, Uzinele mecanice din 
Timișoara, Colectivele de muncă 
ale Institutului de cercetări pen
tru viticultură — Valea Călugă
rească și Institutului de cercetări 
veterinare și biopreparate „Pas
teur", cadrele didactice și studen
ții Institutului agronomic din Ti
mișoara, Comitetele comunale de 
partid și Consiliile populare co
munale din Sîntana, județul Arad, 
Turia, județul Covasna, Uniunea 
județeană a cooperativelor agrico
le de producție -— Covasna, în
treprinderea agricolă de stat din 
Odoreu, județul Satu Mare, Co
mitetul de partid și Consiliul de 
conducere al cooperativei agricole 
de producție din comuna Goicea, 
județul Dolj, și alte colective din 
întreprinderi, instituții și unități 
agricole.

(Ageirpres)

Comportarea rușinoasă a echi
pelor noastre de club angajate în 
competițiile europene va fi anali
zată mîine (n.r. astăzi) de biroul 
federal în prezența conducători
lor și antrenorilor cluburilor res
pective și a reprezentanților pre
sei. Desigur, nimeni nu aștepta 
ca toate cele patra echipe anga
jate în primul tur al „cupelor eu
ropene” să obțină calificarea, mai 
ales dacă ținem seama că întâl
neam adversari de valoare inter
națională. Dar opinia publică aș
tepta o comportare demnă și re
zultate onorabile inclusiv califi
carea unora dintre echipe, obți
nută printr-o luptă și dăruire to
tală, Cinstea de a reprezenta fot
balul românesc pe plan interna
țional, respectul față de publicul 
spectator și față de iubitorii fot
balului justificau cu prisosință 
aceste așteptări. Departe de a o- 
nora aceste obligații, echipele Ra
pid și U.T.A. s-au comportat la
mentabil, neavînd nici un fel de 
scuze. Nu împărtășesc și resping 
de la început afirmațiile unor 
conducători și antrenori ai acestor 
echipe, care s-au grăbit să gă
sească explicații pentru înfrîngeri 
în exteriorul propriei lor activi-

federal va analiza răs- 
i cluburilor și va stabili 

cele mai drastice sancțiuni îm
potriva jucătorilor, antrenorilor 
și secțiilor respective.

Totodată, biroul federal va 
confrunta unele informații super
ficiale, eronate ale unor antrenori 
și salariați ai federației care au 
controlat pregătirea echipelor 
respective cu situația reală și 
comportarea jucătorilor, cu mun
ca antrenorilor de la cluburi. 
Fiecare va fi făcut răspunzător 
pentru controlul efectuat la aces
te echipe și pentru modul cum a 
informat. Biroul federal este ho
tărît să pună capăt comodității, 
nepriceperii, lipsei de principiali- 
tajp și aranjamentelor dubioase 
de culise. Nu mai departe decît 
acum cîteva zile biroul federal 
a scos din rîndurile aparatului sa
lariat al federației un activist 
pentru comiterea unui fals.

Ar fi însă o mare greșeală da
că am considera problema închi
să cu această analiză și măsurile 
ce vor decurge din ea. Așa s-a 
făcut după meciul cu Spania din 
1962, după cel de la Ziirich, în

Ităti- 
Biroul 

punderile 
cele mai

primăvara lui 1967, după cel de 
la Budapesta din toamna lui 1967, 
ca să nu amintim decît seismele 

,mai recente ale fotbalului româ
nesc. Aceste eșecuri nepermise 
ar trebui să declanșeze aciuni ra
dicale pentru reînnoirea fotbalu
lui nostru, deoarece starea gene
rală nesatisfăcătoare a acestei dis
cipline are rădăcini mult măi a- 
dînci și mai vechi, unele dintre 
fele binecunoscute iubitorilor de 
fotbal. Așa cum am mai afirmat-o, 
biroul federal consideră că suc
cesele echipei naționale în preli
minariile C.M. nu pot fi puse în 
nici un caz pe seama unui presu
pus reviriment al fotbalului din 
țara noastră. Rezultatele de 
miercuri cred că au reamintit a- 
cest crud adevăr, poate într-o for
mă prea brutală, celor care nu 
numai că se amăgeau cu speranța 
că fotbalul nostru se află pe un 
făgaș bun ci se și pregăteau să 
se înfrupte din roadele lui.
Toată lumea se va întreba, pe 

bună dreptate, de ce biroul fede
ral n-a întreprins asemenea ac
țiuni în ultimul an, deși s-a an
gajat să facă acest lucra ?

Spațiul restrins nu-mi permite 
să prezint aici toate măsurile pe 
care federația le-a studiat și pre
gătit în ultimele luni pentru îm
bunătățirea fotbalului din țara 
noastră. Ceea ce opinia publică 
trebuie să cunoască însă, este 
faptul că în prezent federația nu 
poate decide asupra acțiunilor vi
tale pentru progresul general al 
fotbalului, acest drept revenind 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, căruia bi
roul federal i-a prezentat de mai 
mult timp o sumă de măsuri pri
vind cointeresarea jucătorilor și 
antrenorilor, pregătirea cadrelor 
de tehnicieni, dezvoltarea fotba
lului școlar, schimbarea radicală 
a sistemului economic-financiar al 
federației și cluburilor, revizuirea 
programului de investiții pentru 
fotbal, realizarea experimentului 
F. C. Argeș și altele. Din păcate, 
aceste cîteva probleme care nu 
constituie decît un început n-au 
căpătat încă un răspuns ferm și 
cu atît mai puțin rezolvarea aș
teptată. Opinia publică trebuie 
să ia și va lua cunoștință de in
tențiile și de ceea ce poate rea
liza practic federația în acest ca
dru, pentru a cunoaște piedicile

care stau în călea dezvoltării fo1> 
balului.

Conducerea federației și eu 
personal înțelegem să ne asumăm 
întreaga răspundere cu care am 
fost investiți și să milităm neobo
sit pentru progresul fotbalului 
nostru și, ceea ce interesează în 
prezent masele de iubitori ai 
sportului, pentru calificarea echi
pei naționale la turneul final al 
C.M. din Mexic. în același timp, 
cred că în spiritul principiilor ce 
guvernează viața noastră socială 
este firesc să subliniez cu toată 
tăria că responsabilităților federa
ției ar trebui să le corespundă 
competențe și posibilități reale 
care să asigure înfăptuirea dezide
ratelor majore, exprese ale fotba
lului nostru.

•A'. R. ■—■ Mîine vom publica 
măsurile hotărîte de biroul fede
ral în ședința de astăzi.

CE SE MAI
POATE

EXPLICA ?

Un imperativ la ordinea zilei
CUM V-AȚI

(Urmare din pag. I)

I nevoie de un inginer cu repa- 
I rațiile într-o întreprindere pen- 
I tru mecanizarea agriculturii, cînd 
I schema prevede încadrarea, în 
I ateliere, a unor maiștri cu studii 
I medii ? De ce oare conducătorii 
I noștri direcți, de la președintele 
I Consiliului Superior al Agricul- 
I turti și pînă jos — și trebuie 
I să spunem că sînt într-un nu- 
I măr inexplicabil de mare, ade- 
I sea misiunea lor în teren fiind 
I numai aceea de a nota într-uu 
I caiet răspunsurile primite de la 
I noi la unele întrebări, mereu 
I aceleași — se ascund în spatele 
I unor ordine și hotărîri și refuză 
I să analizele în detaliu utilitatea 
| fiecărui post acceptat în schema 
I de salarizare ? Și apoi, ca o 
I paranteză, aș vrea să-mi mani- 
I fest nedumerirea pentru numă- 
[ rul exagerat de mare al specia- 
I liștilor aflați în direcțiile agri- 
I cole, uniunile județene ale coo- 
I perativelor agricole și, mai ales, 

în Consiliul Superior al Agricul
turii. N-am mers prea des la 
aceste organe, dar și atunci cînd 
i-am văzut la lucra, cu cît calm 
și ineficacitate întorc hîrtiile de 
pe o parte pe alta, m-a cuprins 
indignarea. De ce este nevoie de 
ei acolo ? Dumneavoastră, dragi 
colegi, nu credeți că ați fi mult 
mai utili în producție, acolo 
unde se produc bunurile mate
riale, decît să lînceziți prin nu 
știu ce birou ? Vi se adresea
ză un specialist care nu are brărie, cartea 
decît un singur ap vechime în 
profesie ; pentru creșterea pre
stigiului meseriei noastre, hotă- 
rîți-vă s-o practicați cu maximă 
exigență și competență. Numai 
astfel vom contribui cu toții la 
dezvoltarea agriculturii româ
nești, la ridicarea acestei impor
tante ramuri, pe culmile preco
nizate de partid și de stat".

Punct comun al discuțiilor cu 
cei 26 de tineri specialiști din 
agricultura județului Galați : lipsa 
aproape totală a mijloacelor 
de informare tehnică, de 
cunoaștere a ceea $e este 
mai nou într-un domeniu 
sau altul al practicii agricole. 
„Casa agronomului", unde spe
cialiștii ar putea găsi ceea ce le 
trebuie, se află într-o extremă a 
județului, la Tecuci, iar toate 
celelalte organe și organisme cu

INTEGRAT... ?
1

care ei conlucrează cotidian se 
află, firesc, la Galați. De ce, deci, 
respectiva instituție e la Tecuci, 
și nu la Galați, unde agronomii 
ajung cel puțin o dată pe lună ?

„De cînd am venit în coope
rativă — ne spunea unul dintre 
interlocutori — n-am avut po
sibilitatea să răsfoiesc decît foarte 
puține dintre revistele de spe
cialitate. La „Casa agronomului” 
n-am ajuns încă, pentru că la 
Tecuci n-a fost convocată nici o 
instruire pentru noi, specialiștii, 
iar la Galați, nici măcar la Di
recția agricolă nu există o bi
bliotecă de specialitate care să 
cuprindă publicațiile ce ne sînt 
necesare. Eu cred că cel mai 
potrivit ar fi ca, în cadrul fiecă
rei unități agricole, la casa labo
rator, să se creeze o bibliotecă 
tehnică coordonată de inginerul 
agronom. Cele cîteva mii de lei 
investite anual în cărți și reviste 
de specialitate ar rodi înzecit 
în realizările obținute”

...Pentru că nu întotdeauna or
ganele județene au avut în a- 
tenția lor și factorul om, foarte 
mulți dintre specialiștii din a- 
gricultura județului — îndeo
sebi cei din comunele mai în
depărtate, nu au posibilitatea 
satisfacerii unui minim de ce
rințe. 98 la sută dintre cei cu 
care am discutat n-am>văzut a- 
nul acesta nipi măcar o piesă de 
teatru, n-au vizionat mai mult 
de trei filme, n-au avut posibi
litatea să-și aleagă, dintr-o li- 

ce-i interesează, 
n-au discutat cu un cercetător 
sau cu un profesor în matprie. 
De ce atîta indiferență ? Aștep
tăm răspunsul tovarășului direc
tor al Direcției agricole, al tova
rășului președinte'al Uniunii ju
dețene a C.A.P.

Adesea am auzit — din 
partea unor președinți — replici 
ca acestea : „Dînșii sînt ai direc
ției, de ce nu li se asigură ceea 
ce au nevoie prin direcție ?“ o 
optică nu numai greșită, dar, 
practic, de neînțeles. Cum de ne
înțeles rămîn și activitatea ste
reotipă, dusă de către direcția 
agricolă, inexistența unor acțiuni 
profesionale sau de alt gen spe
cial organizate pentru inginerii 
din cooperative. De ce s-a re
nunțat la „Ziua specialistului", 
acțiune care, cu ani în urmă, 
se organiza lunar ? De ce nu sînt

organizate excursii de studii la 
stațiuni experimentale, la ferme 
didactice sau la unități cu reali
zări interesante Intr-un domeniu 
sau altul ? De ce nu este stimu
lată — prin dirijarea judicioasă 
a unei părți din fondurile exis
tente, aparaturi etc. — setea de 
cercetare dovedită de către unii 
specialiști ? Am putea continua 
cu întrebările. Ceea ce lipsesc, 
însă, nu sînt întrebările, ci mă
surile Eficiente, întreprinse de 
către Direcția agricolă și Uniu
nea județeană a cooperativelor 
agricole, și, de ce nu, de către 
Consiliul Superior al Agriculturii.

Au terminat
(Urmare din pag. I)

concrete în vederea bunei des
fășurări a tuturor lucrărilor 
din actuala campanie agricolă 
de toamnă.

O deosebită atenție s-a a- 
eordat însămînțărilor de toam
nă, în care scop, sub îndruma
rea și conducerea nemijlocită 
a Biroului Comitetului jude
țean de partid, au fost luate 
măsuri în vederea executării 
în timpul optim și la un înalt 
nivel calitativ a acestei im
portante lucrări. Efectuînd din 
timp pregătirea terenului și 
organizîndu-se temeinic mun
ca, s-a reușit ca cele 51500 ha 
cu grîu și secară pentru boa
be, înscrise în planurile de 
producție ale cooperativelor a- 
gricole de producție să fie în- 
sămînțate în 10 zile efective de 
lucru.

Organizațiile de partid de la 
sate, urmînd indicațiile con
ducerii partidului au acționat 
în permanență cu operati
vitate, mobilizîndu-i pe meca
nizatori și țăranii cooperatori 
să participe activ la muncă, 
să-și facă pe deplin datoria. 
S-a reușit pretutindeni în uni
tățile agricole să se creeze un 
bun pat germinativ semințelor 
introduse sub brazdă astfel în- 
cît semănatul a fost executat 
în cele mai bune condiții a- 
grotehnica.

(Urmare din pag. I)

sau pur și simplu a rămas

Miercuri, doar într-o singură 
zi echipele fruntașe ale soc- 
cerului nostru au primit 12 
goluri și au marcat unul singur. 
In numai 9 minute U.T.A. a pri
mit 5 goluri. Este un raport care 
ne scutește de comentarii mal 
ample. Aceasta demonstrează cu 
o elocvență de netăgăduit cît de 
mult se... transpiră la cluburi, 
cît de . vastă e știința antreno
rilor și cîț de mare pasiunea și 
preocuparea jucătorilor pentru 
a învăța fotbalul și a oferi spec
tacole, Indignarea noastră e ge
nerată, în ultimă instanță, de 
comportarea dezonorantă, de re
prezentarea rușinoasă a fotba
lului nostru, de faptul că nici . 
puținul potențial fizic și sub
țirele arsenal tehnic pe care-1 
au n-au luptat să-l pună în va
loare, , în scopul de a obține 
randamentul corespunzător, de 
a lăsa neșifonat pe cît cu pu
tință prestigiul sportului româ
nesc. Și nu e vorba numai de 
modul cum a jucat o echipă sau 
alta — întreeîndu-se în imagini 
caricaturale — ci de concepția 
ce guvernează mentalitatea fot
baliștilor noștri fruntași cînd ne 
reprezintă în întrecerile inter
naționale de anvergură. Mai 
exact e vorba aici de o dimen
siune umană, morală : cum și 
cît luptă pentru prestigiul culo
rilor sportive ale țării 1 în fine, 
situația creată după acest bi
lanț dezastruos, angrenează ni
velul precar,, realitatea pernici
oasă a fotbalului nostru în ge
neral. (Și, după rezultatele de 
la Atena și Lausanne — cit de 
mult poate sa înșele un rezul
tat ? ! — ni se ■ părea însorită și 
toamna acestui an. Acum sîn- 
tem nevoiți să constatăm că 
draw-ul de la Atena și victoria 
de la Lausanne, au instaurat în 
fotbalul nostru și instituțiile 
sale calmul, pacea, liniștea. Și 
noi știm bine cît poate să coste 
automulțumirea, Infatuarea, cît 
de periculoși sînt acești duș
mani ai performanței sportive !) 
Ce pot să spună antrenorii si 
jucătorii ? Poate-i-ar tenta să in
voce lipsa de experiență a con
fruntărilor internaționale. Dar 
U.T.A. a avut 7 meciuri interna
ționale anul acesta. Rapid 10, 
Steaua 7. Să-i felicităm pentru 
felul în care au asigurat repre
zentarea. fotbalului nostru, pen
tru maniera de joc căreia, ori- 
cît am căuta nu-i găsim un loo 
în indexul sistemelor moderne 
de joc ? Să fim bine înțeleși : noi 
am sperat și dorit calificarea, 
dar n-am vrut-o cu orice preț. 
Dar dacă să se califice nu se 
poate, fotbaliștilor le putem 

Icere să nu se facă de rîs. Ceea 
ce a făcut Dan Coe mai ales, 
iese din _ Sfera. arenei sportive 
și vizează mai degrabă arena 
circului. Pare cel puțin ciudat 
cum căpitanul echipei naționale 
a reușit’ să se autopersifleze în 
fata a 80 000 de spectatori • 
„Dacă Dan se va afla în fața 
porții românilor la 12 octom
brie, nu ne mai pîndeste nici 
un pericol", declara un ziarist 
portughez ce se afla la tribuna 
presei.

Dar lucrurile capătă amploa
re, devin grave de-abia în clipa 
în care ne gîndim ce vom face 
la ultimele două meciuri dinI preliminariile C.M. cu Portu
galia și Grecia. Cum vom trece 
aceste două bariere ce se înalță 
în drumul spre Mexic ? Din cine 

I vor alcătui selecționerii națio
nala dacă jumătate din lot a evo
luat așa cum s-a văzut? Ne 
mai putem vedea, în liniște, de 
campionat, de pregătirile repre
zentativei cînd o echipă, Vitoria 
Setubal, ale cărei cote valorice 
nu depășesc poziția mijlocie în 
fotbalul național, ridiculizează o 
echipă. Rapid, cu pretenții de 
lider și cu aproape toți jupă- 
torii în loturile reprezentative ? 
Ne pare rău,, dar jocul oaspeți
lor ne avertizează asupra unei 
furtuni lusitane. Sperăm că atît 
antrenorii cît și selecționabilii 
vor ști să se reculeagă și să-și 
reanime moralul, forțele și prin
tr-o comportare bună să reu
șească calificarea pentru Mexic. 
Desigur, selecționerii vor trebui 
să manifeste multă circumspec
ție în acordarea mandatului de 
?.,n? .reprezenta în viitoarele în
tâlniri. Pentru că speranțele 
noastre, care reînvie vulcanic 
cu orice prilej, se îndreaptă a- 
cum spre băieții care vor îm-

I
I
I

sau pur și simplu a rămas în 
câmp, sub zăpadă. Din păcate, tot 
în județele criticate în anii trecuți 
— Brașov, Sibiu, Alba, Harghita, 
Tulcea, Vaslui, Mafamureș, Co
vasna — se constată întârzieri cu 
recoltatul. Pînă cînd organele a- 
gricole centrale vor accepta să 
primească din aceste județe nu
mai explicații și nu realizări ? 
Din strînsul la timp și fără pier
deri a noii recolte, tinerii de In 
sate, alături de întreaga țărănime, ■ 
au datoria să-și facă o prepcupare I 
de primă importanță și, zi de zi, I 
pînă la succesul final să-și dove
dească prezența activă în cîmp. £

I
I
I

insămînțările |
După încheierea semănatului 

toate forțele existente în uni
tățile cooperatiste, cu spri
jinul activ al mecanizatorilor, 
sînt concentrate la efectuarea 
celorlalte lucrări din actuala 
campanie agricolă și îndeosebi 
Ia culesul porumbului și al 
strugurilor, la executarea a- 
răturilor adinei de toamnă.

în prezent, se desfășoară în 
ritm susținut transportul pro
duselor de toamnă la bazele 
de recepție, comuniștii, întrea
ga țărănime cooperatistă fiind 
hotărîtă să respecte integral o- 
bligațiile contractuale, răspun- 
zînd astfel marilor eforturi 
materiale pe care statul le 
face pentru dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, pentru 
continua ridicare economică a 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Raportând terminarea însă- 
mînțărilor în unitățile agricole 
cooperatiste, Biroul Comitetului 
județean de partid Galați, a> 
sigură Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
lucrătorii din agricultura ju
dețului vor munci, sub îndru
marea permanentă a organelor 
și organizațiilor de partid, cu 
și mai multă pasiune și dă
ruire pentru a da viață mă
rețului program stabilit de 
Congresul al X-lea al Parti
dului, privind creșterea pro
ducției agricole, vegetale și a- 
nimaie, pe baza aplicării celor

I
I
I

I
I
I
I
I
I.....

mai noi cuceriri ale științei a brăca tricoul cu tricolorul* țării” 
moderne. 1 v. Căbulea
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PENTRU PACE, SECURITATE Șl
ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOARE

NEW YORK 2 — Corespon
dentul Agerpres, O. Alexandroa- 
ie, transmite : Joi au continuat 
dezbaterile de politică generală 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
în ședința de dimineață au luat 
cuvîntul șefii delegației Româ
niei, Indiei, Pakistanului și Repu
blicii Mali.

în cuvîntarea sa, conducătorul 
delegației române, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, a subliniat semnificația săr
bătoririi în acest an a împlinirii 
unui sfert de veac de la elibera
rea României de sub jugul fas
cist, marile realizări obținute în 
acești ani în înflorirea multila
terală a tării și perspectivele 
progresului ei continuu. Referin- 
du-se la politica externă 'a țării 
noastre, vorbitorul a declarat : Ca 
țară socialistă, România situea
ză, în mod firesc, în centrul po
liticii sale externe dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, cu 
care împărtășește aceeași con
cepție și aceleași țeluri. Totoda
tă, acționînd în spiritul coexis
tenței pașnice țara noastră pro
movează consecvent o politică 
activă de lărgire a colaborării 
pe tărîm economic, politic, cul
tural și tehnico-științific cu toate 
statele lumii indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Atribuind coexistenței pașni
ce un sens activ, conducătorii 
României au întîlniri, convorbiri 
și tratative cu șefi de state și 
guverne, cu personalități de sea
mă din numeroase țări ale lu
mii, fiind încredințați că aceas
ta .este calea care conduce la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
la creșterea încrederii și la nor
malizarea climatului politic inter
national.

România așează la baza rela
țiilor sale cu toate statele res
pectarea strictă a principiilor su
veranității și independentei na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, respec
tarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, co
respunzător intereselor și aspi
rațiilor sale vitale. Experiența re
lațiilor politico-diplomatice ale 
țării mele din ultimii ani, viata 
internațională în general ne în
dreptățesc să afirmăm că. dacă 
se pornește de la respectarea 
acestor principii se pot dezvolta 
raporturi bune între toate sta
tele, indiferent de mărimea sau 
potențialul lor. Observarea stric
tă a acestor principii asigură 
cadrul internațional optim dez
voltării capacității creatoare și 
înfloririi economice și spirituale 
ale fiecărei națiuni și, în același 
timp, constituie cheia de boltă 
a statornicirii unor relații de în
credere și colaborare între sta
te, a întăririi legalității interna
ționale. Evoluția vieții interna
ționale a arătat și arată că in
staurarea fermă a acestor prin
cipii în raporturile dintre state, 
abolirea definitivă a politicii de 
dominație și presiuni, asigurarea 
condițiilor ca fiecare națiune 
să-și poată alege liber calea dez
voltării «ale constituie în zilele 
noastre condiția 
a păcii, securității 
internaționale.

între principiile 
definesc cadrul de 
raporturilor dintre 
verane și egale în 
compun comunitatea internațio
nală, principiul cooperării con
sacrat printre normele funda
mentale ale Cartei O.N.U. acțio
nează cu o vigoare mereu cres- 
cîndă în raporturile internațio
nale actuale.

Un rol și o însemnătate deo
sebită revin cooperării interna
ționale în sprijinirea dezvoltării 
economice și sociale a țărilor în 
curs de dezvoltare, în înlesnirea 
și impulsionarea acestui proces.

Numeroase împrejurări ale 
vieții politice contemporane 
atestă capacitatea statelor, in
diferent de mărimea lor, de a 
aduce o contribuție pozitivă la 
reglementarea problemelor in
ternaționale, la influențarea eve
nimentelor în direcția unui curs 
hotărît spre 
sănătoșirea 
țional.

Subliniem 
restabilirii 
ale Republicii Populare Chineze

. la Organizația Națiunilor Unite 
și în instituțiile sale specializate 
și a înlăturării îndelung amînată 
dar inevitabilă a trimișilor lui 
Cian Kai-Și de pe locul pe care 
îl ocupă în ■ mod ilegal — a de
clarat Corneliu Mănescu, scoțînd 
în evidență că pentru a oferi per
spectiva unor rezolvări eficiente, 
trainice, orice abordare realistă a 
marilor probleme ale lumii con
temporane reclamă participarea 
acestui mare stat socialist. Resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. în fa
voarea căreia România s-a pro
nunțat cu consecvență, ar con
tribui la întărirea organizației 
noastre, la creșterea eficacității 
ei în lume.

Considerăm ca fiind de o deo
sebită importanță pentru evolu
ția situației în Europa și în 
lume normalizarea relațiilor cu 
Republica Democrată Germană 
și primirea ei în O.N.U. Prezen
ta celor două state germane în 
organizație ar favoriza parHcipa-

rea lor activă pe bază de egali
tate la viata internațională și ar 
avea efecte pozitive, asupra acti
vităților Națiunilor Unite. Ro
mânia, împreună.cu alte state, a 
cerut în repetate rinduri retra
gerea trupelor străine care, sub 
steagul O.N.U., ocupă Coreea 
de sud și desființarea așa-zisei 
comisii a Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Co
reei. •

Ministrul afacerilor externe al 
României s-a referit apoi la ne
cesitatea lichidării ultimelor 
vestigii ale colonialismului, res
pectării dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
destinele, de a-și alege calea 
dezvoltării sale social-politice. 
El a amintit că guvernul Re
publicii Socialiste România a su
gerat Comitetului pregătitor 
pentru a 10-a aniversare a De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale să propună ca vii
toarea sesiune a Adunării Gene
rale să recomande măsuri efi
ciente în vederea lichidării de
finitive a rămășițelor sistemului 
colonial.

Exprimînd deplina solidaritate 
cu popoarele care luptă pentru 
libertate și independență națio
nală, România, a continuat vorbi
torul, condamnă cu hotărîre po
litica de apartheid și discrimi
nările rasiale promovate de 
cercurile conducătoare din Re
publica Sud-Africană 
desia' de sud, politica 
siune colonială din 
Angola și Mozambic.

și Rho
de opre- 
Namibia.

României a arătat apoi că un 
loc de seamă în eforturile con
sacrate asigurării păcii în lume 
îl ocupă înfăptuirea securității 
europene —■ problemă căreia 
guvernul român îi acordă o im
portanță deosebită. O contribu
ție pozitivă la promovarea înțe
legerii și cooperării pe continen
tul nostru au adus-o ideile și, 
principiile rezoluției „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună veci
nătate între state europene cu 
sisteme sociale și politice diferi
te", adoptate în unanimitate de 
Adunarea Generală a O.N.U., în 
1965, la inițiativa a nouă țări 
europene, inclusiv România și cu 
concursul activ al celorlalte sta
te din Europa și din alte părți 
ale lumii.

Instaurarea păcii și securității 
și eliminarea pentru totdeauna 
a pericolului de război cer să 
se depășească stadiul declarații
lor de intenții și să se întreprin
dă măsuri concrete, care să con
ducă la consolidarea încrederii 
și apropierii îrțtre state. Esen
țială în acest scop este, după 
părerea noastră, eliminarea radi
cală din relațiile interstatale a 
oricăror practici generatoare de 
suspiciune și animozitate.

Sîntem convinși că există con
diții favorabile pentru realizarea 
unor progrese pe calea secu
rității europene. în această pri
vință, un larg program construc
tiv îl oferă principiile și propu
nerile formulate de statele mem- 

. bre ale 'Tratatului de la Varșo
via în Declarația de la București 
din 1966, și în Apelul de la Bu-

CUVÎNTAREA MINISTRULUI
DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

ÎN ADUNAREA GENERALA O.N.U.

fundamentală 
și cooperării

de bază care 
desfășurare a 
națiunile su- 
drepturi care

destindere, spre în- 
climatului intema-

din nou necesitatea 
drepturilor legitime

Pronunțîndu-se în favoarea 
eliminării din viața internațio
nală a forței și a metodelor ba
zate pe forță, vorbitorul a de
clarat : Falimentul politicii de 
forță este pe deplin ilustrat de 
eșecul intervenției străine în 
Vietnam în fața voinței nestră
mutate a poporului vietnamez 
de a-și apăra dreptul de a alege 
și urma liber calea dezvoltării 
sale sociale și politice. Mobili- 
zîndu-și toate energiile și opu- 
nîndu-se intervenției Statelor 
Unite ale Americii cu dîrzenia 
pe care o poate genera numai 
credința într-o cauză justă, po
porul vietnamez a demonstrat 
cu puterea grăitoare a faptelor 
că un popor care își apără drep
tul sacru la o viață liberă și in
dependentă nu poate fi înfrînt.

Interesele păcii cer ca regle- 
mentarea conflictului din Viet
nam să se înfăptuiască pe calea 
soluționării politice, la masa 
tratativelor, cu respectarea stric
tă a intereselor naționale funda
mentale ale poporului vietna
mez. Ne exprimăm speranța că 
tratativele de la Paris vor duce 
la încetarea războiului și la re
tragerea trupelor străine din 
Vietnam, creîndu-se astfel con
diții ca poporul vietnamez să-și 
rezolve treburile interne, inclu
siv problema reunificării patriei, 
în conformitate cu dreptul său 
inalienabil de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară. Poporul român a acordat 
și va acorda și în viitor întregul 
său sprijin poporului vietnamez 
în lupta sa dreaptă pentru apă
rarea independenței și libertății 
patriei.

Aoordînd situația din Orien
tul Apropiat, Corneliu Mănescu 
a arătat că este necesar să se 
evite orice act care ar mări ten
siunea, ar spori gravitatea situa
ției, făcînd și mai dificilă rezol
varea problemelor din această 
zonă.

România — a continuat el — 
s-a pronunțat constant împotriva 
operațiunilor militare în Orien
tul Apropiat și crede cu stăruin
ță în necesitatea reglementării 
pașnice a conflictului corespun
zător intereselor și drepturilor 
legitime ale tuturor popoarelor 
care trăiesc în această regiune.

Țara mea se pronunță cu con
secvență pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apro
piat în spiritul rezoluției Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967, care oferă o bază re
zonabilă pentru rezolvarea situa
ției din această zonă. In confor
mitate cu această rezoluție, con
siderăm necesar ca Israelul să-și 
retragă neîntîrziat trupele din 
teritoriile ocupate și să renunțe 
la orice pretenții teritoriale. în 
același timp, considerăm că tre
buie să se ajungă la asigurarea 
integrității granițelor și a secu
rității tuturor statelor din aceas
tă parte a lumii și la rezolvarea 
problemelor refugiaților palesti- 
neni, avîndu-se în vedere inte
resele și drepturile lor legitime. 
Este imperios necesar să se in
tensifice eforturile tuturor state
lor mari »au mici, pentru stator
nicirea unei păoi juste, trainice 
în aoeastă țonă.

Ministrul afacerilor externe al

dapesta, din acest an, cu pri
vire la organizarea unei confe
rințe a tuturor statelor din Eu
ropa. Noi considerăm că reali
zarea unei întîlniri sau chiar a 
mai multor reuniuni ale statelor 
europene ar deschide calea spre 

1 instaurarea unei păci trainice în 
Europa și în întreaga lume. în
țelegem să sprijinim orice ac
țiune pozitivă, orice măsură me
nită să asigure progrese reale în 
direcția destinderii și securității 
europene.; Am salutat inițiativa 
guvernului finlandez de a sti
mula eforturile în vederea orga
nizării unei conferințe consacra
te securității europene.

Țara noastră consideră că în 
înfăptuirea securității europene 
trebuie să se pornească de la 
realitățile create după cel de-al 
doilea război mondial și, în pri
mul rînd, de la recunoașterea 
celor două state germane, a gra
nițelor existente, inclusiv a gra- 
niței Oder-Neisse.

întărirea păcii și securității 
europene impune, după părerea 
noastră, adoptarea unui curs ho
tărît spre desființarea blocurilor 
militare a alianței Nord-Atlanti- 
ce și concomitent, a Tratatului 
de la Varșovia — propunere 
formulată în repetate rinduri de 
statele socialiste membre ale 
Tratatului — și crearea unui sis
tem trainic de securitate euro
peană, care să permită dezvolta
rea pașnică, nestînjenită a fiecă
rei națiuni.

Pînă la realizarea unei astfel 
de acțiuni radicale, cum ar fi 
desființarea blocurilor militare, 
credem că de o însemnătate 
deosebită ar fi lichidarea baze
lor militare străine de pe terito
riile altor state, retragerea tutu
ror trupelor neeuropene de pe 
continent și, în general, retrage
rea tuturor trupelor străine în 
interiorul granițelor lor 
nale. Ar fi, de asemenea, 
mare 
unei înțelegeri între 
a se abține de la 
demonstrații de forță, 
rerea noastră, în anul 
se împlinesc 25 de ani de la în
cheierea celui de-al doilea răz
boi mondial, s-ar putea între
prinde acțiuni pentru pace, co
operare și securitate în Europa, 
atît pe plan guvernamental cît 
și neguvernamental, care să sub
linieze dorința popoarelor euro
pene de a conviețui pașnic și 
de a dezvolta relații de bună 
vecinătate, înțelegere, prietenie și 
cooperare.

Considerăm că promovarea 
unor relații de bună înțelegere 
și dezvoltarea colaborării și co
operării economice și tehnico- 
științifice dintre Statele din Bal
cani ar reprezenta o contribuție 
prețioasă la cauza, securității eu
ropene.

„Avem încredere — spunea 
recent președintele Consiliului de 
Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu — că voința de pace 
a popoarelor din Europa — po
poare trecute prin atîtea în
cercări — spiritul realist în po
litica și rațiunea umană vor 
prevala asupra tuturor tendin
țelor manifestate de unele cercuri 
care se opun cursului spre des
tindere, eă vor determina noi 
progrese pe «alea securității, spre

binele și liniștea tuturor po
poarelor care trăiesc în această 
parte a lumii". •

întărirea păcii și securității in
ternaționale este indisolubil le
gată de înfăptuirea unor progre
se reațe pe calea dezarmării, a 
continuat vorbitorul.

El a subliniat consecvența cu 
care se pronunță țara noastră în 
favoarea realizării unor măsuri 
eficiente de dezarmare, îndeo
sebi în domeniul nuclear.

După opinia noastră, intere
sele păcii reclamă ca guverne
le tuturor statelor să se angajeze 
cu hotărîre pe calea dezarmării 
generale, să oprească cursa înar
mărilor, să limiteze plafonul 
cheltuielilor militare, să înghețe 
nivelele cantitative și calitati
ve ale principalelor arme și să 
întreprindă măsuri practice de 
diminuare și lichidare a stocuri
lor în cadrul unui proces siste
matic și susținut ’ stabilit prin 
negocieri care să fie în centrul 
atenției eforturilor politice și di
plomatice în viitorii zece ani. 
în vederea realizării unor pro
grese reale pe calea dezarmării, 
apreciem că o însemnătate deo
sebită ar avea-o elaborarea u- 
nui program concret al negocie
rilor de dezarmare.

In acest sens, delegația româ
nă salută și susține ideea cu
prinsă în introducerea la rapor
tul anual al secretarului gene
ral asupra activității Organizației 
Națiunilor Unite de a se pro
clama un deceniu ' al dezarmării 
în perioada 1970—1980, paralel 
cu cel de-al doilea deceniu al 
dezvoltării. Considerăm că un a-, 
semenea deceniu, în favoarea că
ruia România s-a pronunțat și 
anterior, ar permite conjugarea 
eforturilor întreprinse de comu
nitatea internațională în două do
menii de însemnătate vitală pentru 
promovarea progresului popoare
lor și salvgardarea păcii generale.

Dreptul internațional — a con
tinuat vorbitorul — oferă nor
mele pe care se edifică pacea 
și securitatea. Favorizînd acțiu
nea politică și interzicînd ame
nințarea cu forța sau uzul for
ței, dreptul internațional pune 
la îndemîna factorilor păcii și 
progresului instrumentarul bo
gat al mijloacelor sale pașnice 
care, folosite cu înțelepciune și 
tăbdare, pot încununa eforturile 
în reglementarea oricăror dife
rende. în acest sens, guvernul ro
mân a prezentat Comitetului pre
gătitor pentru cea de-a 25-a ani
versare a O.N.U., propunerea ba 
între acțiunile întreprinse în a- 
cest scop să figureze adoptarea 
solemnă, în prezența șefilor de 
state sau guverne, a unei de
clarații asupra principiilor drep- 
tuluî internațional privind rela
țiile prietenești și cooperarea în
tre state conform Cartei.

în încheiere, Corneliu Mă- ■ 
nescu a declarat că delegația ro
mână este hotărîtă să-și aducă 
întregul său sprijin și să par
ticipe activ la eforturile care se 
întreprind pentru lărgirea colabo
rării dintre state, respectarea 
normelor dreptului internațional, 
la lupta ce se desfășoară pe 
scară mondială pentru pace, 
securitate și înțelegere între po
poare.

importanță

națio- 
de 

realizarea 
state de 

acțiuni și 
După pă- 
1970, cînd

BONN: Acord
privind un guvern
P.S.D. P. L D

Arhiepiscopul MAKARIOS, președintele Republicii Cipru, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ’președintele 
Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune :

Transmit Consiliului de Stat și poporului român mulțumi
rile mele călduroase pentru amabilul dumneavoastră mesaj 
adresat cu ocazia Zilei Independenței Ciprului.

Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru dumnea
voastră personal, pentru bunăstarea și fericirea poporului 
român. x

CRONICA
Grupul parlamentar al Par

tidului Liber-Democrat va vota 
în bloc în favoarea învestiturii 
lui Willy Brandt în funcția de 
cancelar al R.F. a Germaniei, a 
anunțat joi seara, Walter Scheel, 
președintele P.L.D. Pc^rivit in
formațiilor cercurilor apropiate 
de conducerile celor două parti
de, citate de agenția FRANCE 
PRESSE, Willy Brandt și Wal
ter Scheel, respectiv președinții 
P.S.D.G. și P.L.D., vor face cu
noscut președintelui R.F. a Ger
maniei, Gustav Heinemann că 
au ajuns la un acord în vederea

formării noului guvern vest-ger- 
man. S-a anunțat că P.S.D.G. și 
P.L D. au căzut joi de acord în 
linii mari asupra programului 
guvernamental, precum și în le
gătură cu repartiția viitoarelor 
portofolii ministeriale. Heinz 
Kuehn, primul ministru al lan
dului Renania de nord — West- 
falia, purtătorul de cuvînt al 
părții social-democrate a decla
rat că cele două partide au a- 
juns, de asemenea, la un „ma
ximum de acord" asupra proble
melor de politică externă, apă
rării și învățămîntului.

U. T. C.
Jo> DIMlis^AȚA a „„rasit 

Capitala indreptîndu-se spre 
Berlin o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist con
dusă de tovarășul Iosif Bel- 
jung, membru .al Biroului 
C.C. al U.T.C., care la invi
tația Consiliului Central al 
Tineretului Liber German 
(F.D.J.) va participa la fes
tivitățile prilejuite de cea de 
a XX-a aniversare a procla
mării R.D.G.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa erau de față tov. 
Gheorghe Dima. membru su
pleant al C.C. al U.T.C., Ni- 
colae Cacoveanu adjunct de 
șef de secție și activiști al 
C.C. al U.T.C.

• JOI, 2 OCTOMBRIE, pri
mul adjunct al ministrului 
afacerilor externe, George 
Macovescu, a primit la Minis
terul Afacerilor Externe pe 
Epaminondas Tsellos, minis
trul comerțului din Grtcia.

A fost de față Jean Ch. 
Cambiotis, ambasadorul Gre
ciei la București.

(Agerpres).

DELEGAȚIA CONSILIU- 
POPULAR al municipiului

ORIENTUL APROPIAT

LUI
București, condusă de Dumitru 
Popa, primarul general al Capi
talei, care a făcut o vizită în 
Suedia, la invitația Comitetului 
municipal al orașului Stockholm, 
»-a înapoiat joi seara în Capi
tală

• Raid egiptean in Sinai • Declarațiile Vom îndeplini cu succes sarcinile
ministrului de externe francez

CAIRO — Comandouri aero
purtate ale armatei, precum și 
ale, marinei egiptene au efectuat 
joi dimineața o operațiune co
mună împotriva pozițiilor isra- 
eliene situate pe un front de. 37 
km, între localitățile Ras Ma- 
tarma și Ras Maalab, de pe ma
lul estic al Golfului de Suez, a 
anunțat un purtător de cuvînt mi
litar al R.A.U. citat de agenția 
FRANCE PRESSE. Toți militarii 
participanți Za acest raid s-au în
tors în siguranță la bazele lor, a 
precizat purtătorul de cuvînt.

TEL AVIV — Un purtător de 
cut înt militar israelian a decla
rat că, în noaptea de miercuri 
spre joi, un avion egiptean a 
lansat mai multe bombe asupra 
regiunii de deșert Ras Sadar, pe 
malul estic al Golfului de Suez, 
fără a pricintii vreo pagubă. El a 
dezmințit informațiile parvenite 
de la Cairo în legătură cu raidul 
combinat navalo-aerian, efectu
at de forțele egiptene, preci
zează agenția REUTER.

PARIS — Vorbind în fața 
Comisiei de afaceri externe a Se
natului, Maurice Schumann, șe
ful diplomației franceze,
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în 
s-a
ei

Confesa Denise de 
Briey, soția unuia 
din principalii acțio
nari ai concernelor 
care acționau 
trecut în Congo, 
sinucis în vila
somptuoasă din fai
moasa stațiune spa
niolă Palma de Ma
jorca. Deși cultiva 
rafinamentul, doamna 
de Briey și-a expli
cat funestul ei gest 
printr-o epistolă mai 
mult decît banală : 
„N-am mai putut 
suporta". Ceva mai 
indiscret, soțul sinu
cigașei a furnizat u- 
nele lămuriri : 
tesa nu s-a | 
împăca multă 
me cu gîndul 
„acțiunile Congo", 
sursa atîtor mi
lioane — aur, nu-i 
mai aduc nimic. Mai 
precis, de îndată ce 
statul congolez s-a 

„„ _____ ___ descotorosit de con-
seph Sisco l-a informat pe mi- cernele unde „ope- 

' ’ .................... . ” ’ ra" soțul ei, doam
na de Briey a pier
dut, treptat, orice 
chef de viață...

Patronii concerne
lor care stăpîneau 
pînă nu demult bogă
țiile miniere ale Con- 
goului, rutinați în a-

NEW YORK Ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănes- 
cu, a avut o întrevedere cu asis
tentul secretarului de stat al 
Statelor Unite, Joseph Sisco. Au 
fost abordate problemele situa
ției din Orientul Mijlociu. Jo-

nistrul român de acțiunile diplo
mației americane față de aceste 
probleme.

Corneliu Mănescu a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
șeful delegației turce la actuala 
sesiune a O.N.U.

• LA BELGRAD A SOSIT 
JOI președintele Italiei, Giusep
pe Saragat. El este însoțit de 
ministrul de externe A Ido Mo
ro și de alte personalități ita
liene. /

La sosire pe aeroport preșe
dintele Saragat a fost întîmpinat 
de Ioslp Broz Tito și de alte 
persoane oficiale iugoslave.

• SUB TITLUL „DIALOG 
R. D. GERMANA-FRANȚA", 
„Neues Deutschland" — organul 
C.C. al P.S.U.G., informează că 
la Postdam a avut loc un co
locviu la care au participat oa
meni politici și de știință, zia
riști francezi și din Republica 
Democrată Germană. Tema co
locviului : „50 de ani de relații 
germano-franceze", a fost pri
vită de către oaspeții francezi 
nu numai ca o retrospectivă is
torică — scrie ziarul — ci ca o 
experiență pentru relațiile de 
v-iitor. „NEUES DEUTSCH
LAND" scoate în evidență -că 
participanțll la colocviu s-au 
pronunțat pentru recunoașterea 
R. D. Germane de, către Fran
ța.

s-a re-

con- 
putut 

vre- 
că

>|ul ei, doam- 
Briey a pier-

ferit la consultările dintre cele 
patru mari puteri în problema O- 
rientului Apropiat, apreciind că 
ele ar fi pe cale „să-și demon
streze eficacitatea". „Dacă este 
prea devreme pentru a vorbi de 
o înțelegere între cei patru, nu 
este prea devreme să se vor
bească de destindere", a spus 
ministrul de externe francez. El 
a reamintit că aceste consultări 
nu au drept scop „să impună o 
soluție părților implicate în con- J 
flict", ci să faciliteze misiunea de j 
mediere încredințată de secreta
rul general al O.N.U. diplomata- j 
lui suedez Gunnar Jarring.

NEW YORK — Joseph Sisco, 
asistent al secretarului de stai 
pentru problemele Orientului 
Mijlociu, a avut miercuri la New 
York întrevederi separate cu mi
niștrii afacerilor externe ai Egip
tului și Iordaniei. In cursul în- 
trevederilor s-a procedat la un 
schimb de opinii asupra unor 
probleme aflate pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., 
pra situației din 
piat.
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faceri și mașinațiuni, 
au, firește, nervi 
mai tari decît ai 
neconsolatei 
Și totuși, i 
după unele 
luiri, nici ei 
prea bine < 
mul nervos, 
scoase din 
la naftalină

decît 
contese, 
judecind 

dezvă- 
nu stau 

cu siste- 
Au fost 
nou de 

i vechi

precum și asu- 
Orientul Apro-

(Urmare din pag. I)

țimli brașovene, pentru grija 
cu care sîntem înconjurați, 
pentru eforturile făcute în ve
derea dezvoltării bazei mate
riale a învățămîntului concre
tizate în laboratoare cu insta
lații șl aparate moderne, bi
blioteci bine dotate cu ma
nuale și publicații de specia
litate, condiții minunate de 
muncă, viață și studiu. Insti
tutul politehnic Brașov — 
creație a regimului nostru so
cialist și alături de el, Institu
tul pedagogic își concentrează 
întreaga atenție în direcția in
struirii și educării unor noi 
promoții de specialiști entu
ziaști, cu un înat nivel știin
țific și ideologic.

Cadrele didactice și studen
ții — se arată în telegrama In
stitutului de mine-Petroșeni 
— își unesc glasurile lor cu 
cele ale întregului popor pen
tru a-și exprima și cu acest 
prilej totala lor adeziune față 
de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, 
politică profund pătrunsă de 
înalte idei umaniste și spirit 
internaționalist, față de viito-

dezordini în Katan
ga". Ziarul britanic 
afirmă că a fost cre
at un stat major o- 
perativ cu sediul în 
Angola care are la 
dispoziție - cîteva zeci 
de milioane de do
lari și care se ocupa 
intens, sub conduce
rea faimoasei căpe-

„Operațiunea

Paradis"
proiecte fanteziste, 
amestec de himeră 
și jind după un tre
cut mort. Cotidianul 
britanic GUARDIAN, 
relatează că actu
almente, în diferite 
țări din Europa oc
cidentală se desfășoa
ră „o 
tentă 
mercenari 
eventuală 
tativă de 
secesiune,

noua și insis- 
recrutare de 

pentru o 
noua ten- 
a provoca 

naos și

tenii de mercenari 
Jean Schramme, cu 
instruirea și înarma
rea unor noi detașa
mente de „îngrozi
tori", precum și a 
circa 3 000 de foști 
jandarmi katanghezi. 
Mai bogat în amă
nunte, ziarul sud- 
african RAND DAILY 
MAIL care apare la 
Johannesburg s-a 
grăbit să releve că 
„într-o regiune din

Republica Sud-Afri- 
cană" se află actu
almente „un centru de 
regrupare" care nu
mără peste 600 de 
mercenari pentru o 
nouă acțiune Congo. 
Cotidianul din Jo
hannesburg ne infor
mează de asemenea, 
că în Angola se con
struiesc trei tabere de 
instrucție pentru mer
cenarii cu destinația 
Katanga și că „im
portante cantități de 
armament ușor și 
greu au fost depozi
tate la granița din
tre Angola și Congo.

Noul proiect poartă 
(potrivit ziarului sud- 
african citat) un nume 
răsunător. Se numește 
„operațiunea Paradis". 
E aci, pecetea visuri
lor autorilor săi după 
paradisul pentru tot
deauna pierdut al bo
gățiilor congoleze. 
Simbol și ironie I In 
felul ei, contesa de 
Briey a tras, dacă ne 
gîndim bine, conclu
zii mai lucide decîf 
unii dintre foștii mari 
acționari care patro
nează „operațiunea 
paradis".

E. R.

rul omenirii. La acest Început 
de nou an universitar, corpul 
didactic și studenții Institutu
lui de mine-Petroșeni se an
gajează să-și înzecească efor
turile pentru a îndeplini cu 
cinste și demnitate înaltele 
sarcini ce le revin in opera de 
dezvoltare multilaterală a so
cietății socialiste in scumpa 
noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

Datorită grijii permanea e a 
partidului și guvernului față 
de dezvoltarea și moderniza
rea învățămîntului de toate 
gradele — se menționează în 
telegrama cadrelor didactice șl 
a studenților din Baia Mare, 
la deschiderea aotualului an 
universitar, avem satisfacția 
de a sărbători și începerea 
activității celui de-al doilea 
institut de învățămtnt supe
rior din municipiul nostru, in
stitutul de subingineri, a cărui 
înființare răspunde unui dezi
derat important privind asi
gurarea cu cadre de specia
liști a principalului sector al 
economiei județului nostru — 
extracția șl prepararea mine
reurilor neferoase. Vă adre
săm in aceste momente, cele 
mai calde mulțumiri pentru 
atenția deosebită pe care o 
manifestați față de înflorirea 
continuă a învățămîntului nos
tru superior.

însuflețiți cetățenește de 
idealurile umanismului socia
list — se arată în telegrama 
Institutului pedagogic de trei 
ani din Pitești, în această zi 
sărbătorească ne exprimăm 
încrederea nestrămutată în 
politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, adeziunea 
unanimă Ia programul lumi
nos stabilit de Congresul ai 
X-lea și asigurăm conducerea 
de partid, pe dumneavoastră 
personal, respectate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că ne vom 
îndeplini cu înalt simț de răs
pundere sarcinile ce ne rwin 
pe drumul perfecționării / olii 
românești și formării viitoarei 
generații de constructori ai co
munismului în România.

Conștienți de mărețele sar
cini ce ne revin — se spune în 
telegrama colectivului cadre
lor didactice și studenților din 
Institutul pedagogic din Ba
cău — manifestăm profundul 
nostru atașament față de Par
tidul Comunist Român, de Co
mitetul său Central și vă asi
gurăm pe dumneavoastră 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că sub conducerea 
și îndrumarea dascălilor noș
tri, ne vom pregăti cit mai te
meinic pentru a deveni cadre 
didactice destoinice, capabile 
să îndrume noile generații de 
elevi spre comorile culturii șl 
științei, să le educe în spiri
tul dragostei față de patrie și 
partid.

• IN CONFORMITATE CU 
UN ACORD realizat anterior, 
A.A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., a so
sit joi în Canada, într-o vizită 
oficială. Pe aeroport, el a fost 
intimpinat de ministrul de ex
terne Mitchell Sharp și de alte 
persoane oficiale canadiene.

• PREȘEDINTELE HABIB 
BOURGUIBA va fi singurul 
candidat la alegerile preziden- 
țiaie care se vor desfășura Ia 
2 noiembrie în Tunisia. Terme
nul pentru prezentarea candida
turilor în alegerile prezidenția
le a expirat, potrivit prevederi
lor legale, la 1 octombrie a.c. 
Singura candidatură înregistra
tă pînă la această dată este cea 
a actualului președinte al Tu
nisiei.

• JACK JONES, secretar ge
neral al puternicului sindicat al 
muncitorilor din transporturi 
și al muncitorilor necalificați a 
declanșat în ședința de joi du- 
pă-amiază a Conferinței națio
nale a Partidului laburist un 
atac violent împotriva proiec
tului laburist de aderare a Ma
rii Britanii la Piața comună. 
Jones a afirmat că Marea Bri
tanic nu trebuie să renunțe sub 
nici un motiv la libertatea de 
a-și hotărî singură politica ex
ternă și economică.

A LA CENTRUL DE CONFE
RINȚE INTERNAȚIONALE DIN 
PARIS a avut Ioc joi cea de-a 
36-a ședință cvadripartită în 
problema Vietnamului. Ca și șe
dințele precedente, discuțiile 
din cadrul acestei reuniuni nu 
au adus nici un element nou.

• DELEGAȚIA Asociației 
pentru promovarea relațiilor 
dintre R.F. a Germaniei și 
U.R.S.S., care face o vizită la 
Moscova, a fost primită joi Ia 
Kremlin de Iustas Palețkis, 
președintele Sovietului Națio
nalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută la Accra, cu prilejul re- 
instaurării guvernului civil în 
Ghana, noul prim-ministru al 
țării, Kofi Busia, a anunțat că 
toți deținuții politici au fost 
amnistiați.

Președintele Senatului Republicii Italiene, Amintore Fanfani, 
a primit la „Palatul Madama", sediul Senatului, delegațiile 
orașelor înfrățite Sulmona și Constanța. Cu această ocazie au 
rostit cuvîntări primarul orașului Sulmona, dr. Paolo di Bar
tolomeo, și loan Popa, prim-vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al municipiului Constanța.

Primarul Paolo di Bartolomeo a oferit președintelui Senatu
lui — inițiatorul relațiilor de prietenie dintre Constanța și 
Sulmona — medalia de aur, simbol al înfrățirii celor două orașe. 
Amintore Fanfani a transmis urări de fericire și prosperitate po
porului român și a exprimat speranța că înfrățirea orașelor 
Sulmona și Constanța, legate de numele marelui poet, Ovidiu, 
va deveni făclia tradiționalei prietenii dintre popoarele român și 
italian.

• IN INTIMPINAREA ANI
VERSĂRII a 25 de ani de la 
eliberarea capitalei R. S. F. Iu
goslavia de sub jugul fascist, la 
Belgrad au loc numeroase ma- 

cultural-artistice.
Festivalul

nifestări
Miercuri a început ______ __
internațional de folcl<5r, la care 
participă formații artistice din 
mai multe țări printre care și 
ansamblul „Balada" din Bucu
rești.

• IN CADRUL „ZILELOR 
FESTIVE ALE BERLINULUI" 
a început un festival de șlagă
re la care participă 22 inter- 
preți din 9țări socialiste, prin
tre care și din România. In prima 
etapă, care a avut loc în seara 
zilei de 1 octombrie, în marea 
sală de Ia „Friedrichstadtpa- 
last“ publicul, care formează ju
riul, a acordat primul loo cîn- 
tăreței române Mihaela Mihai 
a cărei interpretare s-a buourat 
da un deosebit succes.

• LA ALGER AU ÎNCEPUT 
joi convorbirile între ministrul 
algerian al afacerilor externe, 
Abdelaziz Bouteflika, și minis
trul de externe al Franței, 
Maurice Schumann, pare s' află 
într-o vizită de două ziiV în 
Algeria. Pe agenda convorbiri
lor algeriano-franceze figurează 
o serie de probleme cum sînt 
cele referitoare la exporturile 
algeriene de hidrocarburi în 
Franța, , relațiile financiare (des
păgubirile pe care Algeria tre
buie să le plătească unor socie
tăți franceze în urma naționa
lizării proprietăților acestora) 
și alte probleme bilaterale.

• IN INDIA au loo numeroase 
manifestări prilejuite de împli
nirea unui veao de la nașterea 
lui Mahatma Gandhi, persona
litate remarcabilă a poporului 
indian. „
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