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Ieri, 23 octombrie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 

NICOLĂE CEAUȘESCU, a semnat Decretul privind protejarea și păstrarea bunurilor de interes națio
nal ce reprezintă valori artistice, istorice sau docu mentare, precum și a unor obiecte conținînd metale 
prețioase și pietre prețioase de valoare deosebită.

Decretul prevede t

ABSOLVENȚII REPARTIZAȚI IN CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI AU FOST INVITAȚII CONDUCERII CENTRALEI

ÎMPREUNA SATIS
Brigada „itlntaii 
tineretului"
• W. AWSENIE
• M. TACCIU
• GH. GH1DR1GAN
• C. CIOBOATĂ
TRANSMITE

PREGĂTIREA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI 
LA ORA MARILOR EXIGENTE

MESERIILE
DEFICITARE SĂ-I AJUTĂM PE TINERI
SINT O
REALITATE SĂ LE DESCOPERE VALOAREA!

Revenim și pornim de la aceleași întrebări care au făcut o- 
biectul articolului precedent, publicat la această rubrică : — „Ce 
determină atitudinea rece față de sectoarele calde", cărora le 
căutăm un răspuns prin ilustrarea situației de fapt din Uzina de 

utilaj petrolier din Tîrgoviște Concluzia: absența unor preocu
pări susținute pentru îndrumarea și orientarea științifică a ti
nerilor spre viitoarele profesiuni, întîmplarea, împrejurările și 
criteriile subiective, hotărînd în ultimă instanță catapultarea 
candidaților într-o meserie sau alta. Așadar :

— Să privim în față realita
tea. Meseriile despre care vor
bim sînt cele mai vechi — vîrsta 
lor atingînd milenii, în dome
niul prelucrării metalului, ră-

mînînd însă în continuare înde
letniciri brute, grele, pretenți
oase ca precizie și migală —- 
spune doctorul Gh. Vîlceanu, 
medic psiholog Ia Policlinica de

AȘTEPTĂM RĂSPUNSUL MINISTERULUI

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI LA ÎNTREBAREA:

A dori să inovezi
este o

Dosare voluminoase înmănun- 
chiază între coperți calcule migă
loase și complicate, procese ver
bale, adrese, contestații, note de 

’ comandă, tot felul de documen
te care încearcă să reconstituie 
drumul frămintărilor prin care a 
trecut fiecare din cele 24 de pro
puneri de inovații ale tînarului 
inginer Adrian Stănculescu de la 
Î.R.E.O. Craiova. Pentru condu
cerea întreprinderii respective, 
cit și pentru unii din salanații ei, 
tânărul inginer a devenit un 
„caz". Din cele 24 de propuneri 
de inovații, una singură i s-a re
cunoscut autorului, pentru care a 
și primit certificat de inovator. 
Dar așa cum reiese din piesele 
aflate în dosarele 
poate observa că 
nere de inovație 
conform legii și 
în vigoare, existând contradicții, 
meori flagrante, între motivele 

ue respingere a lor invocate de 
întreprindere și de către minis
ter. însăși inovația brevetată, 
privind „Realizarea sistemului 
Intrare-ieșire la stâlpii tip lam
padar", pînă a fi recunoscută a 
traversat, cu multe întoarceri și 
ocolișuri, drumul lung al biro
crației.

De la data de 4 decembrie 
1965, cînd. propunerea este de
pusă la dsțbirietul tehnic și apro
bată spre exȘbpjpșntare, și pînă 
la eliberarea 'Certificatului de ino
vator, abia la 13 ianuarie 1969, 
soluția este respinsă de fieoare 
dată, chiar fără să se experimen
teze (decît în ultimă instanță^ 
indieîndu-se ca dată de înregis-

(Continuarea In pag. a 11-a)

DE LA

MIDIA

respective, se 
nici o propu- 

nu s-a tratat 
regulamentelor

1. DE CE SINT EVITATE, IN OPȚIUNILE TINERILOR, ME
SERIILE DE TURNĂT OR ȘI FORJOR ?

2. PRIN INTERMEDIUL CĂROR MIJLOACE Șl ACTIVI
TĂȚI PROPAGANDISTICE SE POT OPERA MUTAȚIILE NE
CESARI: IN OPTICA DE APRECIERE A TINERILOR ASUPRA 
DESTINULUI LOR PROFESIONAL?

Răspund la ancheta noastră, un specialist din Ministerul In- 
vățămintului, un activist al U.T.C., un director de școală gene
rală, un psiholog.

copii „Știrbei Vodă" din Capi
tală. Nu greutatea și pretențiozi- 
tatea lor însă îi îndepărtează 
pe tineri de ele — pentru că 
prin conformația lor afectivă

adolescenții, sub impulsul teme
rității și curajului, . caută toc-

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a lll-a)

Zi și noapte, neîntrerupt, iar
na și vara, primăvara și toamna, 
vagoneți cu cărbune ies la su
prafață aducînd luminii rodul 
încleștării om-stîncă, în care o- 
mul este mereu cel ce învinge. 
In fiecare an, la o dată anume 
din august, în Valea Jiului co
boară în mină alături cu bărbații 
care o cunosc bine, pentru care 
mina nu mai are nici o taină, ti
neri ce la gura puțului schimbă 
pentru totdeauna uniforma de 
student a Institutului de 
mine-Petroșani cu salopeta, con
deiul cu perforatorul și lampa de 
miner. De-acum aici este locul 
unde zi sau noapte, vară și pri
măvară, toamnă și iarnă, vor fa
ce ca litera cursurilor să devină 
faptă densă, cărbune...

Prima zi de muncă adevărată 
a proaspătului inginer, cea din
ții confruntare pieptișă cu aba
tajul, se încheie aici cu un gest 
de profundă rezonanță umană. 
Oamenii i-au spus „botezul" in
ginerului miner. Întîmpinîndu-l 
Ia ieșirea din șut, dinaintea unui 
pahar cu vin, ceilalți ingineri, 
veniți mai demult în mină, toas
tează :

Art. 1. — în scopul protejării și păstrării 
bunurilor de interes național ce reprezintă 
valori artistice, istorice sau documentare și a 
obiectelor conținînd metale prețioase și pie
tre prețioase de valoare deosebită, aparținînd 
muzeelor și colecțiilor instituțiilor cultural-ar- 
tistice sau altor instituții de stat, precum și 
a celor aparținînd organizațiilor obștești sau 
cultelor religioase, se constituie fondul cen
tralizat al acestor bunuri.

Evidența generală a bunurilor din fondul 
centralizat care reprezintă valori artistice, 
istorice sau documentare se asigură de către 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Bunurile din fondul centralizat conținînd 
metale prețioase și pietre prețioase cu va
loare intrinsecă sau cu valoare artistică, isto
rică ori documentară deosebită se încredințea
ză în custodia Băncii Naționale a Republicii 
Socialiste România. Obiectele reprezentative 
de acest fel, de interes public, vor fi expuse 
într-un muzeu destinat special acestui scop, 
care să asigure conservarea șt securitatea de
plină a exponatelor.

Celelalte bunuri, altele decît cele prevăzute 
la aliniatul 3, se încredințează în custodie 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Art. 2. — Banca Națională a Republicii So
cialiste România este singura instituție de 
stat autorizată să cumpere bunuri din metale

prețioase și pietre prețioase, care formează 
obiectul prezentului decret, aflate în proprie
tatea persoanelor fizice, în. vederea dezvol
tării fondului centralizat al acestor bunuri.

Art. 3. — Bunurile care fac parte din fon
dul centralizat nu pot fi înstrăinate din acest 
fond sub nici o formă.

Art. 4. — Scoaterea peste graniță a bunu
rilor de interes național ce reprezintă valori 
artistice, istorice sau documentare și a obiec
telor conținînd metale prețioase și pietre pre
țioase de valoare deosebită, indiferent de ti
tularul acestor bunuri, este interzisă.

De asemenea, este interzisă înstrăinarea lor 
către cetățeni: străini sau către persoanele 
juridice străine.

Art. 5, — Trimiterea peste graniță a obiec
telor prevăzute în acest decret în vederea or
ganizării unor expoziții, se poate face numai 
cu aprobarea Consiliului de Stat.

Art. 6. — Determinarea bunurilor care fac 
obiectul prezentului decret, modul de consti
tuire a fondului centralizat, sistemul de evi
dență, condițiile și mijloacele necesare de 
conservare, expunere și pază se vor stabili 
prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 7. — încălcarea prevederilor art. 3 
sau 4 constituie infracțiuni și se pedepsesc cu 
închisoare de la doi la șapte ani.

BRUXELLES 23. — Trimișii 
speciali Agerpres, Z. Brumaru și 
I. Badea transmit : Joi dimineața, 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Externe, au continuat convorbiri
le oficiale româno-belgiene.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul României la Bruxelles, 
Cornel Vlad, director în M.A.E.

9

Din partea belgiană au partici
pat Gaston Eyskens, prim-minis- 
tru, Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe, Hendrik Fayat, 
ministrul comerțului exterior, am
basadorul Andre Forthommc, 
consilier în ministerul de externe, 
Jan Adriaenssen, ambasadorul 
Belgiei la București, van der 
Straten Waillet, director general 
politic la M.A.E.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă

cordială, de înțelegere reciprocă, 
s-a făcut un larg schimb de opi
nii asupra securității europene, 
dezarmării și altor probleme in
ternaționale actuale. De aseme
nea, au fost reluate unele teme 
abordate în cursul convorbirilor 
de miercuri, privind relațiile co
merciale și de cooperare în do
meniul industrial și tehnic dintre 
cele două țări.

culpă ?
V. RĂVESCU

CAPUL

LA CĂREI

trare a propunerii, cu aproape 
un an mai tîrziu, 16 decembrie 
1966.

(Continuarea în pag. a Il-a)

ANCHETA NOASTRĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ

ONORAREA ORIIGAJIILOR
CONIRACTVALE-DATORIE
CE NU SUPORTA AMIN ARE

Unitățile agricole din județul Dolj au obținut în acest an producții dintre cele mai bune la ma
joritatea culturilor, precum și în zootehnie. Sintetizînd totul în cifre, la Uniunea județeană a coope
rativelor agricole ni se înfățișează faptul că la porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, struguri și 
legume depășirea recoltelor medii planificate ajunge pînă la sută la sută, iar la laptele de vacă, aproape 
jumătate dintre cooperativele agricole au îndeplinit încă de pe acum producțiile stabilite pe întregul 
an. Am extins ancheta și dincolo de aceste cifre ce reprezintă rodul hărniciei oamenilor, rezultatul iri
gațiilor, chimizării, mecanizării și prezenței specialiștilor, abordînd cu toate implicațiile sale problema 
onorării integrale a contractelor încheiate de către cooperative cu unitățile de valorificare. O primă 
constatare : aceste rezultate bune nu sînt decît în mică măsură oglindite în cantitățile livrate pînă acum 
la contract. Cîteva cifre vorbesc de la sine : nici zece la sută la porumb, sub cincizeci la sută la struguri, 
carne și legume, un procent neglijabil la fasole și abia ceva mai mult de șaptezeci la sută la lapte. 
Situația este generată de un întreg complex de factori subiectivi între care autoconsumul, interesele 
mărunte, în parte satisfăcute prin vînzarea cu supra preț a unor produse, slaba atenție acordată transpor
tului cantităților contractate — ocupă locul principal. .

PE DRUMUL VICTORIEI
Sărbătorim, la 25 octombrie, 

Ziua Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. A- 
ceastă sărbătoare, celebrată cu 
însuflețire de întregul nostru 
popor, este un simbol al recu
noștinței față de ostașii și o- 
fițerii români, care nu și-au 
precupețit sîngele pentru cauza 
sfîntă a eliberă: ii patriei.

După mărețul act al Insu
recției din august 1944 — act 
inițiat, organizat și condus de 
către Partidul Comunist Ro- 

■mân — armata și întregul nos
tru popor au trecut la luptă 
cu arma în mînă, pentru alun
garea trupelor hitleriste și hor- 
tiste. Mă găseam, la acea dată, 
la Constanța, unde îndeplineam 
funcția de șef de stat major al 
Diviziei 9 Infanterie, Divizia 
Dobrogeană, cu care am parti
cipat la luptele pentru elibera
rea teritoriului țării șl apoi a 
Ungariei și Cehoslovaciei.

General maior în rezervă, AUREL LEONIN, 
fost șef de Stat major al Diviziei 9 — Infanterie 

le de grăniceri aflate pe 
riul dobrogean, precum 
detașamentele patriotice, 
nizate de muncitorii din port 
șl cel de la Calea ferată „Pa-

Pentru Divizia 9 Infanterie 
luptele au început încă din sea
ra zilei de 23 August, de la o- 
rele 22, după transmiterea Co
municatului la radio. Prin mă-

terito- 
și cu 
orga-

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI 
FORȚELOR ARMATE

suri judicioase, prin dispunerea 
din primul moment a trupelor 
proprii, care amenințau seri
os rezistențele inamice, și prin- 
tr-o conlucrare armonioasă în
tre unitățile Diviziei 9 Infan
terie cu trupele de marină, cu 
artileria de coastă, cu unități-

las“, s-a ajuns ca, în mai pu
țin de șase zile, întreaga Do- 
broge să fie curățată de tru
pele germane. Aceste trupe, a- 
menințate permanent și fără să 
aibă posibilitatea de a primi 
întăriri, pînă la urmă au re
nunțat la rezistență. După co

și-au distrus amplasamentele de 
artilerie de la Capul Midia și 
după ce au explodat tunurile 
faimoasei baterii „Tirpitz" de 
la Agigea, o parte din unități 
s-au refugiat pe mare și peste 
frontieră, în Bulgaria, iar altă 
parte au fost capturate.

Din Dobrogea, Divizia 9 In
fanterie a fost transportată cu 
maximum de viteză în Transil
vania, pe Tîrnave, avînd misi
unea ca. împreună cu celelalte 
unități militare române și cu 
trupele sovietice, să oprească 
ofensiva trupelor hitleriste și 
hortiste care înaintau spre Tîr
nave, în intenția de a pune stă- 
pînire pe Carpații meridionali 
— care le-ar fi permis reface
rea, măcar în parte, a apărării. 
Divizia 9 Infanterie, angajată 
în luptele din Transilvania, pen-

(Continuare în pag. a lll-a)
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Cum treci de poarta fabricii de 
șuruburi din Bacău vezi imediat 
în dreapta nu mai puțin de 12 
lăzi mari cit casa, aranajate una 
lingă alta. Întrebi ce conțin, ți se 
răspunde laconic: utilaje pentru 
secția de piulițe. De cînd se află 
acolo ? In prealabil e necesar un 
efort de memorie: din luna mai. 
De ce stau utilajele aduse din 
import în lăzi și nu au fost mon
tate ? La ora aceasta ele trebuiau 
să producă. Ei, aici e aici. Auzim 
însă o voce : „nu știm, noi sîn- 
tem prea mici".

In biroul tovarășului inginer 
Gheorghe Lungeanu, directorul 
fabricii, domnește un calm desă- 
vîrșit, o atmosferă de liniște și 
pace. însuși interlocutorul nostru 
vorbește calm, sigur pe sine.

— Lucrurile la secția piulițe 
merg, în general, bine, ne declară 
tovarășul director, și profităm de 
realizarea integrală a volumului 
de investiții pe 1969. Șantierul a

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a IlI-a)

ADEVĂRUL
CARE NC

STĂ ÎN VIN...
OCTAV 

PANCU-IAȘI
S-ar putea să cunoașteți 

povestirea lui O'Henr.v des
pre președintele unei ligi an- 
tialcoolice care a fost găsit 
beat-mort (sau mort-beat, 
nu-mi mai amintesc). Este o 
spirituală versiune america
nă, o transfigurare literară 
de mai mari dimensiuni a la
conicului nostru (și al altora, 
n-ani îndoieli) „ia de bun ce 
spune, nu ce face popa"...

Ani apelat la cele de mai 
sus pentru că, deși îmi place 
un șpriț, și-un păhărel de 
țuică și, dacă nu vă obosește 
să continui, unul de coniac, 
de gin sau de lichior — și 
înțeleg prin această plăcere

nu doar o admirație platoni
că, ci sincera bucurie de a 
sorbi, „la un pahar de vor
bă**, cum zicem noi, ieșenii, 
stropi din licoarea binecu- 
vintată de zei — rîndurile de 
față le redactez mărturisin- 
du-mi un sentiment de deza
probare față de cei ce se o- 
cupă cu negoțul de alcool. Și 
nu pentru că se mai intîmplă 
să-l „boteze", și nu pentru 
că se mai intîmplă să ne 
frustreze la gramaj, și nu 
pentru că se mai intimplă să 
achiziționeze, de pe la noi și 
de aiurea, băuturi de o cali
tate îndoielnică.

îi amendez, de Ia director 
general de trust și pînă la 
ultimul piccolo, nu în calita
te de consumator, ci de pă
rinte, de cetățean și — dacă 
îmi permiteți — de pedagog.

Sînt cîțiva ani bunișori de 
cînd presa, reprezentînd și 
în acest context opinia pu
blică, cere restaurantelor, 
bodegilor, barurilor etc., In
terzicerea servirii băuturilor 
alcoolice minorilor. E o cere
re evident, făcută în numele

(Continuare. în pag. a 11-a) 
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CE ACȚIUNE INTERESANTA PENTRU
TINERET SINTETI PE CALE

DE A ORGANIZA?
Răspunde tov. MARTIN KRAUS,

secretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C.

a-și manifesta 
această direcție. Chiar 
tuirea fonmației de
ușoară „Framus" din
ansamblului Tineretului 
cipiului Sibiu a pornit 
organizații uteciste din

— M-aș referi la o acțiune 
cuitural-educativă. Este vorba 
de un Concurs de muzică 
ușoară în care urmează să se 
întîlnească elevii celor 10 școli 
profesionale și ai celor 17 licee 
ciin județul nostru.

— Ce anume a determinat o 
asemenea inițiativă ?

— Faptul că numeroși elevi 
se dovedesc a fi deosebit de a- 
trași de muzica ușoară. Și acea
sta în dublă calitate : de ascul
tători și de interpreți. Am re
marcat deosebitul succes de 
care se bucură concertele de 
muzică ușoară organizate fie 
la Sibiu fie în Mediaș, precum 
și serile distractive din licee și 
școli profesionale, și în care, 
la „ordinea de zi“ tronează 
muzica ușoară. Apoi, am con
statat atracția înspre muzica 
ușoară a unui mare număr de 
elevi, care nu pierd prilejul de 
a-și manifesta veleitățile în 

consti- 
muzică 
cadrul 
Muni- 

de la 
școli. 

Iar doi dintre principalii ani
matori, Richard Dandel și Eu
gen Tober, soliști ai amintitei 
formații orchestrale de muzică 
ușoară, deosebit de apreciată în 
județ, sînt elevi ce s-au dis
tins cu prilejul unor seri dis
tractive...

— Cum Ta ti organizat con
cursul ?

— în cîteva faze. Experiența 
dobîndită în anii trecuți ne 
determină să punem un mare 
accent pe caracterul său de 
masă. Astfel, în fiecare liceu și 
școală profesională se vor pe
rinda prin fața unui juriu for
mat dintr-un profesor de mu
zică, secretarul organizației 
de bază U.T.C. și un activist al

CURSA CLANDESTINA: lovi 
Petru — 26 ani, din Bazoș, Ju
dețul Timiș conducea camionul 
21—TM-1701 pe șoseaua spre 
Recaș. La un moment dat i-a 
apărut în față o căruță con
dusă de V. B. Nemaiputtnd să 
stăpînească mașina T. Iovi a 
omorît calul, a ieșit de pe șo
sea și s-a oprit tntr-un dud. șo
ferul era sub Influența alcoolu
lui șl efectua o cursă clandes
tină tranșporttnd nisip.

TILHARIE. In noaptea de 16 
spre 17 octombrie In timp ce 
se întorcea la Ploiești, Sergiu 
Nedelcu, în vîrstă de 17 ani a 
fost atacat la ora 0,45 In pădu
rea Românești, aproape de ca
pătul liniei de autobuz nr. 11. 
Cel trei care au acționat, după 
cum se vede, ca veritabili tîl- 
harl de codru, l-au legat cu 
mîinlle la spate șl l-au furat 
ceasul, cravata, pantofii și... 
șosetele ! Apoi l-au lăsat pe 
S. N. legat în pădure și au fu
git. Credeau probabil că nu vor 
li prinși. Foarte curînd miliția 
i-a identificat, arestîndu-i ; e 
vorba de Ion Poștașu, 19 ani, 
Anton Gutui, 31 ani, șt Radu 
Pricopie, 21 de ani,...............
comuna Bărcănești, 
Prahova.

SINGUR 
Llchlar-

toți din 
județul

S-A PREZENTAT 
LA MILIȚIE. Marian ______
dopol, din Brăila, la numai 16 
ani a pornit pe drumul pericu
los al furturilor de mașini. El 
* forțat ușa unei „Dacia" 1100 
»i a izbutit să pornească cu ea.

I

RECRUTEAZĂ

i

(orele 8,15; 10,45; 13,15; 16; 
Gloria (orele 9; 11,15;

16: 18,15; 20,30) ; Flamura 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15: 
Modern (orele 9: 11,15;

la Feroviarul

UN RECIDIVIST PERICU
LOS

In fața autogăril din De1. 
Goga Alexandru a fost atacat 
și înjunghiat de un individ ne
cunoscut (actualmente victima 
e în afară de orice pericol). 
După numai trei ore, lucrăto
rii de miliție au prins pe făp
taș în persoana lui Florea Du
mitru (23 ani) din

sibilitatea de a scăpa nepedep
sit în astfel de situații.

15,30 18; 20 30): Floreasca (orele 
t; 11.15; 13,30; 16, 18,15; 20.30).

OMUL, ORGOLIUL VENDETA : 
rulează la Volga (orele 9—15,30 tn 
continuare ; 18; 20,30).

VIRSTA INGRATA : rulează la

w LJ * W:’
t ft ®

............................ 1, - a. ‘■’îi.JSSi

CORABIA NEBUNILOR î rulea
ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUZE rulează la Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la București 
(orele 9; 11,15: 13.30; 16,30; 1345. 
21) ; Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
33; 20,30) ; Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30: 21).

SA TRĂIM FINA LUNI : rulea
ză la Republica (orele 20,30) gală 
In cadrul Festivalului Ulmului so
vietic).

LUPII AI,Bl : rulează la Repu- 
blica 
18,45). 
13,30; 
(.orele
20.30) .
13.30; 16; 18,15: 20,30).

PARIA î rulează —------
(01-ele 8,30; 11: 13,30; 16; 18 30; 21); 
Excelsior (orele 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21;) Melodia (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la
Central (orele 9.30; 13; 16.30; 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Lumina (orei»
9—16.15 in continuare ; 18.30; 20.45).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Doina (orele 
11; 13,15. 15 45: 18,15; 20.45): Cotro- 
cenl (orele 15 30; 18) ■ VIATA LUI 
MATHEUS (ora 20.30).

PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Grivița (orele 9—12,15 în con
tinuare 16,15; 19,30); Tomls (orele 
8,30—14 în continuare : 17; 20).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
înfrățirea Intre popoare (orele 15; 
17,45; 20),

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Buzești (orele 15.30 ; 
18); SĂGEATA COSMICA șl UL
TIMA LUNĂ DE TOAMNA (ora
20.30) .

, TIGRUL : rulează Ia Dacia (ore
le 8—20 45 In continuare): Moși
lor (orele 15 80; 18; 20.30).

ANGELICA Șl SULTANUL s ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,13; 20,30); Miorița (o- 
rele »: 11,15: 13,30; 15,45; 18.15; 
50 45) ; Arta (orele 9 30—16 în con
tinuare ; 18,15; 20,30).

CREOLA OCHH-TI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18); SINGURĂTATE IN 
DOI (orele 20.15).

SOARELE VAGABONZILOR J 
rulează la Lira (orele 15 30; 18;
20.30).

TN UMBRA COLTULUI 1 rulea
ză la Drumul Sării (orele 15 ; 17,30: 
SO).OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Gluleștl (orele

noastre toți tineriiorganizației 
care consideră că pot participa 
la concurs, interpreting, la li
beră alegere, o melodie. Cu 
acest prilej, are loc ceea oe aș 
denumi o preselecție.

— ...avînd drept scop t
— Selecționarea unui număr 

de 6—7 elevi care se vor în
trece pe scenea școlii, cu prile
jul unei seri distractive. Din
tre aceștia vor fi aleși 1—2 
elevi ce vor reprezenta școala 
la faza superioară a competiției 
ce va avea loc pe muncipiu și, 
respectiv, pe oraș.

— Cea de a doua 
vreun specific 1

— Desigur, are de-acum 
racterul unei competiții 
care participă sute de elevi ce 
susțin un reprezentant ori altul 
al școlii. In anul trecut 
am organizat această fază în 
Sibiu, Mediaș, Dumbrăveni, 
Agnita, Copșa Mică, Cisnădie, 
Ocna Sibiului, și ea s-a bucu
rat de un deosebit ecou în 
rîndurile elevilor care ne-au 
cerut cu prilejul diferitelor 
ședințe ' ' .
tul județean U.T.C. ca 
acest an să organizăm 
cursul de muzică ușoară.

— Iar faza pe județ ?
— întrucât căutăm să-1 

un grad cît mal mare de 
taculozitate, alături de finaliștl 
vom invita un număr de so
liști de muzică ușoară ce se 
bucură de apreciere la publi
cul tînăr. In felul acesta de
terminăm creșterea calității 
spectacolului și oferim, în ace
lași timp, elevilor, cîteva mos
tre reușite de interpretare, ceea 
oe are o mare valoare atît pen
tru participanții la competiție 
eît și pentru colegii lor, ascul
tătorii.

prilejul 
desfășurate la comite- 

și în 
con-

C. R.

Drumul a fost însă foarte 
scurt. Chiar în centrul orașului 
a tamponat un autocar O.N.T. 
care staționa. în timp ce lu
crătorii de miliție deplasați la 
locul accidentului își puneau 
problema găsirii autorului, a- 
cesta s-a prezentat singur la 
secție declarîndu-și vina. Să 
sperăm că acest act constituie 
un indiciu că M. L. își dă sea
ma nu numai de gravitatea 
faptei comise, dar șl de impo-

t

Viitorul (orele 15 30; 18); CINE 
L-A UCIS PE LIBERTY WALA- 
CE (ora 20,30) ; Vitan (orele 15,30; 
18) ; PIPELE (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Aurora (orele 9,30; 12 30: 
16; 19,15).

MEMENTO : rulează la Popular 
(orele 15,30) ; STRIGATUL : (orele 
18: 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Munca (orele 16; 16) : TAN
DREȚE (ora 20).

TINEREȚE FĂRĂ BATRINETE : 
rulează la Flacăra (orele 15 30: 18;
20.30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE ; ru
lează la Rahova (orele 15.30 : 18) ; 
COLINA (ora 20,30).

A TRAI PENTRU A TRAI : ru- 
leazâ la Progresul (orele 15 30 ; 18; 
20,15).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE rulează la Crîngași (orele 
15,30: 18; 20,15) Cosmos (orele 15,30: 
13; 20.15).

MARATON : rulează la Pacea 
(orele 16: 18: 20).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).
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Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I.L. Caragiale" (Sala Co
media) : HEIDELBERGUL DE AL
TĂDATĂ — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : TRAVESTI — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala 
Studio) : KEAN — ora 20 ; Teatrul 
de Comedie • NICNIC — ora 20 ; 
Teatrul Mic ; MARIA 1714 — ora 
20 , Teatrul , C.I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ECHILIBRU FRAGII, 
— ora 19.30 ; (Sala Studio) : CIND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20 : 
Teatrul Giuleștl : COMEDIA ZO
RILOR — ora 19,30 : Teatrul „Ion 
Vasilescu" : BUCUREȘTI VARIE- 
TE — ora 19,30 ; Teatrul Țăndări
că (Cal. Vlctoriejl: ELEFANȚELUL 
CURIOS — ora 17 ; Teatrul ,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19 30; 
(Cal. Victoriei) : FEMEI, FEMEI 
FEMEI — ora 19,30.

10.00 Consultații pentru elevii din 
clasa a VllI-a. Română, Analiza 
sintactică t substantivul șl adjectl-

JELESCU
SMARANDA

WHimiUIUM

dăm 
spec-

O NOUĂ „TABULA 
TRAIANA“

O excepțională descoperire 
arheologică a fost făcută joi 
pe șantierul hidrocentralei de 
la Porțile de Fier, pe malul 
drept al Dunării.

Un buldozer a scos la iveală 
an bloc de piatră lung de un 
metru, lat de 2 metri ș>i cu o 
grosime de 30 cm.

Cercetările efectuate Ia fața 
locului au stabilit că este vorba 
despre o nouă Tabula Traia- 
na. Prima parte a inscripției de 
pe blocul descoperit este iden
tică cu conținutul inscripției de 
pe Tabula Traiana cunoscută 
deja. Partea a doua descrie 
construcția podului peste Du
năre și săparea canalului de 
navigație, lucrări efectuate în 
timpul împăratului Tralan. In 
același loc s-a descoperit ca
pul bine conservat al unei sta
tui de bronz.

Gheorghe Lazăr 6, care 
fusese 
pentru furt

Din datele 
dresorului 
membru al 
U.T.C., fapt

a-

mal 
condamnat de 3 ori 

șl huliganism.
personale ale 
rezultă că e încă 

unei organizații 
, ___  care ne spurprin-

de, țlnînd seama de faptele lui 
de pînă acum.

Așteptăm răspunsul (șl măsu- 
rilej Comitetului municipal 
Dej al U.T.C.
CUM AU PĂTRUNS IN IN

STITUT ?
In mai multe rînduri studenți 

ai Institutului pedagogic din O- 
radea au fost acostați și bă
tuți de doi tineri foarte înde- 
mînatlcl la împărțitul pumni
lor. Ultima oară o asemenea 
bătaie s-a încins chiar în in
cinta Institutului, cu ocazia u- 
nei reuniuni studențești. Huli
ganii erau Balotă Viorel (16 
ani), elev în anul II la Școala 
C.F.R. Oradea, boxer la Clubul 
„Crișul“ și Lungu Alexandru 
(16 ani), fără ocupație — lup
tător la Clubul ,,Crișul“. Cel 
de-al doilea .,sportiv4* fusese 
scos (după 2 ani) dintr-o școală 
de corecție, Ia cererea părin
ților, dornici să-i asigure o e- 
ducație mai aleasă. Cum i-au 
asigurat-o, se vede !

Faptele ridică două întrebări: 
1) Cum au reușit să pătrundă 
cei doi huligani în Institut ? 2. 
Ce muncă educativă se duce, cu 
sportivii la clubul „Crișul" din 
Oradea ?

Așteptăm răspuns de la fac
torii vizați.

vul ; 10,25 Chimie. Tema : Noțiuni 
despre structura atomului ; 10.50
Închiderea emisiunii de dimineață; 
18,00 Buletin de știri ; 18,05 Un ier
bar nemaivăzut ; 18,25 Retrospec
tivă cosmică; 10,50 Cronica Ideilor. 
Revirimentul teatrului politic. 
Discuție la care participă drama
turgul Aurel Baranga, regizorii : 
Lucian Giurchescu, Andrei Șer- 
ban și Manase Radnev ; 19,15 In
terpret îndrăgiți de muzică popu
lară : Maria Lătărețu șl Ion Lă- 
ceanu ; 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Actualitatea economică — edi
ție specială ; 21,10 Binom cinema
tografic. „Profesorul de literatu
ră". Adaptare după A. P. Cehov 
— o producție a studiourilor so
vietice. „Omul care a corupt Had- 
leyburgul". Adaptare după Mark 
Twain. O producție a studiourilor 
poloneze ; 21,25 Reflector ; 21,40
Concert extraordinar al Orches
trei simfonice a Radfotelevizlunii. 
Dirijor Iosif Conta ; 22,20 Telejur
nalul de noapte ; 22,35 Mult e dul
ce șl frumoasă — emisiune de 
limbă română ; 23,OS închiderea 
emisiunii.
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(Urmare din pag. 1) rea I.R.E.O. susține că în mod gre- mic. Procesul verbal nu a fost dovedit multă exigență. Ostilită- respective. Un scurt dialog întreg(Urmare din pag. I)

Aceeași obositoare cursă au 
parcurs și celelalte propuneri 
respinse de cele mai multe ori, 
din „motivul" că „soluția respec
tivă s-a aplicat cu mult înainte 
ca inginerul să fi predat docu
mentația". Dar Petre Nimară, 
șeful serviciului tehnic, nu poate 
documenta cu argumente sigure 
acest fapt. De pildă, propunerea 
de inovații „Utilizarea cablului 
ACYYBI în locul cablului 
ACHPBI" (să ni se scuze repro
ducerea textuală a denumirii teh
nice) este respinsă pentru că „în 
întreprindere s-a utilizat cablul 
tip ACYYBI și în anii anteriori", 
confirmat numai pe baza fișelor 
de magazie, fără să se precizeze 
nicăieri că respectivul cablu s-a 
folosit în locul celuilalt.

O altă propunere nu este con
siderată inovație de către 
I.R.E.O., ci „repararea unei gre
șeli de proiectare" (deci sarcină 
de serviciu). Dar la aceeași dată, 
(11 februarie 1969) în adresa mi
nisterului cu numărul 2373/R se 
menționează că „soluția propusă 
este neeconomică și prezintă ex- 

, motive pentru 
care nu se reoomandă. Conduce-

Ca Ia- neuvOIlDIIllvc
Ș ploatare greoaie, 
b cnrft rni se renon

In afara faptului că acest mijloc do educație vizuală a 

fost expus de către organele de miliție la intrarea tn orașul 

Pitești, n-ar mai fi de spus altceva decît că fotografia tre

buie privită cu „patru ochi"■■■
SATISFACȚIILE ÎN MINA
(Urmare din pag. I)

— Bine-ai venit printre noi, 
măi, frate I De-acum ești de-al 
nostru, cu noi vei împărți bucu
riile și necazurile I

Sînt cuvinte simple, dar rosti
te din inimă, care consfințesc 
o legătură de muncă, de viață. 
Prin ele, prin căldura lor, se 
alcătuiește un întreg, o familie 
cu aceleași năzuințe, cu privirile 
îndreptate înspre aceeași poartă 
a împlinirilor. Poate în aura lor 
se află tăria de a nu-ți trăda vi
surile, de a face ca opțiunea 
pentru meseria care cere băr
băție, curaj, stăpînire de sine 
să rămînă definitivă, neclintită 
în fața greutăților și a primej
diei.

Un băiat cu figură de adoles
cent încă, cel mai tînăr dintr-o 
întreagă generație de mineri ca
re au lucrat și lucrează la ex
ploatarea Lonea, Ștefan Rancu, 
absolvent al Institutului de mine- 
Petroșani, Facultatea de electro
mecanică, ne mărturisea :

— Sînt de două luni în mină. 
Nici nu știu cum a trecut tim
pul și nici n-aș avea cum să 
știu cînd fiecare clipă repre- 

UZINA DE ȚEVI „REPUBLICA

B-dul Muncii nr. 256, sectorul 3 — București

pînă la 31 octombrie 1969

pentru școlarizare și calificare prin :

— ucenicie la locul de muncă în meseria de laminator 
profile și tablă cu durată de 2 ani, tineri care să înde
plinească următoarele condiții :

— vîrsta 15—18 ani ;
— studii 7—8 clase elementare ;

— domiciliul în municipiul București și fosta regiune Bucu
rești. La terminarea școlarizării tinerii vor primi aceleași 
acte de studii ca și elevii școlilor profesionale curs de zi. 

Informații suplimentare se pot cere zilnic la biroul învăfă- 
mînt, telefon 43 09 50. interior 165.

rea I.R.E.O. susține că în mod gre
șit soluția propusă de tovarășul 
Stănculescu s-a aplicat și va lua 
măsurile necesare ca această gre
șeală să nu se mai repete".

Cele două răspunsuri relevă 
clar contrazicerile aceluiași for — 
conducerea I.R.E.O. De ce oare ? 
La o investigație mai profundă 
lucrurile încep să se limpezească. 
Un proces verbal purtînd numă
rul 1090 din 26 februarie 1966,

A DORI SĂ INOVEZI
„întocmit de un subcolectiv", 
prin care se respingea propune
rea respectivă, s-a dovedit fictiv. 
Unul din semnatarii săi, inginerul 
C. Sihleanu declară că „nu au 
efectuat nici o dată cercetările de 
care se vorbește în procesul ver
bal... Procesul verbal a fost sem
nat din birou și din dispoziția 
tovarășului șet al secției Rețele 
urbane, tov. ing. Bădescu Gheor
ghe, iar noi, ca subalterni ai 
dînsului nu am putut obiecta ni- 

zintă pentru mine o unitate de 
măsură a maximei responsabili
tăți. Alimentarea constantă cu 
energie electrică a întregii ex
ploatări mă solicită permanent. 
Mina are nevoie de lumină I

II întîbiisem pe ing. Ștefan 
Rancu în sala unde, împreună cu 
al ți colegi din promoția „69", 
Mokoy Udiko, Silvestru Popescu, 
se număra printre invitații con
ducerii Centralei cărbunelui-Pe- 
troșani la întîlnirea festivă din
tre absolvenții ingineri, reparti
zați în Centrală și corpul teh- 
nico-ingineresc al Văii Jiului : 
erau acolo reprezentanți ai Comi
tetelor municipale de partid și 
U.T.C., erau oameni cu o vechi
me de zeci de ani în exploatări
le miniere ale bazinului carboni
fer, ing. principal energetic Lu
dovic Bara, Ing. principal Teo
dor Onciu, șeful serviciului teh
nologic al Institutului de cerce
tări și proiectări miniere pentru 
minele de huilă, ing. Vasile 
Plașciuc și alții.

Așadar, asistam la o reeditare 
a „botezului" inginerului minier. 
Intr-un altfel de decor. într-o 
sală cu ferestre largi, cu mese 
pe care străluceau cristalele pa- 

mic. Procesul verbal nu a fost 
încheiat la data de 26 februarie 
1966, ci la data de 2 martie 
1966.

De ce a recurs întreprinderea 
la acest fals? Pentru că la 1 mar
tie 1966 i se comunică autorului 
că hotărîrea de respingere a pro
punerii s-a luat într-o ședință ți
nută la 28 februarie. Aceasta ne 
conduce la concluzia că toate 
tergiversările nu sînt întîmplătoa- 

său de servi- 
unitătii, ajun- 
fi citat la co- 
pentru neres- 
de serviciu și

re. Și ele decurg din unele neîn
țelegeri pe care tînărul inginer 
le-a avut cu șeful 
ciu și conducerea 
gîndu-se pînă la a 
misia de judecată 
pectarea sarcinilor 
amenințat cu desfacerea contrac
tului de muncă. Dar tribunalul 
anulează hotărfroa consiliului de 
judecată, dovedind nevinovăția și 
corectitudinea dirigintelui de șan
tier, care, în această calitate, a

Pentru Smaranda Jelescu, 
actul liric echivalează cu un 
ritual, oficiat cu tristețe și 
teamă. Poeta se vrea vestală 
în acel templu de solitudine 
— poezia. Pe treptele lui, lu
mea își trimite numai tăcerea. 
Și, din cînd în cînd, ecourile : 
prelungi și goale. Senzația de 
singurătate, de acută înstrăi
nare, va fi cenzurată prin a- 
demenirea realului dincolo de 
pragurile artei. Dramatica ten
tativă eșuează, însă, în rîsul 
care tulbură, prin stridența 
lui, bolțile „umbrite" de lumi
na stelară („Templu"). Postu
ră romantică, de a cărei iner
ție poeta se teme, de altfel, 
și, în continuare, încearcă o 
renunțare hotărîtă la tiparele 
„frumosului" codificat. Ea va 
opune zborului cosmic al pri
virii, o mai atentă scrutare a 
terestrului, Totuși, translația 
din strălucirea difuză a nop
ții, în aceea, tot difuză, a zo
rilor, nu produce efectul scon
tat. Căci, deși aprig postulată, 
frenezia artistică nu atinge, în 
acest volum, intensitatea trăi
rii dionisiace a vieții. O sur
dină, abia perceptibilă, cal
mează permanent neliniștea 
simțurilor în elanul contopirii 
cu natura : „Acum am s-a
lerg cu tălpile goale prin iar
bă / Adunînd dimineața pe 
glezne cu soarele umed" 
(„Bucurie"). Marele Pan nu 
se prea simte în largul 
său, aici, nici măcar în 
ipostază de figurant. De a- 
ceea, nostalgia naturistică 
poate fi ușor convertită în 
nostalgie erotică. Reperul, 
laitmotivul chemării, într-una 
din cele cîteva poezii fru
moase ale ciclului „Intii..., 
este Lîv, nume al iubirii tre
cute .

Lectura celui de al doilea 

harelor și vazelor cu fructe și 
flori. Inițial atmosfera părea oa
recum oficială. Directorul, ge
neral al Centralei, conf, ing. dr. 
Petre Roman sintetiza cifre aride 
oriunde în altă parte dar nu și 
aici unde o zi înseamnă pentru 
toți cei angrenați în munca mi
nieră 26 000 tone cărbune, 250 
m lucrări de pregătire, 900 mc 
de e.xcavații pentru deschideri, 
360 mc betonări și o producție 
globală, la fiecare 24 de ore, 
în valoare de 6,5 milioane lei. 
Treptat, însă, ne-am dat seama 
că ceea ce ni se părea nouă a fi 
protocolar urmărea, cu mijloace 
simple, să facă o introducere 
mai profundă în preocupările ac
tuale ale tinerilor ingineri ab
solvenți ai Institutului, să cre
eze acea ambianță propice unei 
apropieri în care oamenii să 
se simtă reprezentanții aceleiași 
profesii, animatorii aceluiași pro
ces complex, dinamic pentru ex
ploatarea cărbunelui.

Am surprins, în timpul discu
țiilor, cum în privirile celor cî- 
teva zeci de tineri se aprindea 
seînteia care, sîntem siguri, le va 
întreține vie flacăra pasiunii, ab
negației, dragostei profunde pen- 

dovedit multă exigență. Ostilită
țile împotriva tînărnlui inginer 
n-au încetat. Este retrogradat pe 
timp de o lună din funcția de 
inginer principal, sancțiunea 
fiind, așa cum s-a constatat, total 
nejustificată și abuziv dată. După 
două săptămîni este mutat in
tr-un serviciu de birou, conduce
rea numind în locul său, în ca
litate de diriginte de șantier un 
tehnician.

Căutînd înțelegere la conduce- 
cerea întreprinderii și la forurile 
superioare din minister, uneori 
poate prea iritat, inginerul Stăn
culescu a devenit, prin insistența 
sa și prin refuzurile repetate, un 
„caz", în jurul căruia s-a stator
nicit o oarecare atmosferă de iro
nie. Dar faptele, succint prezen
tate de noi, scot la lumină indo
lența conducerii întreprinderii

„TOTDEAUNA
MAREA “

ciclu, numit — după o logi
că a opoziției care scapă sim
plei evidențe — „Apoi...", 
produce și ea, alternativ, sa
tisfacții și idiosincrazii. Remar
cabile mi s-au părut poeziile 
„Febra", „Cuvîntul", „Singu
rătate" și, în ciuda timbrului 
labișian „Despărțire". Răvăși
rea ființei „bolnave" de iubire 
găsește, în „Febra", tonul și

CRONICA

vocabulele care s-o exprime 
exact și artistic. Ansamblul e 
atît de bine cumpănit, îneît 
nici măcar unele detalii ex
trem de neglijent lucrate (e- 
xemplu, neinspiratul vers: 
„Zburătăcite femei albe. foș
nind...") nu reușesc să strice 
impresia globală. „Cuvîntul", 
cu durități ce depășesc comu
na feminitate, este o ars poe
tica scrîșnită și demnă, lipsită 
de dulcegării: „Ah, poezia 
strimbă cu versurile ciunte / 
Mi-e scîrbă rămășița emoției 
s-o storc, / Poate cuvîntul 
veșted îl redeștept la viață, 1 
Mi-e scîrbă de răscrucea la 
care mă întorc". O atmosferă 
specific simbolistă, cu „per
versități" și degradeuri de 
sfîrșit de secol, am întîlnit în 
„Singurătate", unde recunoaș
tem, cu relativă ușurință, și 
gustul amar, puțin scrumit, al 
arderilor lirice proprii unora 
dintre silabele adolescentului

tru locurile lor de muncă, pen
tru oamenii alături de care lu
crează, de la care vor învăța 
trăirile intense, autentice ale 
muncii de miner. Aveam certitu
dinea, urmărindu-i, că momentul 
acela reprezentase, pentru tine
rii ingineri mineri, prilejul de
clanșării tuturor energilor de ca
re dispun pentru a face ca an 
de an producția de cărbune a 
Văii Jiului să se îndrepte, tre
nuri lungi, vîrfuite, spre gurile 
de foc ale furnalelor, să se trans
forme în energia electrică a ter
mocentralelor, să devină plinea 
cea de toate zilele a industriei 
românești.

P.S. Un amănunt nu lipsit 
de semnificație. In ziua pre
zentării absolvenților la lo
cul de muncă li s-au cerut 
acestora datele de stare civi
lă : căsătoriți, necăsătoriți, cu 
sau fără copii, necesare pen
tru întocmirea repartițiilor 
pentru locuințe. Festivitatea 
la care asistasem aducea în 
viața tinerilor ingineri mineri 
un element inedit. Fiecare 
din ei avea în buzunar cheia 
unui apartament.

expe- 
ingi-

poate

numitul inginer și șeful cabine- § 
tului tehnic ni se pare conclu
dent :

— Dați-mi posibilitatea 
riinentării, solicita tînărul
ner.

— întreprinderea nu-și 
risca instalațiile I

— Atunci uude ?...
— Nu mă interesează, la dum

neata în curte !
Comentariul este de prisos. lai

cele relatate pot explica în bună 
măsură, de ce la întreprinderea 
regională de electricitate Oltenia, 
activitatea de inovații înregistrea
ză scăderi vizibile. Chiar și pre
ședintele sindicatului Romulus 
Minică, recunoscînd meritele in
ginerului Stănculescu, declară cu 
oarecare scepticism :

— Dacă ar fi în altă între
prindere, la „Electroputere" sau 
la „7 Noiembrie", cred că ar 
realiza lucruri mari, dar aici...

Așteptăm părerea forului de 
resort, a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Pentru 
că în ce privește întreprinderea, 
se pare că aici nu mai este mare 
lucru de lămurit. 

din Mălini. Aceeași dezamăgi
re dureroasă, destrămată în a- 
burii, năucitori la rindul lor, ai 
ceștilor de alcool. Un ' sbiș 
mai pur, dedus mai ales ni
velul expresiei și al ritmurilor, 
am distins în „Despărțire'. 
Și pentru ca sistemul de refe
rințe să fie mai bogat, iată, în 
final, o inserție eminesciană : 
„Cerul căzut acolo cu trun
chiul în pămînt / Avea gura 
uscată de toamnă și de vînt". 
Notabilă, de asemenea, tenta 
folclorică din „Cîntec", ou o 
vagă aluzie urmuziană.

în rest, piese de mai mică 
rezistență, versificări onorabi
le, totuși, cu cîteva excepții 
nedorite. Astfel, este, după 
opinia mea, „Laudă lui Nichi- 
ta Stănescu"

în fond, la un volum de de
but, ar fi absurd să insistăm 
excesiv asupra unor eclipse 
inerente punctului de pornire. 
De altfel, adevărata măsură a 
talentului Smarandei Jelescu 
este cea pe care am descifra
t-o, între altele, în „Febră", 
„Cuvîntul", „Singurătate", 
„Despărțire". Pe aceasta o 
așteptăm, augmentată, în vii
toarele sale poeme.

NICOLAE BALTAG

'Urmare din pag. 1)

apărării sănătății acestora, 
alcoolul ingurgiat la o virstă 
fragedă are (și nu trebuie să 
fii neapărat medic ca să o 
știi) o acțiune inbibatorie a- 
supra sistemului nervos, ata- 
cînd scoarța cerebrală, du 
cind la pierderea autocontr! 
lului, dezlănuțind atitudini 
reprobabile, ș.a.m.d E o ce
rere făcută, de asemenea, în, 
numele moralei tineretului 
nostru pentru a cărui dezvol
tare armonioasă se investesc 
cheltuieli materiale și spiri
tuale de proporții, dezvolta
re contind pe rezistența, vo
ința, echilibrul, calmul ado
lescenților, ca să enumăr 
aici numai cîteva din virtu
țile paralizate de consumul 
de alcool. E o cerere făcută, 
în sfîrșit, în numele existen
ței unor precedente privind 
interzicerea vînzării de al
cool minorilor, in mai multe 
țări civilizate ale lumii.

Dar restaurantele, bodegi
le, barurile, etc., conducerile 
trusturilor de care aparțin a- 
cestea, rămîn surde Ia ape
lul presei, al opiniei publice. 
E un spectacol la care a- 
sistăm cu inima strînsă acela 
de a vedea în tot soiul de lo
caluri și la toate orele, fete 
și băieți, unii dintre ei in 
uniforme de liceeni sau de 
elevi ai școlilor profesionale, 
bind alcool, unii devenind 
chiar un fel de „obișnuiți ai 
casei", .strigînd ospătarul pe 
nume și măguliți că li se cu
noaște numele, creditați de 
ospătari „pînă cînd ia tata 
leafa" (firește, creditul pre- 
supunînd în ziua plății o ma
jorare a sumei cu un procent 

mim
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substanțial, fiind o dezgustă
toare formă de camătă), vîn- 
zînd acelorași ospătari obiec
te sustrase de acasă penii u 
a-și plăti consumația...

Nu intenționez să mă folo
sesc aici de întreg arsenalul 
de argumente intru pledoa
ria mea (și, de cîțiva ani, a 
atitor altora inaintea mea). 
Statisticienii, inregistrînd in
fracțiunile in rindurile mi
norilor, ne pot dovedi mai 
limpede și mai convingător 
Ca oricine, că sursa marii 
majorități a abaterilor ado
lescenților de la normele 
vieți; sociale, este alcoolul. 
Psihologii, la rindul lor, ne 
atrag atenția că alcoolul are 
urmări nefaste asupra mino
rilor și nu cea din urmă ar 
fi aceea că le afectează capa
citatea de a studia, dimi- 
nuînd-o simțitor, și tocmai la 
vîrsta recunoscută drept a 
„maximei receptivități".

In ceea ce mă privește, ca 
părinte, ca cetățean și, in
tr-un sens larg, de asemenea 
civic, ca pedagog. ani de 
pus o «ingtiră întrebare celor 
de care depinde prefacerea 
în realitate a unui deziderat 
atît de justificat, cum este 
acesta de a nu mai permite 
minorilor consumarea băutu
rilor alcoolice. Iat-o :

— Dv. n-aveți copii, ut 
sînteți părinți, nu vă privește 
sănătatea lor fizică și psi
hică ?

Mărturisesc că nu știu ce 
aș mai putea să replic dacă 
răspunsul ar suna astfel :

Da, avem și noi copii, 
sintem și noi părinți, ne pri- 
veste și pe noi...

S-ar putea insă — pentru 
că și absurdul are drept la 
existență — ca răspunsul să 
fie negativ :

— Nu, n-avem copii. nu 
sintem părinți, nu ne intere
sează...

în acesț caz, să mă scuze 
că le-ani răpii timpul cu rîn
durile de mai sus. Trebuie 
să ne adresăm altora, celor 
în măsură să ia hotăriri pe 
care nimeni să nu le poată 
nesocoti fără a suferi rigo
rile legii.



TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu- 

’ de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Exce
lenței Sale dr. KENNETH DAVID KACJNDA, Președintele 
Republicii Zambia, o telegramă cu următorul conținut : Cu 
prilejul celei de-a 5-a aniversări a zilei naționale a Repu
blicii Zambia, în numele Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal, iransmit Excelenței Voastre sin
cere felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea dv. 
personală, pentru progresul și prosperitatea poporului zam- 
bian prieten.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec a 
trimis o telegramă de felicitare

Vizitele delegației de activiști ai P.C.ll.s.
Tovarășul Dumitru Popa, mem

bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai P.C.U.S., 
oondusă de tovarășul P. K. Sizov, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, șeful secției 
industrie ușoară și alimentară a 
C.C. al P.C.U.S., care face o vi
zită de schimb de experiență în 
țara noastră. Delegația a avut, de 
asemenea convorbiri la Consi
liul Economic și la conducerile 
ministerelor industriei ușoare ji 
alimentare.

Oaspeții sovietici au vizitat în
otatul de proiectări pentru in
ii Stria ușoară, Institutul de cer

În intîmpinarea Zilei Forțelor Armate
în aula Academiei Militare 

«-au desfășurat joi lucrările 
sesiunii de comunicări științi
fice organizate de Academia 
Militară, Academia Republicii 
Socialiste România, Academia 
de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu" și Institutul 
de studii istorice și social-po
litice. de pe lingă C.C. al 
P.C.R., cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate.

La lucrările ședinței plenare 
au participat generali, acade
micieni și alți oameni de ști
ință, veterani, foști coman
danți de unități și mari uni
tăți participante Ia războiul 
antihitlerist, cadre didactice 
din invățămîntul militar.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la se
siune au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului

JOI SÎNTEM PREA MICE6
(Urmare din pag. I) 

fost deschis în septembrie anul
esta fi își va termina lucrările 

in trimestrul III 1970.
Deci utilajele sosesc în mai, iar 

lucrările de construcție încep a- 
bia în septembrie P

— De ce le-ați contractat atît 
de timpuriu, riscăm încă o între
bare, clacă nu aveați asigurate 
condițiile deschiderii șantierului 
la sfîrșitul anului trecut ?

— Utilajele au fost contractate 
în 1967 în străinătate nu de noi 
ci de M.l.C.M. N-aș putea să vă 
spun de ce atunci. Ministerul 
știe.

Deci nici tovarășul director nu 
ftif, de ce. In această situație n« 
retragem, ieșim în curte, privim 
iarăși cele 1'2 lăzi mari cit casa 
cu utilaje străine și ne îndrep
tăm spre șantier. Aici domnește 
o mare „febră". Vreo 30 de con

(Urmare din pag. 1)

mai împrejurările grele, munca 
solicitantă prin care să-și con
firme bărbăția, vigurozitatea — 
ci concurența pe care le-o fac 
meseriile noi ale industriei me
talului, cum sînt lăcătușeria, 
rectificarea, strungâria, meserii 
prin excelență tehnice, specta; 
culoase, mult mai ingenioase și 
mai intelectuale în imaginea co
piilor.

— z\m întîlnit totuși copii 
care justificau tocmai prin 
greutatea muncii, reținerea lor 
spre aceste meserii.

— Sînt convins. I-ați întrebat 
însă în ce constă această greu
tate și de unde știu de ea? 
Punîndu-le o astfel de întreba
re, imediat îi vezi derutați. Co
piii aproape n-au habar __ de 
‘munca în uzine în turnătorii și 
forje, nu știu nimic despre me
seria în sine, dar au aflat de la 
părinți, cel mai adesea, că „nu-i 
de ei“ că e grea și vătămătoare, 
influențe profund greșite, por
nite dintr-o falsă grijă pentru 
sănătatea copiilor lor.

— Să începem deci cu educab
ila profesională a părinților ?

— S-o desfășurăm în paralel. 
Meseriile „calde11 trebuie recon
siderate în ochii tuturor, ridica
te la prestigiul și valoarea so
cială pe care o merită. Prin tot 
ceea ce facem în acest scop, 
să urmărim declanșarea unor 
mutații profunde în concepția 
părinților, educatorilor și copii
lor. făcîndu-i să înțeleagă nu 
numai frumusețea de artă a 
modelării metalului, ci mai ales 
faptul că fiecare trebuie să îm
brățișeze acea profesiune căre- 
ia îi . este dedicat prin vocație. 

președintelui Bundestag-ului 
Republicii Federale a Germa
niei, Kai-Uwe von Hassel, cu 
prilejul realegerii sale în a- 
ceastă funcție.

cetări alimentare, combinatul de 
confecții și tricotaje București, 
fabrica „Tricodava", fabrica de 
pîine „Titan", fabrica de produ
se zaharoase „București", Expozi
ția realizărilor economiei națio
nale „România ’69", precum și 
Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

Au fost de față ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov, general-colonel G. 
P. Romanov, reprezentantul per
manent al Comandamentului for
țelor armate unite ale statelor 
participante Ia Tratatul de la 
Varșovia, colonel A. F. Musatov, 
atașatul militar, aero și naval al 
U.R.S.S. la București.

NICOLAE CEAUȘESCU. „Par
ticipanții Ia sesiune — se spu
ne, printre altele, în telegramă 
— iși reafirmă cu acest prilej 
deplina adeziune la politica 
internă și internațională a 
Partidului Comunist Român, 
hotărirea neabătută de a-și 
Consacra toate forțele înfăp
tuirii ei. Considerăm ca o 
înaltă îndatorire patriotică 
cultivarea in rîndul tineretului 
a glorioaselor tradiții de luptă 
ale poporului nostru pentru li
bertate națională și progres 
social a faptelor de arme și 
Jertfelor ostașilor români în 
lupta pentru apărarea pămîn- 
tului strămoșesc, a eroismului 
și abnegației oamenilor mun
cii în activitatea lor revoluțio
nară pentru cucerirea puterii 
și edificarea socialismului, in 
înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, precum și a pro
blemelor întăririi capacității 

structori stau cu miinile în șolduri 
ji privesc cum un tractor remor
cat de un zid vechi, înnegrit, o 
ruină se opintește să-l dărîme. Tî
nărul inginer Nicolae Croitoru, 
șeful lotului 4 de la Șantierul 1 
l.S.C.M. „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ ne explică dezinvolt că pe 
acolo pe locul zidului ,,se vor să
pa fundațiile unuia din pereții ha
lei pentru piulițe".

Ne întoarcem, trecem iarăși pe 
lingă cele 12 lăzi cu utilaje plătite 
în valută grea, sosite aici din luna 
mai și care vor începe să producă 
datorită neglijenței, a lipsei de 
răspundere a unor oameni, abia 
în trimestrul III 1970.

Sîntem dezolați. Sperăm însă 
că M.l.C.M. va înțelege bine 
scrisoarea noastră că va lua mă
suri urgente pentru accelerarea 
lucrărilor pK șantier pentru nere- 
petarea unei asemenea situații în 
viitor. Așteptăm răspuns.

Pentru că aceasta este condiția 
primordială, în care tînărul res
pectiv se poate afirma plenar. 
Și sînt convins că nu ducem 
lipsă de talente în nici un do
meniu. Fiecare copil se naște cu 
o înclinație. Dacă nu toți dau 
însă randamentul maxim în 
viață, e tocmai pentru că nu 
și-au descoperit-o la timp, n-au 
fost ajutați să și-o descopere sau 
nu i-au fost credincioși prin e- 
xigență și perseverență.

La acest filon de aur pe care-1 
'numim talent se ajunge însă 
destul de greu. Dar avem la 
dispoziție pentru astfel de de
pistări întreg cursul școlii gene
rale, din clasa I pînă într-a 
VIII-a, o lungă perioadă de de
cantare a înclinațiilor copiilor. 
Este și perioada cînd se poate 
crea o viziune clară, o concep
ție modernă- despre toate mese
riile și profesiunile, un discer- 
nămînt matur în materie.

— Mă voi referi la unele ac
țiuni organizate de școala noas
tră în acest domeniu, ne spune 
tov. prof. Vladimir Botezatu, 
directorul școlii generale nr. 12 
din Ploiești. Profesorii diriginți 
întocmesc pentru fiecare elev o 
fișă psiho-pedagogică, care sin
tetizează nu numai trăsăturile 
comportamentului, educației, 
caracterului, temperamentului 
copilului, ci și înclinațiile aces
tuia, aptitudinile și preferințele 
sale, pe baza cărora dirigintele 
îndrumă, recomandă calea tînă- 
rului respectiv în viață, îi intu
iește evoluția ulterioară pe toate 
planurile.

— Completarea acestor fișe 
necesită desigur o observație 
completă, multilaterală asupra 
elevului, observație care trebu
ie extinsă asupra tuturor îm

• JOI, A PLECAT EA NEW 
DELHI delegația Grupului in
terparlamentar român, care va 
participa la lucrările celei de 
a 57-a Conferințe a Uniunii in
terparlamentare. Din delegație 
fac parte deputății prof. Tudor 
Drăganu, vicepreședinte al gru
pului, Ilie Rădulescu și Ion 
Mărgineanu, secretarii grupului.

• LA INVITAȚIA CONDU
CERII UNIUNII CENTRALE A 
COOPERATIVELOR DE CON
SUM, joi a sosit în țară pentru 
schimb de experiență, o dele
gație condusă de N. Supotnitki, 
prim-vicepreședinte al „Centro- 
soiuz" Moscova.

• JOI SEARA A PLECAT IN 
R.S.F. IUGOSLAVIA, pentru a 
efectua un turneu la invitația 
Casei de cultură din Vrșeț, An
samblul folcloric al Căminului 
cultural din comuna Scornicești
— Olt.

Timp de o săptămînă, cîntăre- 
ții și dansatorii români vor 
prezenta în țara gazdă specta
cole cu un program repreznta- 
tiv din care nu vor lipsi Suil»i 
de dansuri din Scornicești și 
Călușul pe două generații, crea
ții tradiționale, remarcabile prin 
virtuozitatea interpretării.

UZINA DE AUTOTURISME
— PITEȘTI ȘI REPREZEN
TANȚA DIN BUCUREȘTI A 
REGIEI NAȚIONALE A UZI
NELOR „RENAULT" au orga
nizat joi după-amiază o confe
rință de presă cu ocazia prezen
tării ultimelor lor oreații: „Da- 
cia-1300" și „Renault-12“, auto
mobile cu caracteristici tehnice și 
de exploatare asemănătoare.

de apărare a patriei. A- 
sigurăm conducerea partidu
lui nostru, pe dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune 
în încheiere, că ne vom stră
dui să elaborăm în acest spi
rit lucrări de ținută cît mai 
înaltă, care să însuflețească 
generațiile actuale în munca 
lor creatoare și să le educe în 
spiritul nobilelor idei ale pa
triotismului și internaționalis
mului proletar, ale socialismu
lui și comunismului".

★
Joi a plecat la Moscova o 

delegație militară condusă de 
general-colonel Țircă Sterian, 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate care, răspunzînd invi
tației ministrului apărării al 
U.R.S.S., va participa la mani
festările ce se desfășoară în 
Uniunea Sovietică cu prilejul 
celei de a 25-a aniversări a 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România.

La sosire, pe aeroportul Șe- 
remetievo. delegația a fost în- 
tîmpinată de mareșalul Uniu
nii Sovietice Kirill Moskalen
ko. locțiitor al ministrului a- 
părării al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale. A fost pre
zent, de asemenea, Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Româ
niei la Moscova.

★
La invitația ministrului for

țelor armate ale Republicii 
Socialiste România, joi a sosit 
în Capitală o delegație milita
ră sovietică, condusă de gene
ralul de armată Serghei Leo- 
nidovici Sokolov, prim locții
tor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., care va participa la 
manifestările prilejuite de săr
bătorirea celei de a 25-a ani
versări a Zilei Forțelor noas
tre Armate.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de general-colonel Ion 
Gheorghe. prim adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șef 
al Marelui Stat Major, gene
rali și ofițeri superiori.

(Ager preș)

prejurărilor în care el se ma
nifestă. Ce posibilități are pro
fesorul diriginte de a-1 surprin
de pe copil într-un astfel de fo
car, de a-1 cunoaște din toate 
unghiurile ?

— El are la îndemînă, conti
nuă tovarășul profesor Boteza
tu, activitățile periodice ale cla
sei sale pe linie pionierească și 
U.T.C., activități care îmbracă 
diverse forme, iar pentru a ne 
limita la aspectul care ne intere
sează, atelierul de lăcătușerie 
și tîmplărie, unde elevii își des
fășoară orele practice și la care 
participă deseori și dirigintele.

MESERIILE DEFICITARE
Este mediul cel mai adecvat de 
observare a înclinațiilor lor.

— In ce-i privește pe cei cu 
pasiune pentru lăcătușerie și 
tîmplărie. Dar pentru restul ?

— Aveți dreptate. Cadrul este 
destul de limitat. Ar fi necesare 
astfel de ateliere pentru toate 
meseriile. Dar la nivelul școli
lor n-ar fi posibil așa ceva. în 
schimb, la nivel de oraș, un 
complex de ateliere-școală, care 
să înmănuncheze toate profesiu
nile de care are nevoie econo
mia orașului, a județului nostru, 
și prin care să treacă prin 
rotație elevii de la toate școlile 
este nu numai posibil dar strin
gent necesar, dacă vrem să po- 
litehnizăm cit de cit învățămîn- 
tul de cultură generală. Ele ar 
putea fi dotate cu mașini ți u-

„SPORTUL DE MASĂ ȘL. MASA ELEVILOR"
O NECUNOSCUTĂ: AGENDA

SPO
Așa cum am promis, ne con

tinuăm drumul pe... traseele ac
tivității sportive de masă din 
școli...

Iată că itinerariul nostru ne 
oferă surprize și mai... specta
culoase. La Liceul „Spiru Ha- 
ret“, din sectorul II, cu 5 profe
sori de educație fizică, o comisie

CRITERIILE DE SELECȚIE 
I» TEORII, TOTUL

în domeniul atletic, selecțio
narea tinerelor talente este, 
pe plan teoretic, o problemă re
zolvată. Cu mulți ani în urmă, 
s-au elaborat indicații, tabele 
cu performanțe și virste, ba 
chiar și indicații cu privire la 
cine poate sau nu să facă parte 
dintr-o secție de performanță. 
Mai recent, s-au discutat și pu
blicat noi indici și norme pe 
probe și categorii de probe și 
pe vîrste. S-au dat chiar și une
le indicații metodice. Și, to
tuși, astăzi mai mult ea 
oricînd, atletismul nostru su
feră de lipsa tinerilor dotați, cu 
mari perspective de progres. 
Teoria criteriilor de selecție e 
bună, dar dacă nu e pusă în 
practică rămîne... teorie.

Esențialul e ca tinerii talentați 
să fie căutați cu răbdare și mi
gală. Trebuie cercetați mii și 
zeci de mii pentru a descoperi 
pe cel înzestrat de natură să 
poată atinge mari performanțe 
sportive. Dar, o dată descoperit, 
tînărul talentat, este oare pro
blema rezolvată ? Adesea tineri 
cu aptitudini fizice deosebite nu 
au datele psihice necesare, acele 
trăsături de caracter — perse
verența, voința, îndrăzneala — 
indispensabile pentru obținerea 
rezultatelor deosebite. E drept 
că și calitățile morale, ca și 
cele fizice se pot modela, se pot 
îmbunătăți sau chiar transfor
ma. Dar aceasta presupune o 
muncă intensă, științifică. Pen
tru că, după cum se știe, o sea
mă de elemente excepțional do
tate fizic nu s-au realizat din

(Urmare din pag. I)

tru eliberarea teritoriului nați
onal. este acea unitate glorioa
să, care, luptînd în cadrul Ar
matei a 4 române, a avut cin
stea, de a fi eliberat. ajutată 
de Divizia 18 Infanterie, orașul 
Cărei ultima brazdă din te
ritoriul cotropit de trupele hor- 
tiste prin odiosul Dictat d'e la 
Viena. în drumul ei spre Că
rei, însă Divizia 9 Infanterie a 
avut de luptat din greu. în spe
cial în erîncena bătălie de pe 
Mureș. Ajunsă pe Tîrnave, divi
zia a contribuit la oprirea ofen
sivei hitleriste-hortiste, după 
care, începînd cu data de 9 seo- 
tembrie a trecut la contraofen
sivă. ajungînd la 12 septembrie 
pe Mureș. La 13 septembrie. tru 
pele sovietice au realizat un 
cap de pod peste Mureș, care 
nu a putut fi însă lărgit. A- 
xată pe direcția loviturii princi
pale și încadrată între Divizia 
9 Cavalerie Ia stînga și Divi
zia 11 Infanterie la dreapta. Di
vizia 9 Infanterie trece Mure
șul, lărgește capul le pod șl 
se angajează în sîngeroasele 
lupte din zona Iernut-Cipău- 
Oarba de Mureș, avînd ca 
biectiv înălțimile Dealului Stn- 
georgiu cu cotele 495—463.

Această bătălie a Mureșului 
a rămas, în analele acestui răz
boi, ca una dintre cele mai e- 
roice pagini. Nume ca ale tî- 
nărului sublocotenent Ștefănes- 
cu Cristache, care s-a avîntat 
în plină zi, sub ploaia de ex
plozii, într-un sedin (barcă de 
cauciuc) pentru a trece peste 
Mureș un ofițer de stat major 
din comandamentul diviziei, cu 
o echipă radio, a cărei prezen
ță în mijlocul trupelor la nord 
de Mureș era absolut necesa
ră. întruclt legăturile telefonice 
fuseseră complet dezorganizare, 
nume ca acela al maiorului 

tllaje disponibile în întreprin
deri, pentru ca investițiile fi
nanciare să fie minime.

Apreciind propunerea, tovară
șul inginer Ion Pușcaș, director 
general adjunct în Direcția în- 
vățămînt profesional și tehnic 
din Ministerul Invățămîntului, 
spunea, că în lipsa unor atelie
re de turnătorie și forjă în școli 
s-ar putea amenaja totuși labo
ratoare reduse ca dimensiune, 
dar în care copiii să poată lua 
cunoștință de modul de lucru 
din turnătorii și forje, în care 
să încerce confecționarea de mo
dele și forme din nisip, iar cu 

ajutorul planșelor și machetelor 
să cunoască în mare sistemul 
de funcționare al unor utilaje și 
agregate din sectoarele „calde". 
La școala generală nr. 12 din 
Ploiești ni s-au mai înfățișat și 
alte aspecte ale activității ca
drelor didactice pentru orienta
rea profesională a elevilor : vi
zite la Uzina „1 Mai" și în alte 
întreprinderi ale orașului, în- 
tîlniri ale elevilor cu muncitori 
și ingineri cu care au purtat 
discuții despre diverse meserii, 
inclusiv cele de turnător și for
jor.

Un rol important în descope
rirea și dezvoltarea aptitudini
lor elevilor, în îndrumarea lor 
profesională, revine arganizației 
U.T.C. Cum activează în acest 
context resortul cu școli al u-

RTIVĂ A U.T.C. '
sportiv. Nu numai atît : corni- I 
sia sportivă nu are un program 
propriu de activități sportive, i 

Concepția optuză despre ac- | 
tivitatea sportivă de masă, sau |

sportivă din 18 responsabili de 
clasă, cu curte asfaltată, sală 
de sport de prima mînă, cu 
spațiu suficient, activitatea 
sportivă de masă e la... pămînt. 
Să delimităm lucrurile : activi
tatea de masă, hu de perfor
manță. (Și aici flecare profe
sor, în specialitatea lui, se

ESTE PfRffCL.
cauza psihicului deficitar sau a 
unei educații necorespunzătoare. 
Sînt convins că selecțiile care 
se fac neglijează în mare mă
sură tocmai latura moral-edu- 
cativă și din această cauză atle
tismul nostru a trăit, și trăiește 
încă atîtea decepții.

în concluzie, selecționarea ca
drelor tinere în atletism este, 
deocamdată, o problemă bine 
rezolvată, dar numai teoretic 
Deficitară rămîne încă, însăși 
acțiunea de selecție, adică ex
plorarea maselor de tineri pen
tru descoperirea celor destinați 
performanței. Spre aceasta tre
buie îndreptată toată atenția — 
și avîndu-se mereu în vedere 
faptul că profesorul sau antre
norul, singur, nu poate face 
prea mult. E imperios necesar 
ca el să fie sprijinit în această 
acțiune de direcțiile școlare, de 
conducerile întreprinderilor și, 
în mod special, de organizațiile 
U.T.C. Știm cu certitudine că 
nu au existat mari talente care 
să fi trecut prin selecție și să 
nu fi fost depistate. Dar la fel 
de bine știm că, în școli și în
treprinderi, la sate, sînt încă 
mulți tineri dotați, capabili să 
urce cu succes treptele măies
triei sportive care, însă, nu au 
fost căutați, nu au avut ocazia 
să-și descopere aptitudinile și, 
în felul acesta, se pierd pentru 
sport, în timp ce activitatea at
letică le duce atît de mult timp 
lipsa.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor

Vasile Dumbravă, comandantul 
batalionului 4 din Regimentul 
34 Infanterie, ale cărui osemin
te se odihnesc astăzi în cimi
tirul de la Oarba de Mureș, nu
mele fruntașului Gheorghe Lun- 
gu. gornist, și ale multor, mul
tor' altora, sînt tot atîtea sim
boluri ale eroismului ostașilor 
noștri, închinat cauzei nobile 
pentru care luptau.

După victoriile de pe Mureș. 
Divizia 9 Infanterie, luptînd cot 
la cot cu trupele sovietice. își 
continuă înaintarea spre o no
uă direcție : Cîmpia Turzii-Co- 
jocna-Apahida, pe la Est de 
Cluj. După trecerea munților

PE DRUMUL
VICTORIEI

Mezeș, unde s-au dat grelele 
lupte de la Greaca și Yak, i- 
namicul se retrage, fiind per
manent hărțuit și urmărit. Du
pă rezistențe înverșunate, în 
pădurile Hododului, trupele hit- 
leriste-hortiste se retrag spre 
Cărei. Ea data de 20 octombrie 
Divizia 9 Infanterie, încadrată 
între Divizia 18 Infanterie, la 
stînga, și Divizia 21 Infanterie, 
la dreapta, ajunge în zona Su- 
purul de Sus-Supurul de Jos 
de unde începe, propriu-zis. bă
tălia pentru eliberarea orașu
lui Cărei. Trecînd rîul Crasna 
prin vad. printr-o apă rece ee 
ajungea pînă la piept, infante
riștii Diviziei 9 se avîntă în 

nul comitet județean, sau mal 
precis cum ar trebui să acțione
ze ?

împreună eu inspectoratul 
școlar, ne spune tovarășul Cor- 
neliu Voicu, secretar al Comite
tului județean Dîmbovița al 
U.T.C., am întreprins în majori
tatea școlilor generale diverse 
activități pentru popularizarea 
rețelei de școli profesionale ți 
a meseriilor pe care ele le pre
gătesc.

— După cum arătam însă în 
articolul precedent, publicat la 
această rubrică, In orașul dum
neavoastră se resimte nevoia 

unui mare număr de muncitori 
calificați în meseriile din sec
toarele „calde", iar numărul 
candidaților la școala profesio
nală din Tîrgoviște a fost mult 
prea mic față de locurile re
partizate.

— Intr-adevăr acțiunile noas
tre n-au fost pe deplin eficien
te, reia tovarășul secretar Voicu. 
Noi cunoaștem această situație 
și ne-am propus ca încă în a- 
cest an să înființăm cabirietul 
de orientare profesională, căruia 
să-i conferim un profil intere
sant, bine conturat. Mai avem 
apoi în vedere cîteva schimburi 
de experiență între organizații
le U.T.C. din școlile generale cu 
cele din școlile profesionale, mai 
multe excursii pe timpul vacan
țelor, în localitățile unde există 

ocupă în afara orelor de edu
cație fizică, în exclusivitate de 
virfurile sportive, de echipele 
cu care participă în campiona
tele școlare. (Cu rare excepții 
care mai mult întăresc regula). 
Vă închipuiți că sala, terenu
rile, ca și cele 6 ore pe săptă
mînă dedicate activității spor
tive obligatorii, sînt apanajul 
acestor vîrfuri și echipe. Munca, 
eforturile profesorilor de aici, 
ilustrate prin obținerea . unor 
bune performanțe de echipele 
de gimnastică artistică, baschet 
și volei fete pe care le pregă
tesc, nu pot fi însă judecate 
făcînd abstracție de rezultatele 
care se obțin în angrenarea și 
îndrumarea practică a întregii 
mase de elevi din școală la 
practicarea sistematică a spor
turilor pentru care au aptitu
dini și manifestă pasiune. In
teresează mai puțin dacă o 
atletă ca eleva Doina Pricop 
este solicitată de clubul Di
namo, că profesoara Ileana 
Jipa pregătește în sala școlii 
gimnaste pe care le duce apoi 
la clubul .Rapid’, unde funcțio
nează ca antrenoare cu o ju
mătate de normă, decit faptul 
că în această școală nu se con
jugă eforturile conducerii cu 
ale organizației U.T.C. și ale 
celor 5 cadre de specialitate 
pentru reconsiderarea și pune
rea în drepturi a activității 
sportive de masă.

Este o situație absolut anor
mală ca de la începutul anului 
școlar organizația U.T.C. să nu 
organizeze, din inițiativă pro
prie, pentru masa de elevi nici 
o întrecere — în afară de o 
participare anemică la un con
curs de atletism organizat de 
comitetul U.T.C. al sectorului 
și desfășurat pe stadionul Di
namo. Responsabila comisiei 
sportive, eleva Georgeta Pre- 
descu, o excelentă baschetba- 
listă — face parte din lotul na
țional de junioare — părea pur 
și simplu stupefiată cînd i-am 
prezentat calendarul sportiv al 
elevilor în care se precizau 
datele la un număr d'e compe
tiții a căror fază de masă ar fi 
trebuit să aibă deja loc. Comi
sia nici pînă acum nu a intrat 
în posesia acestui calendar 

lupte scurte, da,r violente, re
ușind. pînă în seara zilei de 22 
octombrie, să elibereze satul 
Ghenci, la 6 km de Cărei.

După o pregătire minuțioasă 
de artilerie, atacul asupra ora
șului Cărei, pornit în diminea
ța de 25 octombrie a prins ea 
într-un clește pozițiile inami
cului, învăluind orașul pe la 
vest și nord-est și ocupîndu-i 
ieșirea de nord. în luptele pur
tate aici am primit un ajutor 
deosebit de prețios din partea 
populației civile, care ne-a in
dicat și zonele ce fuseseră mi
nate de trupele hîneriste. La 
ora 12, în ziua de 25 octombrie 
1944, tricolorul românesc flu
tura pe clădirile din orașul Că
rei, mareînd eliberarea ultimei 
brazde din teritoriul național 
cotropit. La aceeași dată a fost 
eliberat și orașul Satu Mare, 
prin luptele duse în com.in de 
trupele sovietice și române.

Așa s-au încheiat luptele din 
nordul Transilvaniei, lupte la 
fel de dîrze, de victorioase, ca 
și cele din „bătălila Mureșului" 
și care au adăugat în galeria 
eroilor nume ca ale fruntașu
lui pușcaș mitralior Eftimie 
Gheorghe, soldatului Ion Cer
cel, caporalului Zbîrcea Andrei 
din R. 40 și ale multor altora.

De-aict, Divizia 9 Infanterie, 
Încadrată în Armata 4 româ
nă, luptînd cot la cot cu tru
pele sovietice, a participat, cu 
aceeași neslăbită vitejie, la *- 
liberarea teritoriului Ungariei 
și Cehoslovaciei, pînă la vic
toria finală asupra Germaniei 
hitleriste.

La cea de a XXV-a aniver
sare a zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
amintirea acestor fapte de lup
tă, înaripează noile generații, 
mîndre de înaltul patriotism 
ostașilor libertății, hotărîte 
le păstreze In adîncul inimii 
viu și neștirbit — mesajul.

al 
să

asemenea școli, încercînd astfel 
să-i introducem pe elevi cît de 
cît în atmosfera școlii profesio
nale, în regimul de viață și de 
activitate al ucenicilor.

Secretarul cu probleme de 
școli consideră apoi că este ne
cesar ca cercurilor pe aptitudini 
ale elevilor să li se asigure un 
cadru mai larg de dezvoltare a 
calităților copiilor, a deprinderi
lor lor în mânuirea uneltelor și 
sculelor cu care se vor întîlni 
mai tîrziu în meseria pe care 
și-o vor alege.

Referindu-se pînă acum în ge
neral la orientarea elevilor 
spre școlile profesionale, spre 
meseriile în prezent deficitare 
ale economiei, interlocutorii 
noștri au avut în vedere în ace
lași timp atenția deosebită de 
care trebuie să se bucure tinerii 
după pășirea pragului viitoare
lor meserii.

— Nimeni nu poate nega fap
tul că munca în sectoarele calde 
este mai grea ți mai pretențioa
să, spune tovarășul director ge
neral adjunct Ion Pușcaș, de 
unde și obligativitatea elemen
tară a conducerii școlilor profe
sionale și ale întreprinderilor, 
de a manifesta o maximă grijă 
pentru condițiile în care clasele 
de turnători și forjori trăiesc, 
învață și își desfășoară practi
ca. Lor trebuie să Ii se acorde 
în primul rînd întîietate în in
ternate, în tabere de odihnă și 
excursii, la alte activități dis
tractive și educative organiza
te de U.T.C., să avem o mai 
mare solicitudine față de cere
rile lor. Spre deosebire de alte 
meserii, elevii turnători și for
jori intră încă din anul I în 
uzine, iau imediat contact cu 
producția și dacă acești primi 

poate chiar neînțelegerea sen
sului, scopului, semnificația a- I 
cestei activități pentru genera- I 
țiile de pe băncile școlii, de- 9 
zinteresul, indolența față de- 
asemenea preocupări, la această i 
școală, se manifestă pe toată I 
scara responsabilităților. Ni s-a | 
spus că toată vara curtea școlii 
a stat încuiată, elevii neavîrid | 
acces la terenurile de sport ; I 
că de sală beneficiază în exclu- I 
sivitate echipele de perfor- ’ 
manță ; că nu există o colabo- ■ 
rare pe o bază temeinică, pe I 
interese comune între cadrele I 
de specialitate, organizația | 
U.T.C. și comisia sportivă.

Această stare de fapt își are I 
însă și o altă explicație. Se I 
pare că comitetul U.T.C. al | 
sectorului a radiat din sfera 
lui de preocupări și răspunderi I 
organizația U.T.C. de aici. După g 
cum ni se relatează, șeful co- I 
misiei sportive a sectorului, ' 
profesorul Leonte Taflan, n-a . 
mai trecut pe la școală din... I 
primăvară, deși îl despart doar I 
cîteva sute de metri. Prin | 
această „scăpare" el încalcă, și 
o obligație de muncă, o măsură i 
luată de Comitetul municipal I 
București al U.T.C. cu un scop j| 
bine definit : aceea ca șefii co
misiilor sportive ale sectoarelor I 
să stea cîte o zi, în fiecare săp- j 
tămînă, în licee unde lucrurile ] 
merg așa cum am văzut. Dar 
de la măsuri la aplicarea lor I 
practică. Se vede treaba că-i I 
un drum prea lung. Și în acest | 
caz, te mai poți mira că nu > 
se face nimic în domeniul or- ' 
ganizărij și desfășurării unor 
activități sportive variate, per- | 
manente pentru întreaga masă | 
a elevilor, că terenurile, bazi
nele, pistele de atletism ale . 
complexului Dinamo, unde li I 
s-a asigurat accesul liber și un- 
de-i așteaptă zi de zi spe
cialiștii și tehnicienii acestui I 
club mărinimos, să-i îndrume, I 
să le călăuzească primii pași ’ 
cu sfaturi tehnice — rămîn 
goale, pustii ?

V. cAbulea I

ONORAREA OBLIGAȚIILOR
(Urmare din pag. I)

în județul Dolj sînt multe 
cooperative agricole care și-au 
onorat exemplar obligațiile con
tractuale. La Cetate, inginerul 
Ion Jercan ne vorbea cu satis
facție despre faptul că în a- 
cest an cooperativa agricolă și-a 
onorat fără dispensă contractele 
încheiate; la fîoarea-soarelui și 
porumb, consecință a obținerii 
unor recolte mai bune, a fost su
plimentat contractul cu aproape 
cincizeci de vagoane. Numai pri
mele de calitate au însemnat 
pentru cooperativă un venit 
neec dB peste un milion de 
Suma permite creșterea cu 
lei a valorii zilei-muncă și 
menajarea pentru irigații —

bă
lei, 
doi 
a- 

„ . su
plimentar — a cincizeci de hec
tare de pe terasă. Exemplificînd 
cu cifre edificatoare, și în alte 
cooperative agricole ți se înfă
țișează lituații bune privind o- 
norarea contractelor. La Sălcuța, 
de pildă, printr-o organizare ire
proșabilă a muncii, țăranii coo
peratori au încheiat încă de a- 
cum zece zile lucrările agricole 
de toamnă și, concomitent, li
vrarea obligațiilor către stat. Coo
peratorii din Unirea au livrat su
plimentar 1.16 tone floarea-soa- 
relui, iar la porumb, judecind 
după ritmul în care se trans
portă, în două-trei zile va fi 
predat și ultimul kilogram din 
cantitatea de 317 tone contrac
tate. De asemenea, cooperative
le din Seaca de Cîmp, Poiana 
Mare, Basarabi, Băilești, Amă- 
răștii de Sus, Afumați, se nu
mără și ele printre unitățile care 

pași în mediul profesiunii lor 
nu sînt bine îndrumați și supra- 
vegheați, ei pot fi definitiv în
depărtați de meserie. Aici, în 
secție, trebuie să se facă o mai 
corectă selecție a muncitorilor- 
instructori, pentru ca aceștia să 
corespundă atît profesional cit 
și moral sarcinilor Educative și 
profesionale care li se atribuie. 
Alegerea lucrărilor ce revin e- 
levilor să se facă în mod gradat 
ca pretențiozitate, pentru ca ei 
să intre firesc, fără șocuri, în 
tainele meseriei. Cred apoi că 
ar fi bine dacă, începînd cu a- 
nul II, elevii acestor clase ar 
lucra în echipe sau brigăzi, a- 
vînd sarcini concrete din planul 
prin care putem dezvolta la 
elevi încredere în capacitatea și 
posibilitățile lor, spiritul de 
muncă în colectiv, de disciplină 
și răspundere.

în cursul anchetei noastre au 
fost formulate și alte propuneri 
privind îmbunătățirea activită
ții de orientare profesională a 
tinerilor spre sectoarele calde, 
de pregătire și instruire practi
că a elevilor din clasele de tur
nători și forjori, vizînd însă 
în esența lor. aceeași ad>-esă 
școala și întreprinderea. Pentru 
că într-adevăr, totul depinde 
de eforturile conjugate ale aces
tora, ajutate bineînțeles de cei
lalți factori educativi și în pri
mul rînd de organizația U.T.C., 
de-a descoperi și dezvolta la 
tineri, din primii ani de școală, 
aptitudinile practice, înclinațiile 
profesionale și în funcție de a- 
cestea, de interesele economiei 
naționale, să le îndrume cu 
competență, cu discernămînt, 
spre împlinire, spre afirmarea 
plenară în cîmpul producției.

• FOSTUL JUCĂTOR DE 
TENIS și organizatorul marilor 
competiții profesioniste <ie tenis 
Jack Kramer a propus organi
zarea unui „Mare premiu", care 
ar urma să desemneze anual pe 
cei mai buni jucători din lume. 
In întocmirea clasamentului, 
Kramer propune să sc țină sea
nța de rezultatele obținute la 
marile concursuri tradiționale 
(Australia, Franța, Anglia, Re
publica Sud-Africană și S.U.A.), 
precum și de cele înregistrate în 
principalele turnee internațio
nale. La sfîrșitul fiecărui se
zon, primii 24 de jucători ai a- 
cestui clasament ar urma să fie 
premiați în funcție dc punctajul 
realizat.

• PENTRU INFRÎNGEREA 
SUFERITA CU 5—1 în fața e-

l MXRIDIA»

MERIDIAN (

chipei Leixoes, antrenorul e- 
chipei Relencnses din Lisabona 
a aplicat fiecărui jucător o a- 
mendă de 100 escudos. Dar, 
considerînd că el însuși este răs
punzător de acest eșec, antreno
rul a cerut conducerii clubului 
să I se aplice și lui o amendă 
de... 2000 escudos,
• DEȘI ÎNVINSA CU 2-1 IN 

MECIUL RETUR, echipa italia
nă A. C. Milano a ciștigat „Cu
pa inter-continentală" la fotbal. 
Astfel, după trei ani de victorii 
consecutive ale cluburilor sud- 
americane, este readus în Euro
pa acest prestigios trofeu pe 
care îl mai cucerise (în 19S4 și 
1985) tot o formație italiană — 
Internazionale Milano. Cei 
50 000 de spectatori prezenți 
miercuri seara in tribunele 
stadionului „Boca Juniors" din 
Buenos Aires au asistat la un 
meci dur, presărat cu numeroase 
incidente și de un nivel tehnic 
spectacular redus.

și-au achitat fără rabat contrac
tele încheiate. Nivelul ridicat al 
veniturilor bănești realizate le-a 
permis nu numai asigurarea u- 
nor retribuții bune pentru mem
brii cooperatori dar și posibili
tatea unor investiții în obiective 
stringente pentru producție. 
C.A.P. „Timpuri Noi" din Po
iana Mare, de pildă, și-a procu
rat peste 80 la sută din canti
tățile de îngrășăminte necesare 
pentru producția anului 1970, iar 
cooperatorii din Amărăștii de 
Sus au avut posibilitatea cum
părării unor efective de anima
le foarte productive ce vor con
stitui nucleul de selecție pentru 
anii următori.

Dar, față de eșalonul unități
lor fruntașe, numărul cooperati
velor agricole care, într-un fel 
sau altul, tergiversează onorarea 
contractelor este mult mai 
mare. De la C.A.P. „7 Noiem
brie" din Brădești spre exem
plu, nici măcar 30 la sută din 
ceea ce a fost contractat nu a 
fost livrat. Legumele s-au de
preciat în cîmp, iar cele recol
tate au fost valorificate nu cum 
era firesc, cum se angajaseră 
prin actul semnat, adică prin 
contract, ci pe piața liberă. Stru
gurii nu s-au valorificat pentru 
că recoltatul lor întîrzie; și ni
meni nu-și face probleme, iar 
porumbul obținut abia de aco
peră nevoile unității. Pentru că 
aproape o mie de hectare n-au 
fost cultivate anul acesta cu nici 
o cultură, producția globală nu 
se realizează, iar elementul „sal
vator" este... neonorarea con
tractului.

Situații similare —- la coopera
tivele agricole din Caraula, Scă- 
iești, Breasta, Cernele, Terpezi- 
ța, Orodelu... Sute de mii de 
lei încasați ca avansuri, semnă
turi și parafe așezate pe con
tracte — nici măcar un kilogram 
de produse transportate în ba
zele de recepție. Ceva mai mult, 
unele dintre cooperativele agri
cole ale județului nu s-au achi
tat nici măcar de datoriile fă
cute prin împrumuturi sau se
mințele solicitate. La cooperati
vele agricole din Lazu, Căciula- 
tu, Dobromira, Ciutura, Tencă- 
nău, Vela, atelajele stau rindui- 
te în ogrăzi, porumbul este de
pozitat în propriile hambare sau, 
cazuri foarte des întîlnite, sub 
cerul liber, iar obligațiile... aș
teaptă. Cooperativa agricolă din 
Vela, de pildă, vinde Ia piața 
liberă fasolea obținută în timp 
ce cele șase tone contractate ră
mîn încă o, datorie către stat.

La baza de recepție Terpezi- 
ța, centrul de livrare a produ
selor contractate pentru zece u- 
nități agricole, pînă la mijlocul 
acestei săptămîni nu se depozi
taseră decît ceva mai mult de 
o sută de tone. Șeful bazei ne 
mărturisea că conform grafice
lor încheiate, pînă în acel mo
ment, cel puțin o mie de tone 
trebuiau depozitate. Cele mai 
multe unități n-au răspuns însă 
angajamentului asumat. Dar a- 
devăratele cauze sînt intențio
nat ocolite. Ele țin de insufi
cienta organizare, de optica gre
șită a unor consilii de conducere 
de a asigura în primul rînd ne
cesarul pentru unități și apoi să 
onoreze contractele.



VIZITA III BELGIA

BRUXELLES 23 — Trimișii 
speciali Agerpres, Z. Brumaru și 
I. Badea transmit : Joi la a- 
ihiază, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un dejun în 
onoarea primului ministru a) 
Belgiei, Gaston Eyskens.

Din partea belgiană au parti
cipat Paul Struye, președintele 
Senatului, Pierre Harmel, minis
trul rle externe, 
ministrul afacerilor 
Hendrik Fayat, 
merțului exterior, 
trand, ministrul 
lor, Jean Snoy, 
nanțelor, Alphonse 
nistrul justiției, 
rheylen, ministrul 
bert Parisis, ministrul culturii 
franceze, alți demnitari, senatori, 
deputați, reprezentanți ai con
ducerii unor partide politice, 
oameni de știință și cultură.

Din partea română au luat 
parte Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul Ro
mâniei la Bruxelles și alte 
persoane oficiale.

Cu acest prilej, președintele 
guvernului român a înmînat 
primului ministru al Belgiei, 
Gaston Eyskens, ordinul „Tudor 
Vladitnirescu", clasa I, confe
rit de Consiliul de Stat al Re- 

țpublicii Socialiste România.
Dejunul s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, amicală. Ion 
Gheorghe Maurer și Gaston 
Eyskens au toastat în sănătatea 
șefilor celor două state, pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor prietenești, de colaborare 
multilaterală dintre România și 
Belgia, pentru fericirea și pros
peritatea popoarelor român și 
belgian.

E. Leburton, 
economice, 

ministrul co- 
Alfred Ber- 
comunicații- 

ministrul fi- 
Vranky, mi- 
Pierre Ver- 
educației. Al-

neliu Mănescu, însoțit de am
basadorul României în Belgia, 
Alexandru Lăzăreanu, a făcut o 
vizită la Muzeul instrumental al 
Conservatorului Regal de Mu
zică din Bruxelles. Două săli 
ale muzeului sînt consacrate 
prezentării de instrumente mu
zicale populare românești. Oaspe
ții au fost însoțiți de Albert 
Parisis, ministrul culturii fran
ceze din Belgia.

Directorul muzeului, Rene be 
Maeyer, a dat explicații asupra 
preocupărilor colectivului pe 
care-I conduce, precum și asu
pra pieselor expuse. Muzeul in
strumental din Bruxelles — una 
dintre cele mai reprezentative 
instituții de acest gen din 
lume — conține numeroase co
lecții de instrumente muzicale
din toate regiunile globului,
printre care și exemplare unice, 
dat'înd din secolele XVI ți
XVII.

In după amiaza zilei de joi, 
ministrul afacerilor externe, Cor-

CO PRILEJUL ZILEI
FORȚELOR ARMATE

ALE ROMÂNO
în sala de festivități a Casei 

Centrale a Armatei Sovietice din 
Moscova a avut loc joi după- 

P amiază o adunare festivă a oame
nilor muncii și a garnizoanei 
Moscova, consacrată celei de-a 
25-a aniversări a Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România.

In prezidiu au luat loc mare
șalii Uniunii Sovietice I. Iaku- 
bovski, prim-locțiitor al ministru
lui apărării al Uniunii Sovietice, 
comandant suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
M. Zaharov, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării. K. Moskalen
ko, locțiitor al ministrului apără
rii, amiralul S. Gorșkov, prim-loc
țiitor al ministrului apărării, ge
neralii de armată S. Mareahin, 
I. Pavlovski, V. Kutahov, locții
tori ai ministrului apărării, gene
ralul dP armată A. Epișev, șeful 
Direcției Politice Superioare a 
Armatei Sovietice și a flotei ma
ritime militare, mareșali, amirali, 
generali, reprezentanți ai condu
cerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din ca-

• pitala U.R.S.S.

Toamnă fierbinte
în Italia

Grevele de amploare care se 
desfășoară în Italia au afectat 
majoritatea ramurilor industri
ale și instituțiilor din diferite 
părți ale țării. Numărul greviști
lor este de circa 5 milioane de 
muncitori și funcționari publici 
ale căror contracte expiră în 
toamna aceasta.

Cei 1 260 000 de metalurgiști, 
un milion de muncitori din in
dustria de construcții, lucrători 
din sectorul poștal care au de
clarat luni o grevă de patru 
zile. 1 300 000 de funcționari de 
la telefoane și telegraf care au

Zambia — 
„țara cuprului"

Imagine din Lusaka.

Zambia și-a dobindit in
dependența la 24 octombrie 
1364. Cinci ani înseamnă o 
perioadă scurtă în istoria 
unui popor, dar această în
cercată țară a Africii a par
curs o etapă — apreciată la 
Lusaka — drept bogată în 
rezultate și care creează 
premizele unei dezvoltări 
viitoare.

Numele Zambiei este le
gat de „centura de cupru". 
Cu o producție de 750 000 
tone Zambia ocupă locul 3 
in ierarhia mondială a cu
prului. O pătrime din rezer
vele de cupru ale lumii se 
{ăscsc în subsolul său. De alt
fel, economia națională se 
bazează în principal pe cu
pru care furnizează 94 la su
tă din exporturi. Dar a- 
ceastă bogăție s-a aflat mul
te decenii in miini străine. 
Cuprul Zambiei îmbogățea 
companiile de pe malurile 
Tamisei.

La Lusaka s-a afirmat tot 
mai pregnant dorința de a 
se asigura nu numai inde
pendența politică a țării, ci 
și cea economică. Măsurile 
anunțate de președintele 
Kaunda vizează tocmai a- 
cest obiectiv. Statul a pre
luat 51 la sută din acțiuni
le companiilor străine ce ex
ploatează resursele cuprifere

ale tării. De altfel, prin mă
suri succesive statul și-a 
asigurat controlul asupra u- 
nor sectoare importante din 
economie : industria materia
lelor de construcții, industria 
chimică, cea textilă, trans
porturile etc.

Desigur, Zambia are încă 
multe probleme de rezolvat, 
mai ales in domeniul agri
col unde punerea în valoare 
a resurselor existente este 
rămasă în urmă. Nu trebuie 
omisă de pe lista dificultă
ților nici problema cadre
lor, nici cea a tribalism ului, 
după cum acută rămîne și 
problema căilor de comuni
cație cu exteriorul.

„Guvernul zambian, spunea 
președintele Kaunda, trebuie 
să orienteze economia in fo
losul colectivității". Eforturi
le menite să imprime un 
ritm accelerat dezvoltării e- 
conomice, măsurile pentru 
folosirea in interesul națiu
nii a bogățiilor țării, promit 
progrese ce vor schimba în
fățișarea Zambiei. Dispu- 
nind, datorită cuprului, de 
posibilități pentru o multi
laterală dezvoltare, Zambia 
pășește optimistă spre reali
zarea aspirațiilor ce animă 
harnicul ei popor.

P. N.

intrat într-o grevă miercuri, cei 
1 500 000 de cadre didactice și 
funcționari de stat care au intrat 
tot luni în grevă, 200 000 de lu
crători din industria chimică 
— își coordonează acțiunile pe 
scară națională sub conducerea 
celor trei mari centrale sindi
cale : C.I.G.L.. C.I.S.L., și U.I.L., 
afectind cele mai importante 
sectoare ale activității produc
tive a țării.

Tensiunea socială care se ma
nifestă in Italia este în creștere 
de patru săptămîni și ea apare 
ca o manifestare a nemulțumiri
lor profunde ale muncitorilor 
față de condițiile de trai și de 
muncă precum și față de pro
iectul unor modificărj ale nor
melor de angajare și de lucru. 
Alt factor care generează miș
cările protestatare este, așa 
curii remarca ziarul „AVANT1", 
acela al muncitorului „care-și 
vede salariul cucerit cu greu, 
consumat de creșterea prețuri
lor. care revendică dreptul de 
studiu pentru copiii săi într-o 
școală care să piardă caracteris
tica de școală de clasă, și e pro
testul muncitorului agricol, al 
șomerului din sud, despre care 
s-a scris și s-a spun mult, dar 
pentru care s-a făcut prea pu
țin". La aceste cauze ale nemul
țumirii italianului de rînd am 
putea adăuga și întîrzierea sta
bilirii statutului drepturilor 
muncitorilor, tapt care face ca 
frontul social din italia să ră- 
mînă în continuare agitat.

Ca urmare a creșterii acțiu
nilor revendicative ale unor pă
turi tot mai largi de salariați, 
premierul Mariano Rumor a 
început o serie de consultări de 
urgență cu principalii miniștri 
ai cabinetului său. Fină în pre
zent, inițiativele au rămas nu
mai în stadiul de promisiuni. 
Astfel, la începutul acestei luni, 
într-o cuvintare radiotelevizată 
Mariano Rumor își exprima pă
rerea că „este necesară garan
tarea valorii reale a salariilor, 
fără de care orice spor este 
iluzoriu" și anunța pentru ur
mătoarele două săptămîni pre
zentarea în parlament a proiec
telor de legi pentru dezvoltarea 
învățământului și stabilirea a- 
tribuțiilor autorităților regio
nale, recunoscind in același timp 
că frămîntările sociale actuale 
se datoresc „problemelor ră
mase nerezolvate".

Observatorii politici italieni *- 
preciau că mișcările greviste de
clanșate în Italia își vor păstra 
caracterul lor revendicativ obiș
nuit în această perioadă a anu
lui. Dar, așa cum remarca re
vista „L’ESPRESSO", după trei 
săptămîni de greve care au cu
prins peste trei milioane de oa
meni ai muncii, s-a înțeles că 
toamna anului 1969 a prilejuit 
o mișcare de proporții impună
toare care are ca scop transfor
marea structurilor sociale și 
politice, incapabile să reflecte 
dimensiunea nouă a realități! 
italiene. Toamna italiană riscă 
să devină fierbinte...

Din prezidiu au făcut parte 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, membrii de
legației militare române, condu
să de general-colonel Sterian 
Țîrca, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

Deschizînd adunarea, generalul 
de armată A. Epișev a vorbit des
pre semnificația celei de-a 25-a 
aniversări a Forțelor Armate Ro
mâne. A luat cuvîntul amiralul 
S. Gorșkov, care a evocat lupta 
ostașilor români alături de ostașii 
sovietici, pentru eliberarea totală 
a teritoriului României și pentru 
înfrîngerea definitivă a hitleris- 
mului. Vorbitorul a subliniat în
semnătatea insurecției armate din 
august 1944, după care România 
a declarat război Germaniei hitle- 
riste. „Eliberarea orașelor Româ
niei, participarea la luptele 
pentru eliberarea capitalei Unga
riei, curățirea de fasciști a mul
tor orașe și sate ungurești și 
cehoslovace, a spus el, iată prin
cipalele jaloane ale drumului de 
luptă de peste 1000 kilometri 
parcurs de ostașii români. Memo
ria curajoșilor ostași români — 
a subliniat el — care și-au dat 
viața pentru libertatea și inde
pendența patriei lor, pentru zdro
birea fascismului, va rămîne veș
nic vie".

Primit cu aplauze de cei pre- 
zenți a luat cuvîntul general
colonel Sterian Țîrca, adjunct al 
ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România. 
După ce a trecut în revistă dru
mul parcurs de forțele armate ale 
țării noastre, vorbitorul a arătat 
că armata Republicii Socialiste 
România, făurită și condusă de 
Partidul Comunist Român, este 
gata oricînd să apere cuceririle 
revoluționare ale poporului ro
mân, independența și suveranita
tea patriei și, în colaborare cu 
armatele statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu arma
tele celorlalte țări socialiste — 
cauza socialismului și a păcii. El 
a exprimat sentimentele de prie
tenie ale militarilor armatei noas
tre față de tovarășii lor de arme 
sovietici și le-a urat noi succese 
în întărirea capacității combati
ve a forțelor armate ale U.R.S.S.

Manifestări consacrate zilei For
țelor Armate ale României au 
mai avut loc ieri la Varșovia, 
Sofia, Belgrad, Ulan Bator, Ni
cosia.

D. T.

începutul anului vil- 
;or urma, în conformi
tate cu prevederile 
Tratatului de la Roma, 
să marcheze încheie
rea fazei de tranziție 
a Pieței comune — zi
ce* „uniune vamală" 
— punindu-se astfel 
primele jaloane in 
vederea creării „uni
unii economice și poli
tice". ‘ “
mele 
tare 
forme 
talitate 
(NOUVEL OBSERVA- 
TEUR) au pus în dis
cuție nu atît elemen
tele viitoare ale Pieței 
comune, cit realizările 
de pînă acum. Potrivit 
săptămînalului citat 
ultima criză a fost 
grăbită de trei zgu
duiri succesive, de In
tensitate crescîndă : a) 
In noiembrie 1968, cînd 
guvernul francez a 
suspendat libera circu
lație a capitalurilor, 
dispoziție esențială a 
acordului de înființare 
a Pieței comune ; b) 
apoi în august 1969, 
cînd autoritățile de la 
Paris fără a-și consulta 
„partenerii" devalori
zează francul cu a 
opta parte, dar nu ri
dică prețurile produ
selor agricole franceze 
în aceeași proporție, 
cum cereau acordurile 
comunitare : c) In sfîr
șit, guvernul de la 
Bonn în octombrie a.c. 
lasă paritatea mărcii 
vest-germane să „flo
teze". fapt apreciat ca 
un semn al viitoarei 
reevalorizări, totuși, 
la Bonn, s-a lăsat să 
se înțeleagă că aceas
tă reevaluare nu va fi 
însoțită de o reducere

Numai că. ulti- 
seisme comuni ■ 
„izbucnite sub 

și cu o bru- 
neașteptate"

ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente israeliano-egi  ptene
și israellano-iordaniene • Explozii 
la Haifa • încordarea din Liban

CAIRO 23 (Agerpres). — Avia
ția R.A.U. a atacat în noaptea 
de miercuri spre joi pozițiile is
raeliene din regiunea de nord a 
deșertului Sinai, la aproximativ 
160 km de Canalul de Suez, a de
clarat un purtător militar de cu
vînt egiptean, citat de agenția 
REUTER. El a precizat că toate 
aparatele egiptene s-au întors la 
bazele lor după ce și-au înde
plinit misiunea.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
Avioane militare egiptene au pă
truns pe o adîncime de 80 de km 
în deșertul Sinai, încercînd să 
bombardeze pozițiile militare is
raeliene, a declarat un purtător 
de cuvînt 
reluat de 
că partea 
pierderi.

al armatei israeliene, 
A.F.P. El a menționat 
israelienă nu a suferit

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
Aviația israeliană a efectuat joi 
dimineața un raid asupra unor 
baze ale organizațiilor de coman
do palestiniene situate pe terito
riul iordanian, în apropierea lo
calității Oum El Amah — trans
mite agenția FRANCE PRESSE, 
care citează un comunicat oficial 
dat publicității la Tel Aviv.

AMMAN 23 (Agerpres). — 
După cum anunță un purtător de 
cuvînt militar iordanian, citat de 
agenția REUTER, mai multe a- 
vioane israeliene au atacat joi 
localitatea Oum El Amah, situa
tă la 30 km sud de Amman. Ar
tileria antiaeriană iordaniană a in
tervenit, obligînd avioanele israe
liene să se retragă.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
Alte două explozii s-au produs 
în noaptea de miercuri spre joi 
în orașul israelian Haifa — a- 
nunță agenția France Presse. O 
persoană și-a pierdut viața, iar 
alte șase au fost rănite. In orașul 
Haifa — i 
produs șase 
24 de ore.

relevă A.F.P. — s-au
■ explozii în ultimele

23 (Agerpres). Fron- 
pentru eliberarea

AMMAN 
tul popular 
Palestinei și-a asumat responsa
bilitatea pentru exploziile care 
s-au produs în ultimele 24 de ore 
în orașul și portul Haifa — tran
smite agenția M.E.N.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Un 
comunicat militar oficial dat pu
blicității Ia Beirut anunță că gru
puri înarmate numărînd circa 350 
de oameni ce purtau uniforme 
ale comandourilor palestiniene au

proporțională a prețu
rilor produselor agri
cole vest-germane. Re
zultat : în răstimpul a 
două luni unica „po
litică comună" pe care 
cei șase reușiseră, de 
bine de rău, să o pună 
pe picioare — piața a- 
gricolă — era doborîtă. 
Tratatul de la 
de acum 13 ani 
rea ca fuziunea 
gresivă a celor 
piețe să ducă la in
tegrarea economică și

Roma 
urniă- 

pro- 
șase

ZIUA NAȚIUNILOR

atacat în cursul nopții de 
miercuri spre joi trei posturi va
male libaneze, situate la frontie
ra cu Siria. Forțele de ordine li
baneze au intervenit, respingînd 
unitățile de comando. Un număr 
de 20 de militari libanezi au fost 
capturați de grupurile de coman
do, se precizează în comunicat.

Răspunzînd la mesajul ce i-a 
fost adresat de președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în 
legătură cu ultimele incidente 
dintre armata libaneză și coman
dourile palestiniene, președintele 
Libanului, Charles Helou, și-a 
exprimat regretul că evenimente
le care s-au petrecut în ultimele 
zile în această țară nu au fost 
expuse cu destulă claritate opi
niei publice arabe. Libanul, con
știent de justețea actelor sale, 
— a subliniat Charles Helou — 
dorește să expună poziția sa, cu 
scopul de a crea un climat de 
cooperare sinceră cu toate sta
tele arabe pentru a se putea a- 
junge la soluții care să garan
teze interesele tuturor acestor 
țări.

Situația
din Somalia

Consiliul Revoluționar 
instaurat după lovitura 
militară de stat de la 20 
octombrie a dizolvat toa
te partidele politice, a 
desființat Curtea Supre
mă și a comunicat că 
este în curs de elaborare 
o nouă constituție a 
Somaliei, anunță postul 
de radio ..Vocea poporu
lui somalez".

Reprezentanții armatei și ai po
liției, care au preluat puterea, au 
făcut totodată cunoscut că la 
„momentul oportun" vor avea loc 
în țară alegeri „libere și impar
țiale". Potrivit postului de radio 
citat, Consiliul Revoluționar se va 
numi pe viitor „Consiliul Revo
luționar Suprem", iar președinte
le acestuia va fi ales prin vot se
cret la o dată care va fi anunța
tă ulterior Regiunile administra
tive ale țării vor fi conduse de 
consilii revoluționare.

In ciuda ultimelor 
dispute, în anumite 
cercuri se exprimă pă
reri potrivit cărora 
„ambarcațiunea comu
nitară" va trece și prin 
aceste noi încercări. 
De altfel. ministrul 
de externe francez, ex- 
primînd obiectivele 
unei „relansări" arăta 
că în acest scop tre
buie urmărite trei căi : 
desăvîrșirea, adînci- 
rea și lărgirea Pieții 
comune. Desăvîrșirea

Tripticul
divergențelor

politică a celor șase 
state, adică la coordo
narea și unificarea po
liticilor lor economice, 
monetare, fiscale, bu
getare, sociale. „Eu
ropa verde", concepută 
în 1962, trebuia să al
cătuiască baza viitoa
relor acorduri. Or, le
garea diferențelor de 
prețuri agricole, a fi
nanțării lor, de meca
nismul valutar, a dus, 
cum era de așteptat, 
odată cu primele „re
așezări" ale francului 
și mărcii, la introdu
cerea protecționismu 
lui, apreciat ca cel mai 
important „inamic" al 
integrării. Deci, dosa
rul agricol va trebui 
reluat în discuție.

înseamnă încheierea 
dosarului agricol (prin
cipal interesat: Fran
ța) ; adincirea era des 
tinată semnării unor 
acorduri privind noi 
etape de integrare în
tre „cei șase" și, în 
sfîrșit. prin lărgirea 
Pieței comune se ur
mărea evident, startul 
negocierilor cu ceilalți 
candidați la C.E.E., în 
special cu Marea T5ri- 
tanie, principalul pre
tendent. Deși toți par
tenerii au fost de a- 
cord cu discutarea a- 
cestui triptic, totuși in 
momentul cînd s-a în
cercat să se elaboreze 
agenda priorităților au 
început din nou dispu
tele. Unii considerau

că „desăvîrșirea" era 
cel mai important o 
biectiv, dat fiind că se 
apropie scadența de la 
31 decembrie 1969. Alții 
din contră. apreciau 
ca de primă importan
ță „adincirea" și „lări 
girea" Pieței comune, 
pentru a găsi organis
mul pregătit în vede
rea intrării în noua 
etapă. „Pentru guver
nul francez — scria 
I.E FIGARO — ches
tiunea lărgirii nu va 
fi studiată înainte de 
încheierea perioadei 
de tranziție, ceea ce 
înseamnă că, în pri
mul rînd va trebui re
glementat dosarul fi
nanțării definitive a 
„pieței verzi". Era o 
respingere clară a pro
punerii președintelui 
Comisiei Pieței co
mune. Jean Rey, po
trivit căreia toate dis
cuțiile privind cele 
trei probleme urmau 
să fie abordate. în pa
ralel, sub forma unui 
„pachet".

De viitoarea reuni
une la nivel înalt, *- 
nunțată pentru mijlo
cul lunii noiembrie la 
Haga, iși leagă speran
țele adepții accelerării 
integrării. Alții, dim
potrivă, luînd in con
siderare studiile eco
nomice care prevăd 
pentru următorii ani 
„un val de recesiune 
profundă și o înfrun
tare brutală a concu
rentei" în Europa occi
dentală, secondate fi
resc, de măsuri protec- 
ționiste, sînt stăpîniți 
de scepticism iirivind 
viitoarele tratative co
munitare.

IOAN TIMOFTE

• LA SEDIUL „bibliotecii ro
mâne din Roma" — Accademia 
di Romania — a avut loc 
miercuri seara festivitatea în- 
mînării diplomei de doctor 
Honoris Causa al Universității 
din București cunoscutului ma
tematician italian, prof. Mauro 
Piccone, membru al academiei 
„Dei Lincei".

• LA 23 OCTOMBRIE a fost 
semnat la Berlin un protocol 
privind colaborarea tehnico- 
științifică și economică între 
Ministerul Materialelor de Con
strucții din Republica Socialis
tă România și Ministerul Con
strucțiilor din Republica Demo
crată Germană, pe perioada 1969 
—1970 și 1971—1975.

pe
• 1N cadrul unei reuniuni 

care a avut loc la Stockholm, 
cei 18 membri ai Academiei 
suedeze de științe au atribuit 
premiul Nobel pentru litera
tură pe anul 1969 scriitoru
lui irlandez Samuel Bec
kett.

• GREVA DECLARATA LA 
20 OCTOMBRIE de minerii din 
bazinul carbonifer Yorkshire in 
sprijinul majorării salariilor și

ts E UE r* -t
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă a cuprins și alte regiuni 
ale Angliei. Miercuri aproape 
jumătate din minele de cărbuni 
din diferite regiuni ale Angliei 
și-au încetat activitatea. Sînt în 
grevă aproximativ 130 000 de mi
neri de la 137 de mine din York
shire, Scoția și regiunile cen
trale ale țării.

• UN purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al

R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care arată că în ul
timele zile avioane americane au 
bombardat și mitraliat o serie de 
centre populate din regiunile su
dice ale R. D. Vietnam, acțiuni 
care au dus la pierderi de vieți 
omenești și pagube materiale.

• UN GRUP DE STUDENȚ1 
al Universității din Porto Rico 
se află în greva foamei în semn

UNITE
„Ziua Națiunilor Unite** na reprezintă o simplă evoc# • 

unui eveniment petrecut cu 24 de ani în urmă. Sărbătorirea 
aceasta, devenită tradițională, își propune să evidențieze nu 
numai momentul inițial al Organizației Națiunilor Unite — 
intrarea în vigoare a Cartei O.N.U., document fundamental al 
relațiilor interstatale postbelice — ci mai ales actualitatea prin
cipiilor puse la baza organizației. O.N.U. a luat ființă în zilele 
care au urmat unui război îngrozitor, s-a născut din voința oa
menilor, care au cunoscut coșmarul tranșeelor, de a împiedica 
reeditarea unei conflagrații dezastruoase. Avea dreptate oratorul 
care, în această toamnă, afirma : „Organizația Națiunilor Unite 
este fiica unei generații care a învățat că războaiele nu pot fi 
substituite politicii și diplomației".

Un corespondent aflat la New York calcula că dacă ar fi 
strînse laolaltă și stivuite, documentele elaborate Ia O.N.U., în 
cei 24 de ani de existență s-ar putea înălța cit clădirea de 
38 etaje a secretariatului O.N.U. Cantități imense de materiale 
sînt redactate și imprimate la O.N.U. în fiecare zi, într-un 
ritm fără precedent. Dar dintre toate documentele întocmite 
în complicatul sistem de organisme al O.N.U. se detașează 
prin valoarea și influența exercitată Carta O.N.U., sinteză a 
principiilor ce trebuie să călăuzească raporturile între state. 
Carta a pus la temelia O.N.U. ca principii fundamentale ega
litatea suverană a statelor, neamestecul în treburile interne, 
respectul suveranității și integrității teritoriale, obligația statelor 
de a se abține de la amenințarea sau folosirea forței, reglemen
tarea prin mijloace pașnice a tuturor problemelor litigioase. In 
mod just, ministrul de externe al României sublinia la tribuna 
O.N.U.: „Experiența relațiilor politico-diplomatice ale țării 
mele, situația internațională în general, ne îndreptățesc să afir
măm că aplicarea acestor principii Ia viața internațională, 
abolirea definitivă a politicii de dominație, asigurarea condițiilor 
ca fiecare națiune să-și poată alege liber calea dezvoltării sale, 
constituie în zilele noastre condiția sine qua non a dezvoltării 
unor raPor*uri normale între state, a menținerii păcii, a înfăp
tuirii securității și cooperării internaționale**.

Intr-o epocă în care națiunile își afirmă viguros persona
litatea pe scena mondială, soluționarea problemelor ce frămîntă 
umanitatea nu poate constitui privilegiul unui grup de puteri, 
c* un drept și o îndatorire a tuturor statelor — mari și 
mici — interesate în îmbunătățirea climatului intemațion 
Fiecare stat, indiferent de dimensiunea teritoriului său, Ou 
numărul locuitorilor sau de potențialul economic, este chemai 
să contribuie le reglementarea într-un spirit pașnic a proble
melor litigioase, Ia asigurarea preponderenței dreptului interna- 
țional asupra politicii de forță. Forța de care dispun popoarele 
au demonstrat-o concludent evenimentele de prim plan ale 
actualității. Eroismul poporului vietnamez a ilustrat sugestiv 
eșecul politicii de forță în fața hotărîrii ferme a unei națiuni 
de a dispune liber de soarta ei. Vietnamul arată că un popor 
care își apără dreptul sacru la o viață liberă și independentă 
nu poate fi înfrînt. Este o lecție cu adinei rezonanțe în con
știința omenirii.

„Ziua Națiunilor Unite" oferă, desigur, și prilejul unui 
bilanț. O.N.U. și-a dovedit rolul important pe care îl joacă în 
viața internațională. Succesele sale sînt certe, după cum sînt 
evidente și nereușitele. Fără îndoială, pentru a acționa eficient, 
în prezent se impune mai mult decît oricînd ca O.N.U. să 
reflecte cu fidelitate imaginea lumii contemporane, să devină 
cu adevărat universală. Restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. ar contribui la creșterea eficacității 
și prestigiului O.N.U. Ar avea o importanță deosebită prezența 
celor două state germane în O.N.U., efectele putînd fi resim
țite mai ales in Europa, continent ce năzuiește să obțină o 
reală securitate.

Omenirea se află în fața unor probleme complexe și, cum 
sublinia reprezentantul României, instaurarea păcii și eliminarea 
pentru totdeauna a pericolului de război cer să se depășească 
stadiul declarațiilor de intenții și să se întreprindă măsuri 
concrete care să conducă la consolidarea încrederii și apropierii 
între state. Esențială în această direcție este, după părerea 
României, eliminarea radicală din relațiile interstatale a oricăror 
practici generatoare de suspiciune și animozitate. Opinia 
publică năzuiește să se pună capăt războiului din Vietnam, sZ 
se reglementeze situația din Orientul Apropiat, să se întreprindă 
pași hotărîți pe calea dezarmării generale, oprindu-se cursa 
înarmărilor.

Manifestînd un înalt spirit de responsabilitate pentru cauza 
păcii, România depune o amplă activitate în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite niilitînd neobosit pentru promovarea unui 
spirit constructiv, pențru apropierea între popoare. Dintre 
numeroasele initiative amintim pe cele privind generația tînără. 
România a adus încă din 1960 în dezbaterea acestui for inter
național problemele tineretului, socotind în mod justificat r* 
de educația care se dă tinerilor de astăzi, cetățenii de mîinfc, 
depinde în mare măsură viitorul păcii. Chiar și la actuala 
sesiune. în Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și 
culturale s-au dezbătut două probleme ce vizează tineretul: 
„Educarea tineretului în spiritul respectului față de drepturile 
și libertățile omului’* și „Problemele și nevoile tineretului și 
participarea sa Ia dezvoltarea națională". Comitetul a adoptat 
unanim un proiect de rezoluție inițiat de România (avînd drept 
coautori 16 state) și care subliniază importanța rolului și contri
buției tineretului Ia promovarea păcii în lume, a dreptății 
sociale, progresului economic, drepturilor omului și înfăptuirii 
scopurilor înscrise în Carta O.N.U.

De „Ziua Națiunilor Unite", oamenii iubitori de pace de 
pretutindeni își exprimă speranța că Organizația Națiunilor 
Unite, aflată în pragul unui jubileu ce va fi sărbătorit solemn, 
va contribui cu o eficiență crescîndă la înfăptuirea idealurilor 
nobile de pace și înțelegere între popoare.

E. O.

în Comitetul 
pentru dezarmare

Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva a continuat joi 
dezbaterile pe marginea proiec
tului de tratat comun sovieto- 
american privind demilitariza
rea teritoriilor submarine. De
legatul iugoslav, Milorad Bozi- 
novic, a considerat acest tra
tat ca fiind numai „o etapă li
mitată în direcția dezarmării". 
El a făcut, de asemenea, unele 
sugestii privind îmbunătățirea 
proiectului. După ce a subliniat 
că, în prezent, „numai marile 
puteri sînt în măsură să înde
plinească operațiile de verifica

re și de inspectare a teritoriilor 
submarine", delegatul iugoslav 
a sugerat ca țărilor mai puțin 
favorizate din punct de vedere 
tehnologio să li se ofere posibi
litatea de a obține asistență din 
partea Națiunilor Unite, direct 
sau prin intermediul bunelor o- 
ficij ale secretarului general.

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, delegații R.A.U., Marocu
lui, Argentinei, Pakistanului, 
Nigeriei și Birmaniei, care au 
subliniat necesitatea îmbunătă
țirii unor capitole ale proiectu
lui de tratat.

de protest împotriva creării în 
acest institut de învățămînt su
perior a unui centru de recru
tare a armatei americane și ex
cluderii din universitate a 11 
tinerj care au participat la o 
recentă demonstrație antirăz
boinică. Din cei 36 de studenți 
care au început greva foamei, 
26 au trebuit să fie internați în 
spital.

• SOSMONAUȚII SOVIE
TICI G. Beregovoi și K. 
Feoktistov au vizitat miercuri 
centrul spațial de la Houston. 
Oaspeților le-au fost prezentate 
instalații speciale folosite pen
tru antrenamentul cosmonauți- 
lor americani.

• GENERALUL TULIO
MARAMBIO, ministrul apără
ri} al statului Chile, a anunțat 
miercuri că și-a înaintat demi
sia președintelui Frei. Hotărî- 
rea sa intervine la cîteva ore 
după rebeliunea unor regimen
te chiliene care, între alte re
vendicări, cereau și demisia mi
nistrului apărării. Această do
leanță a fost formulată expres 
în timpul tratativelor dintre 
șeful rebelilor, generalul Viaux, 
și reprezentantul guvernului, 
tratative care s-au încheiat cu 
un acord ale cărui prevederi nu 
au fost încă anunțate.
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