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Pe temeiul experienței dobindite

Să ridicăm activitatea

la un nivel

*.*

CEAUSESCU

O CASĂ ȘI 30 DE TINERI

(Continuare in paf. « ZV-tf

La concursul de >ueue *■< 
participa tineri auturi, piui 
la vîrsta de 18 am. si care aa 
si-au publicat poeziile ia va- 
lum.

CINE POATE PAimaPA
LA CONCURS :

CND DKTFț 
SI CTND SE TNO«

CONCURSUL:

Președintele Xicolae Ceaușescu și ceilalți membri ai delegației române în timpul lucrărilor Se
siunii jubiliare a O.N.U.

politico-ideologică
a organizațiilor U.T.C. 

superior!
In ansamblul factorilor care concură la pregă

tirea pentru muncă și viață a tinerei generații, ia 
însușirea de către tineri a politicii interne și ex
terne a P.C.R. și a concepției filozofice a parti
dului nostru, la formarea atitudinii față de mun
că și cetățenești înaintate, un loc important revi
ne activității politico-ideologice pe care o des
fășoară Uniunea Tineretului Comunist

Cu deosebire s-a afirmat rolul acesta în pe
rioada din urmă, cînd, datorită atribuțiilor și răs
punderilor sporite cu care au fost investite, or
ganizațiile U.T.C., amplificîndu-și și diveisificin- 
du-și pe planuri multiple preocupările, și-au îm
bunătățit activitatea și pe tărîmul muncii politi
co-educative, dobîndind rezultate care constituie 
o contribuție de prestigiu la pregătirea ideologi-

că a tineretului, la formarea lui politică. moral- 
cetățenească.

Măsurile adoptate la Plenara C.C al U.T.C 
din octombrie 1969. stab: : nd un cadru orgaruzal 
de desfășurare a activităților pohtieo-educatrre 
inițiate de organizatele UTC. in forme dife
rențiate. adecvate preocupărilor proresăxiale, par
ticularităților de vârstă și de pregătire ale rine- 
rilor. au avut drept rezultat nu coar o creștere 
în volum a acțitmilor pobcco-xieofoece ci S aa 
evident spor calitativ in îmbogățirea coețmn 
și creșterea forței lor de atracție înrâurire 
pra tineretulm.

„SCÎNTEIA TINERETULUI'*

CONCURS
DE POEZIE

TEMATICA CON-'JtSULUI.

Gazdele iau invitat în conti
nuare pe oaspeți să viziteze noua 
Erne de laminare construită anul 
trecut, a cărei activitate este 
condusă printr-un sistem gene
ral de dirijare pe bază de car
tele perforate. în timpul vizitei, 

■edintelui Ceaușescu i-au fost 
ase preocupările imediate și 
Decmectivă ale uzinei pentru 

i unor tehnologii noi de 
. ca și anumite planuri 

privind reducerea poluării atmo
sferei. Președintele Ceaușescu 
s-a interesat de eficacitatea unoi

• procedee tehnice, de randamen
tul «i ec-raomicitatea lor. Pe în
treg parcursul vizitei, în timp 
ce șeful statului român a urmărit 
r ofuția procesului de fabricație, 
n -»»np muncitori au adresat 
cxrviate de salut înaltului oaspete. 

Ieșind ri-n hala laminorului 
Sleebmg, oaspeții au parcurs, cu 
■sasrrle. mi traseu in jurul în-

tregului complex. Ei au trecut 
prin fața pistelor de încercare a 
mașinilor și a Muzeului Ford. 
Acesta reunește, într-un parc, 
numeroase case și tehnici din a 
doua jumătate a secolului trecut, 
de o deosebită valoare documen
tară, unele fiind aduse de la 
mari depărtări, de pe continen
tul nord-american. Aici, a fost 
transplantată și casa cunoscutului 
inventator Edison. După un tur 
al orașului, gazdele l-au condus 
pe șeful statului român pînă la 
aeroportul din Detroit, unde și-au 
luat rămas bun, exprimîndu-și 
satisfacția de a-1 fi avut ca oas
pete. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit în numele 
său, al soției sale și al persoa
nelor oficiale ce-1 însoțesc, pen
tru calda primire ce le-a fost ie- 
zervată în orașul automobilelor. 
La amiază, șeful statului român 
a părăsit Detroitul. Avionul a 
făcut o escală la Buffalo, în a-

Fapte care să definească pro
filul moral al tinerei generații 
intîlnim în fiecare zi. Dintre 
numeroasele exemple care înfă
țișează prezența activă a tine
rilor în muncă, în viață, am 
ales astăzi unul : în comuna 
Șendreni din județul Galați, a- 
șezată în apropiere de albia Și
retului, rîul care în primăvară 
a lovit nemilos tot ceea ce a 
întîlnit în drumul său, 30 de 
uteciști de la Șantierul 22 al 
întreprinderii de construcții 
și montaje siderurgice din Ga
lați au hotărît ca, după orele 
de program, să construiască, 
pînă în toamnă, o nouă locuință 
văduvei Elena Colesnicov și 
celor patru copii ai săi pe locul 
celei distruse de furia apelor.

Inițiativa lor, emoționantă 
prin sinceritatea și oportuni
tatea ei, s-a materializat. Prin- 
tr-o muncă intensă și entuzi
astă au ridicat casa pe care o 
vedeți în fotografia alăturată.
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Ancheta noastră în mâi=
multe întreprinderi

RELEVĂ:
Frîne birocratice in

Medalia jubiliară a O. N. U. 
înmînată președintelui

Nicolae Ceaușescu
MIȘCAREA DE INOVAȚII

SÎNT INABORDABILE OBSTACOLELE 
CE SE INTERPUN ÎN CALEA VALORIFICĂRII 

INTELIGENȚEI TEHNICE ?

DE TIMP AL 
STUDENTULUI

Șl AUTONOMIA
UNIVERSITARĂ

Incontestabil, mișcarea de ino
vații in Uzina de mașini elec
trice din București se află in
tr-un pronunțat regres. Faptul 
pare paradoxal pentru că in ul
timii ani, mai mult ca oricind, 
această mișcare a fost încu
rajată și stimulată, pentru că 
în ultimii ani mai mult ca ori
cind produsele uzinei — aflate 
intr-o largă dezvoltare și diver
sificare — implicau intervenția 
inovatorilor. Și, totuși, așa stau 
lucrurile. Dacă în 1967 se înre
gistraseră in trei trimestre 241 
inovații (333 pe întregul an) în
perioada corespunzătoare a anu
lui curent s-au înregistrat doar 
150. Din acestea numai 45 au

primit avizul aplicării In produc
ție. Diferența este izbroare.

— Exp’.:cați-ne cauzele !
— Smt mai multe și de mai 

multe ordine—
înainte de a reda răspunsul 

tovarășului George Hanan. teh
nician al Biroului pentru inven
ții. inovații și raționalizări. să 
răsfoim un dosar ce poartă nr. 
314 din 19 noiembrie 19®. Are 
Bide îngălbenite dar în buză 
stare ; se vede că n-a fost frun
zărit prea mult, ca semn că pro
punerea tehnicianului Anton 
Mihai și colectivul — „o mașină 
de descolăcit și îndreptat bare" 
— a fost avizată favorabil de 
către specialiștii uzinei, de la

bun început. Cu destulă operati
vitate. la 16 martie 1966 sosește 
și avizul D.G.LE. din M.I.C.M. 
prin care se aprobă fondurile 
necesare pentru experimentare. 
Ce mai rămânea de făcut 7 Ma
șina să fie executată și amplasa
tă ia perimetrul producției. 
Tocmai aceasta însă era par
tea cea mai grea, uzina 
nu se mai poate descurca, 
nu găsește capacitatea dis-

KOMVLUS LAL 
ADINA VELEA 
ALEX. BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a TV-a)

Așa cum s-a anunțat, în ziua 
de 19 octombrie, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit un 
dejun în onoarea președintelui ac
tualei sesiuni a O.N.U„ Edvard 
Hambro. și a secretarului gene
ral al O.N.U. Cu acest prilej, 
U Thant a înmînat șefu
lui statului român medalia jubi
liară de argint, bătută cu pri
lejul sărbătoririi celei de-a 25-a 
aniversări a Organizației Națiu
nilor Unite, precum și un înscris 
pe care se aflau cuvintele : „Ofe

rită excelenței sale, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, dl. Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei sale 
la sediul Organizației Națiunilor 
Unite din New York. 19 octom
brie 1970".

Pe o parte a medaliei se află 
emblema O.N.U., reprezentînd 
cele cinci continente înconjurate 
de cuvintele „Națiunile Unite" 
în cele 5 limbi oficiale ale orga
nizației. Dedesubt este gravată 
inscripția „1945—1970".

Reversul medaliei înfățișează

replica miniaturizată a cunoscu
tei sculpturi „Să transformăm 
săbiile în pluguri", pe fundalul 
complexului arhitectonic al se
diului Națiunilor Unite, înconju
rat de cuvintele „Pace, Justiție, 
Progres", de asemenea în 5 limbi, 
deviză sub care își desfășoară 
lucrările actuala sesiune jubi
liară a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit secretarului general 
U Thant pentru medalia primită.

întilnirea președintelui
Nicolae Ceaușescu cu membrii 

„Consiliului pentru relații externe" 
din New York

RED.: Care ar fi, după pă
rerea dumnevoastră, principa
lele structuri necesare ale bu
getului de timp de care bene
ficiază studentul ?

Acad. prof. Cristofor Simio- 
nescu : Sînt de părere că îna
inte de a vorbi despre bugetul 
de timp al studentului este 
necesar să abordăm problema 
planificării timpului, n,u nu
mai în cazul tinerilor aflăți pe 
băncile institutelor de învăță- 
mînt superior, dar și în cazul 
fiecărui om al muncii, fie cu 
mintea, fie cu brațele. Un im
perativ al vieții moderne este 
planificarea activității, care, 
deși ar trebui să existe mai 
pregnant în unele . domenii 
încă nu este respectat. Acea
stă planificare nu trebuie, 
însă, să o asimilăm unei tra
tări rigide, ci, dimpotrivă, ea 
să reprezinte o secvență logic 
eșalonată a activităților și, în 
același timp, respectarea unui 
plan judicios și liber întocmit,

Interviu realizat de
CĂLIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Exigențele galeriei
Galeria de artă . Apollo" are 

cel puțin în comparație cu altele 
(„Amorfa", „Orizont", ..Simeza" 
etc.) un caracter specializat. Nu 
e vorba de un program anume, 
exprimat undeva ca atare. Aici 
însă s-au expus și se expun lu
crări de artă care să ilustreze 
„tendințe mai noi în plastica ro
mânească, în general preocupări
le novatoare ale artiștilor, evi
dent cele de un justificat interes" 
— cum ne spune sculptorul Paul 
Vasilescu, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici. O altă „speciali
zare" ar fi „expunerea în grup", 
pînă acum, de fapt, poate cea 
mai vizibilă și stabilă „speciali
zare" (dacă nu singura) — cum ob
serva, pe de altă parte, S. RozeL 
de la Serviciul Expoziții al U.A.P„ 
serviciu căruia îi revine organi
zarea tuturor manifestărilor de

publice 
de artă

la ,,Apollo". Prin criteriu! grupu
lui s-ar înțelege, bineînțeles, nu 
o reuniune intimplatoare de lu
crări și autori, ci una selectivă, 
antologică, una care presupune 
ca liant obligatoriu afinitățile de 
gîndire, de sentiment, de expri
mare... O reuniune, care în plas
tică, mai ales, pornește „din in
terior", de la opțiunea liberă, 
nedirijată, a elementelor sale.

NOUTĂTI CU ORICE 
PREȚ?

Dar între aceste deziderate și 
realitate, așa cum a putut fi ea 
constatată de la primul vernisaj 
pînă astăzi este o diferență care 
nu mai ține de inerente eforturi 
de adecvare, de căutare poate nu 
întotdeauna fructuoasă a celor

mai bune soluții. Mai exact, e 
vădită o discordanță în cadrul 
căreia nu o dată rezultatele con
trazic în esență chiar premizele. 
„Grupurile" prezentate pot ti în
registrate ca atare numai pentru 
că expun mai mulți artiști. Dar 
artiști care, cel mai adesea, nu 
au nici pe departe structuri sau 
preocupări înrudite. Artiști care, 
„convinși" (poate prea lesne) de 
către organizatori, că se potri
vesc perfect schemei preconizate 
mai au și surpriza de a se întîlni 
pe panouri cu cîte un expozant 
adus în ultimul moment, pentru 
a nu se rata întreaga manifesta
re. Și de regulă, așa cum se în-

CORNEL
RADU CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Luni după-amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, Elena Ceaușescu, au răspuns 
invitației de a fi oaspeții de o- 
noare ai „Consiliului pentru rela-| 
ții externe" din New York. Intîl- 
nirea a avut loc la sediul acestei 
asociații. Au participat, de ase
menea, Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

Consiliul pentru relații externe 
— o veche și prestigioasă asocia
ție cu caracter științific — întoc
mește studii și analize privind 
viața politică internațională, poli
tica externă a S.U.A. Consiliul a- 
cordă o deosebită atenție cunoaș
terii opiniei publice, reacțiilor a- 
cesteia față de diferite evenimen
te, hotărîri și acte de politică ex
ternă. Consiliul cuprinde oameni 
de știință, personalități ale vieții 
politice și culturale, universitari 
și publiciști proeminenți.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și persoanele care-1 
însoțesc au fost salutați de pre
ședintele Consiliului, John Mc 
Cloy, personalitate influentă în 
viața politică și socială din Statele

Unite. Erau prezenți peste 100 de 
membri ai Consiliului, printre ca
re Hamilton Fiscb Armstrong, re
dactor șef al revistei „Foreign 
Affairs", Helmut Sonnenfeld, con
silier la Casa Albă, Theodore So
rensen, fost consilier al preșe
dintelui John F. Kennedy, Paul 
Hoffman, director general al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Ja
mes A. Linen, editor al unor mari 
publicații periodice, Robert 
Murphy, ambasador, președintele 
unei companii industriale, Sa
muel P. Hayes, președintele Băn
cii Manufactures Hanover, Da
vid A. Morse, fost director al Bi-, 
roului Internațional al Muncii, 
Harrison E. Salisbury, redac
tor șef al marelui ziar „New 
York Times", și alte persona
lități ale vieții publice, bine
cunoscute în S.U.A. și peste 
hotare.

In fața celor prezenți, președin
tele Ceaușescu a făcut o scurtă 
expunere, urmărită cu deosebit 
interes, asupra politicii României 
de dezvoltare în ritm rapid a e- 
oonomiei naționale și ridicare 
continuă a nivelului de trai al

(Continuare în pag. a 111-a)

CLARVIZIUNE, 
REALISM, 

PROPUNERI 
PROFUND 

CONSTRUC
TIVE

ȘEFI DE STATE Șl 
GUVERNE, MINIȘTRI 
DE EXTERNE, PERSO
NALITĂȚI MARCAN
TE, CERCURI POLI
TICE Șl ZIARISTICE 

DESPRE CUVTNTA- 
REA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE 
CEAUȘESCU
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ANUSCRIPTLW
■szentat de Acad. 1). PANAî'- 
SCU-PERPESSICMJȘ, directorul 
Muzeului literaturii ipmâne

tevista Manuscriptum — al că- 
număr Inaugural apaae .la în- 

>utul lunii noiembrie, —( este 
îtinată valorificării

și documentelor
i patrimoniul bogat al Muveu- 

literaturii române și al »tu- 
slor de profil istorico-jiterar ttin 
ă (precum și din sectorul lițe- 

• al unora din marile arhive 
Plice) — opere și documeiA'e 
•rare rămase pină în prezent 
idile.
?uprinzînd în variatele ei ru- 
ci un material prețios șl in
ducted, astfel, în circuitul is- 
iei noastre literare valori noi 
o informație bogată, revista 
inuscriptum apare în condițiile 
ei atente prezentări științifice, 

aparatul critic de rigoare și 
o iconografie demonstrativă

■ăgătoare.
in primul număr al revistei șint 
prinse următoarele materiale 
edite : o scrisoare șl două poe- 

de V. Alecsandri, un roman 
M. Sadoveanu, poeme de Ionel 

:odoreanu, pagini din laborato- 
1 poetic al lui Ion Vinea. scri- 
ri ale lui Heliade Rădulescu, 

Ibrăileanu, Panait Istrati etc., 
rnuscrise, acte, fotografii etc., 
ivind pe scriitorii pașoptiști, pe 
P. Hașdeu (Un mandat de de- 

mere de acum o sută de ani), 
George Coșbuc. pe V. Volcu- 

scu. precum si mărturiile lite
re, inedite, ale academicianului 
I. Philippine privind formația 

intelectuală și artistică. Revis- 
prezintă o bogată Iconografie, 

edită și ea: pagini de manuscri- 
ediflcatoare, portrete, acte etc. 

in numerele următoare vor apă- 
a opere literare, acte, corespon- 
rnță iconografie ș.a., privind pe 
ai toți scriitorii români : Odo- 
iscu. T. Maiorescu, Eminescu, 
iragiale, C. Dobrogeanu-Ghe- 
a. D. Anghel, M. sadoveanu, 

. Galaction, I. Rebreanu. Gib 
ihăescu etc., etc
Inițiind această publicație perio- 
că trimestrială, menită să con- 
ibuie la clarificarea atîtor și a- 
tor necunoscute si întrebări — 
e genezei unor opere, ale rela- 
ilor dintre scriitori ș.a.m.d, 
e Istoriei literaturii române, 
•neral — gîndul ne-a fost, 
'imul rînd — o mărturisim 

dumneavoastră, profesorul^

—, este 
opere- 

llte(rare

în 
în

dumneavoastră, profesorul de 
mba și de literatura română ți 

problemele ce vă întîmpină 
e în cercetările proprii, fie în 
rocesul de învățămînt.
Prin Manuscriptum noi lnten- 
nnăm să punem, in. special în 
lina profesorilor de limba st '** 
țratura română și nădăjduim că 
■easta se va adeveri de la pri
nt număr — un indispensabil 
istrument de lucru, util și atră- 
îtor în egală măsură. Redactată 
igriiit, revista se oferă, în a- 
■lașl timp șl oricărui iiSlItor de 
teratură română si mai ales a- 
»lei părți a tineretului școlar, 
ire dovedește de timpuriu în- 
■inație șl interes în această di- 
ecție.
Date fiind condițiile grafice 
eosebite. in care apare. Manus- 
riptum are un tiraj limitat, re- 
ista fiind rezervată în special 
bonatilor
Sperăm, în același timp, să vă 

vem nrintre colaboratorii nos- 
ri. relevînd și comhătînd _ unele 
rorl în circulație, semnalînd și 
rezentînd documente literare 
ncdite etc.
Vă rugăm să primiți bunele 
oastre salutări colegiale.

:Ss:

ANA BARCA

nate din piele de focă, armele 
Indienilor din bazinul Amazo
nului, săgețile triburilor indie
ne necunoscute din Matto — 
Grosso, obiecte de inventar din 
begajul funerar al unei mumii 
și două mumii (Un Peru. Există 
în expoziție manechine cu veș
mintele unor triburi aztece.

în fața acestora încerci o sen
zație stranie care se transformă 
apoi în gînduri despre un mod 
bizar de viață.

în ansamblu, această expozi
ție depășește cadrul de ..curiozi
tate" oferihdu-se instructiv vizi
tatorilor de toate vîrstele.

„DIALECTUL 
PĂSĂRILOR"

Casa lui loan Xantus, profe
sor de geografie și științele 
naturii la Liceul „N. Bălces- 
cu“ Bin Cluj, adăpostește o 
coleciție originală, de „ciripit" 
al păsărilor. în care se dis
tinge trilul păsărilor din jun
glele Braziliei, (mierla cu coa
da albă, pasărea bentevi, ara- 
pagona). Dug>ă ce am ascul
tat „glasul" celor 60 de specii 
braziliene, am ajuns, în mai 
puțin de un minut, în ținutu
rile Africii. Tot cu ajutorul 
benzii de magnetofon. Simplă 
plăcere 7 Nu, tînărul profe
sor studiază felul cum cîntă 
păsările în diferite „dialecte".

B. NEAGOE

OMAGIU LUI ENGELS

posta romana

Cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea lui Friedrich 
Engels. Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor a pus în cir
culație o marcă specială, înfă- 
țișîna portretul marelui ideo
log și conducător al proletari
atului internațional.

Noua marcă poștală care îi 
sărbătorește aniversarea, este 
tipărită în culori, tipar adine, 
pe hîrtie crom-dințată, după 
macheta semnată de graficiană 
Aida Tasgian-Constantinescu.

P. V. b.

(SPĂTARI, LUAT1 
MINTE I
Direcția alimentației publice 

lin Ministerul Comerțului Inte- 
ior organizează între 25—31 oc- 
ombrie la București, o mani- 
estare profesională internațio- 
îală, a tinerilor bucătari, oofe- 
ari și ospătari la care vor fi de- 
egați lucrători din nouă state 
•uropene : Anglia, Austria, R.P. 
lulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Jermană, R.F. a Germaniei, 
ugoslavia, Ungaria și România, 
.ceasta reuniune internațională 
are întrunește peste 160 de 
naeștri ai artei culinare oferă un 
>ogat schimb de experiență pri
cind perfecționarea meseriei, a- 
■anjarea meniurilor, servirea 
►aspeților și posibilitatea cu- 
toașterii directe a tainelor gas- 
.ronomice din țările participante 
n contextul dezvoltării circula- 
iei turistice. „Rezultatele" sim
pozionului culinar vor fi cunos
cute printr-o expoziție sui-gene- 
•is organizată în saloanele res- 
aurantului Athenee Palace. Aici ( 
n fiecare zi, pe timpul simpo- ' 
Honului vor face „de serviciu" 
maeștri țării participante care își 
vor prezenta specificul și tradi
țiile bucătăriei naționale, felul de 
s pregăti ospețele, decorația in
terioară. muzica etc. Tinerii ro
mâni selecționați printr-un con
curs din cele mai bune localuri . 
publice din țară, vor pregăti — 
intr-un interior țărănesc, cu „ve
selă" populară (ploști, linguri de 
lemn, taiere, găvane, oale, cara
fe etc.), un meniu alcătuit din 
cele mai renumite preparate ro
mânești : ciuperci de pădure, 
brinzeturi, sarmale, frigărui hai
ducești și preparate de vînă- 
toare.

ETNOGRAFIA 
CONTINENTULUI 
AMERICAN

Muzeul Antipa deține o colec
ție de obiecte provenite de la 
unele populații ce au locuit teri
torial american, înainte de Co- 
lumb, dintre care unele mai su
praviețuiesc și astăzi, în rezer
vații. Vom observa hărți compa
rative ce indică vechile și noile 
teritorii ale populației pe acest 
continent, și documente fotogra
fice care reprezintă tipul facial, 
caracteristic fiecărei grupe etni
ce, obiecte concrete, vechi de 
cîteva secole care au folosit ve
chilor băștinași ai Americii. 
Foarte interesante sînt modelele 
de locuințe în miniatură din ar
hipelagul Antilelor, ambarcațiile 
tipice ale eschimoșilor confecțio

„REVISTA" DE IERI SI 
DE AZI

Ea Casa de cultură a secto
rului 8 din Capitală, Ioan Mas- 
soff, Sandu Naumescu, N. Kah- 
ner au evocat pagini din istori
cul revistei muzicale, ca gen de 
teatru. După aceea Zizi Șerban, 
Dan Demetrescu, Gh. Trestian, 
și I Antonescu-Cărăbuș, foști 
colaboratori ai companiei tea
trale „Cărăbuș*, au prezentat 
mai multe cuplete din vechile 
reviste de succes ale teatrului 
condus de regretatul Constan
tin Tănase. Asistența a ascul
tat și cîteva discuri cuprinzînd 
cuplete- și scheciuri din specta- 
colele de altă dată, interpretate 
de C. Tănase și Natalița Pave- 
lescu. De asemenea au fost au
diate înregistrări cu melodii ale 
compozitorilor Ion Vasilescu și 
Petre Andreescu, „lansate" de 
pe rampa teatrelor „Alhambra" 
și „Cărăbuș*.

S. N.

Manifestări consacrate
aniversării grevei 

generale din 1920
La Casa de cultură a studen

ților din Cluj, a avut loc luni 
după-amiază o adunare consa
crată aniversării grevei generale 
a mneitorilor din 1920. Despre 
semnificația acestui important 
eveniment din istorie mișcării 
muncitorești din România, a 
vorbit Vasile Vîlcelean, preșe
dintele Consiliului municipal al 
sindicatelor Cluj. Au participat 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, cadre 
didactice și studenți, numeroși 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile municipiului.

★
Comitetul municipal Ploiești 

al P.C.R., a organizat luni, la 
Teatrul de Stat, o adunare pu
blică consacrată împlinirii a 50 
de ani de la greva generală din 
octombrie. La adunare au par
ticipat muncitori petroliști, cefe
riști, textiliști și alți oameni ai 
muncii. Despre însemnătatea a- 
cestui eveniment a vorbit

Gheorghe Alecu, prim-secretar 
al Comitetului de partid mu
nicipal.

★
La Craiova a avut loc simpo

zionul „Semicentenarului gre
vei generale din 1920“, organizat 
de către Centrul din localitate 
al Academiei, în colaborare cu 
filiala Dolj a Societății de științe 
istorice și Casa de cultură a mu
nicipiului. Conf. univ. Cornel 
Ambrozie, prorector al Universi
tății, conf. univ. dr. Ion Călin, 
lector univ. Ion Pătroiu, asis
tent universitar Șerban Crăciu- 
noiu și cercetătorul Luchian 
Deaconu au vorbit pe larg des
pre locul și rolul grevei generale 
din 1920 în istoria Partidului 
Comunist și a poporului român.

★
Adunări similare au avut loc 

la Fabrica de țigarete și la Casa 
de cultură a studenților din Iași, 
iar la Casa Armatei, la Uzina 
mecanică Nicolina și Uzina me
canică din Pașcani au fost orga
nizate simpozioane.

a LOZ NECIȘTIGA- 
R. în noaptea de 7 spre 

3 octombrie o persoană ne
cunoscută sărea gardul 
complexului comercial din 
Baraolt, se strecura prin
tre gratiile unei ferestre, 
forța o ușă și pătrundea în 
magazin. Deși acolo se gă
seau confecții. încălțămin
te și numeroase obiecte cu 
valoare ridicată, hoțul nu 
a furat decît lozuri în plic! 
După cîteva zile de inves
tigații miliția l-a identifi
cat : Mihaly Farkaș (15 
ani) din strada Minerilor, 
bloc 42. Deși luase lozuri 
de 460 de lei n-a avut 
noroc.
• • « O BICICLETA IN 

PLUS. Pe Ia miezul nopții, 
unei patrule a miliției din 
Hunedoara l-a reținut a- 
tenția un fapt curios : Paul 
Slmuț (18 ani), circula cu 
două biciclete. Prea multe 
la ora aceea ca să nu de
vină suspect. Intr-adevăr, 
una din ele era furată. An
cheta a continuat, descope
rind că P. S„ care nu are 
nici o ocupație, mal comi
sese încă cinci furturi de 
biciclete.

• • • SILOZ LA DOMI
CILIU. Milan Drăghlcl. din 
comuna Saravale lucra la 
C.A.P.-ul din localitate ca 
șofer. Cu complicitatea 
mai multor Indivizi necin
stiți din comună el a în
ceput să sustragă sistema
tic grîu șl alte produse a- 
grlcole pe care le valorifi
ca .Toți cei implicați în a- 
ceastă afacere, aflată încă 
în anchetă, își făceau parte 
pe apucate. O percheziție 
acasă la M. D. a dus la 
descoperirea unul veritabil 
siloz : 3 795 kg. de grîu, 
circa un vagon de cartofi, 
5 000 kg. porumb ștluleți șl 
275 kg. floarea-soarelul.

• ••CASIERA CU 
„EXPERIENȚA". Cu expe
riență în delapidări ar tre
bui să adăugăm întrucît 
activitatea de acest gen a 
Rodicăi Pop a început 
încă din 1964. O serie de 
nereguli în activitatea ca
sieriei I.L.L. din Cîmpia 
Turzii unde lucra Rodica 
Pop au determinat o an
chetă. S-a stabilit astfel 
că între 1968 și 1970 ea a 
delapidat 23 149 lei prin 
falsificarea continuă a ac
telor. Mai mult, nedecon- 
ttnd sumele încasate în 24 
de ore de la primirea lor, 
așa cum cere legea, ea și-a 
creat un fond de rulment 
personal de peste 12 MO lei 
pe care îl depunea Ia 1»— 
35 zile o dată. Prejudiciul 
de 23 SM a fost recuperat 
R. P. depunînd această 
sumă. Dar. constatindu-se 
rt-intre 19«4 și 1968 în 
complicitate cu casiera Mă
ria Diunea a mai delapi
dat 7 000 lei, tot prin fal
sificare de acte, cele două 
casiere au fost arestate.

PE TRASEELE 
CUNOAȘTERII

Săptămînal Agenția București ■ 
a B.T.T., răspunzînd solicitărilor B 
tinerilor din organizațiile U.T.C. — 
ale Capitalei, organizează ex-" 
cursii pe diferite itinerarii, ex-B 
cursii cu caracter educativ, in-g 
structiv și recreativ. Numai de 
la începutul lunii octombrie a.c. ■ 
au luat parte la drumeții 2 774 g 
tineri. —

Printre itinerariile mai mult" 
solicitate au fost cele de pe Va-B 
lea Prahovei cu vizitarea Mu- — 
zeului „DOFTANA", casele me
moriale „NICOLAE GRIGO- ■ 
RESCU" și „HAȘDEU*, Muzeul g 
„PELEȘ*, „Curtea de Argeș" 
cu vizitarea monumentelor isto- " 
rice din această localitate, a B 
Hidrocentralei de pe Argeș, Mu- — 
zeul „GOLEȘTI" etc. "

Din inițiativa unor organizații g 
ale U.T.C. și conduceri de școli 
generale și licee, cum sînt șco-B 
Iile generale 75, 114, 199, Lice-g 
ul „GHEORGHE ȘINCAI" s-au 
osganizat lecții de istorie și ■ 
geografie la locurile și monu- B 
mentele vizitate. —

De aceea îi invităm pe ama
torii de drumeție la comite-B 
tele U.T.C. de sector și la A- g 
genția B.T.T. București din str : 
Onești nr. 6—8, unde vor putea ■ 
să-și procure bilete pentru ex- B 
cursiile dorite. —

De asemnea, menționăm că 
s-au pus în vînzare locurile B 
pentru excursiile Revelionului g 
1971 și cele pentru taberele de 
elevi din vacanța de iarnă. ■

ANTON PEAGU ■

| ÎN INTIMPl-
I '■ •••

( NAREA ZILEI

' FORȚELOR (

i ARMATE .

Zile de octombrie. în posturi
le de luptă ce le sînt încredin
țate, pe șantierele de lucru ale 
patriei, tinerii îmbrăcați în haina 
militară îndeplinesc cu răspun
dere misiunile și sarcinile pri
mite. ,

De Ziua Forțelor Armate — 
25 Octombrie —, militarii de 
toate specialitățile raportează că 
își fac datoria cu dăruire, ostă
șește. Redăm mai jos cîteva as
pecte semnificative, selectate din 
multitudinea faptelor săvîrșite, 
cotidian- la școală aspră, bărbă
tească a ostășiei.

• ÎNSEMNUL 
DESTOINICIEI

Exerciții, verificări. Exerciții 
și iar verificări. De fiecare dată 
totul era reluat cu exigență, per-

OSTAȘII
PATRIEI 

RAPORTEAZĂ
severență dar și cu încredere. în 
esență, acesta e drumul spre 
măiestrie străbătut de militarii 
radiotelegrafiști de sub comanda 
tînărului ofițer — locotenentul 
T. Constantin. Dezideratul: 
transmisie sau recepție rapidă și 
corectă e azi o realitate pentru 
toți ostașii.

Gradul de pregătire al aces
tor iscusiți mînuitori ai stațiilor 
de radio din înzestrare a fost su
pus la numeroase verificări. 
Examenul pentru calificarea de 
clasă a fost cel mai dificil, dar 
trecut cu bine.

O comportare meritorie au do
vedit radiotelegrafiștii din ciclul 
doi de instrucție. Ei s-au înca
drat în cerințele impuse de ob
ținerea calificării „specialist cla
sa a II-a“ cu performanțe peste 
cele stabilite de haremuri. Meri
toriu s-au comportat și tinerii 
ostași din ciclul întîi de instruc
ție.

De sărbătoarea armatei, pe

piepturile voinicești ale majori
tății militarilor radiotelegrafiști 
din această subunitate stă prinsă 
insigna „Specialist de clasă", în
semn al destoiniciei ostășești.

• ANGAJAMENT 
RESPECTAT

O subunitate de căi ferate a 
primit misiunea să realizeze un 
canal principal de subtraversare 
pe calea ferată București-Con- 
stanța.

Termen ?
Conform planului: șase luni.
La inițiativa sergentului Ion 

Calotă, tinerii ostași au analizat 
posibilitatea executării lucrării, 
unele aspecte ale organizării 
muncii; cu maturitate și îndrăz
neală. Au fost intuite diferite 
soluții, ținînd seamă de expe
riența dobîndită pe alte șantiere. 
Concluzia ? Tinerii militari s-au 
angajat să termine canalul cu 
două luni mai devreme.

Grăniceri în misiune

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA (ambele serii) : rulea
ză la Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 
20,15,) București (orele 9; 12,30;
16,30; 20).

100 DE CARABINE : rulează 
la Excelsior (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21) Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15 45; 
18; 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE ; rulea
ză la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Luceafărul (orele -9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
8 30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 8 30; 10,45; 13,15; 
16; 18 30). Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), 
Modern (orele 9; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Capitol (ora 21).

VĂ PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Victoria (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

IMPOSTORII : rulează la Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30)

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
mina (orele 9,30—14,45 în continua
re ; 17; 19; 21).

FRUMOASA VARVARA : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16).

BLOW-UP ; rulează la Doina 
(orele 18,15; 20,30).

HATARI : rulează la Timpuri

Noi (orele 9,30—16 în continuare) ; 
Programe de documentare în pre
mieră (orele 19; 20.45).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Grlvlța (orele 10,30; 16; 18,15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

MAYERLING : rulează, la Bu- 
zești (orele 15.30; 19), Volga (orele 
15,30; 19), Moșilor (orele 17; 20,15).

FLACĂRA OLIMPICA : rulează 
la Moșilor (ora 15).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare), Progresul (orele 15,30; 18; 
20).

HIBERNATUS : rulează la Bu- i 
cegi (orele 10; 16; 18.15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 15,30: 18; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) Flamura (orele 11: 16: 18,15;
20.30) .

STRĂINII : rulează la Unirea 
(orele 18; 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Unirea (ora 15,30).

AURUL i rulează la Lira (ora'
15.30) .

VIA MALA : rulează la Lira 
(orele 18; 20).

AMBUSCADA : rulează la Dru
mul Sării (ora 14,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 16.30; 
18,30; 20,30) Munca (orele 16: 18: 
20).

PASĂRILE : rulează ta Gluleștl 
(orele 15,30; 18; 20 30). Miorița (o- 
rele 10; 12,15; 15: 17 30; 20).

PETRECEREA ■ rulează la Co- 
troceni (orele 15,30; 17,45: 20).

CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : rulează la Viitorul (orele 
18; 20).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Viitorul (ora 16).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Popular (ora 15,30).

A TRAI PENTRU A TRAI ; ru
lează la Popular (orele 18; 20,15).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Flacă
ra (orele 16; 18; 20).

FRUNZA DE VIȚA : rulează la 
Vitan (orele 15.30; 18; 20,15).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

MOARA CU NOROC ; rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA : 
rulează la Crîngași (orele 16; 18; 
20).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru. 
lează Ia Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

MORȚII — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : CURSA DE ȘOARECI — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles
cu" : SE CAUTĂ UN MINCINOS 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă": COMOARA DIN INSULA 
PIRAȚILOR — ora 16; Studioul 
I.A.T.C. : DIVERTISMENT ’70 — 
ora 20; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 17; Teatrul 
de revistă ..Fantasio" — Constan
ța (la Teatrul „C. Tănase" — Sa
voy): NU AVEȚI UN CAP ÎN 
PLUS ? — ora 19,30.

^teatre
MIERCURI, 21 OCTOMBRIE 1970

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Săla 
Comedia): HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 20; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF ? — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu Măgureanu) : LEONCE ȘI
LENA — ora 20; (Sala Studio): 
PURICELE IN URECHE — ora 
20; Teatrul Mic : DON JUAN 
MOARE CA TOTI CEILALȚI — 
ora 20; Teatrul _,C. I. Nottara“ 
(B-dul Magheru) : REBELUL — 
ora 19,30; (Sala Studio): CERCUL

• 18”,00 Deschiderea emisiunii • 
18,05 Universal șotron. Enciclope
die pentru cei mici • 18,30 Cabi
netul economic TV. Investiții ’71 
® 19.15 Anunțuri — publicitate • 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici • 19,30 Telejurnalul 
de seară e 20,00 Reflector q 20,15 
Tele-cinemateca. „Dragoste neîm
plinită" a 21,55 Actualitatea lite
rară. Descoperirea și redescoperi
rea poeziei în peisajul literar ac
tual • 22,15 Bucuriile muzicii • 
22.45 Telejurnalul de noapte 
• 23,00 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. 1)

ce trebuie îndeplinit întocmai. 
Mulți tineri își fac asemenea 
planuri, dar nu le respectă. O- 
rice plan, oricît de generos ar 
fi, își pierde întreaga valoare 
dacă nu e transpus în viață. 
Planul trebuie să fie un an
samblu de preocupări legate 
atît de instrucție, cit și de 
educație, în fine să fie legat 
de viață. Bugetul de timp tre
buie folosit mult mai rațional 
decît este el folosit în prezent 
de către studenți. Ar fi nece
sară, în primul rînd, acorda
rea unei sporite atenții timpu
lui petrecut în școală. în afa
ră de însușirea cunoștințelor 
predate ex-catedra, care se 
poate realiza într-o cotă mai 
sporită decît în prezent, mai 
intervin doi factori : 1. — per
sonalitatea profesorului și ți
nuta sa academică — elemen
te care fac asimilabile cu
noștințele ; 2. — atenția con
centrată și receptivitatea ma
ximă caqe măresc simțitor 
randamentul instruirii.

Mutatis-mutandis problema 
se pune mai acut pentru se- 
minarii, ore practice și de la
borator. Tendința unor cadre 
didactice de a lucra cu o sin
gură persoană, estompează 
munca acestora cu colectivul, 
devenind o linie comodă, de 
minimă rezistență. în labora
tor mulți studenți sînt semi- 
pasivi în procesul activităților

BUGETUL
practice. Bugetul de timp poa
te fi incomparabil îmbogățit 
în creativitate prin antrenarea 
întregului colectiv al unei gru
pe în procesul de instruire 
practică. Aplicațiile practice 
se realizează, în general, cu 
tineretul (asistenți, șefi de lu
crări) lipsit de experiență pe
dagogică. de contact mai în
delung cu studenții. Eficiența 
acestei activități este, deocam
dată. mult sub nivelul celei pe 
care bugetul de timp afectat

ar trebui să-1 asigure. Trebuie, 
de asemenea, să acordăm o 
mai mare importanță utilizării 
raționale a timpului în orarul 
școlii superioare. Valoarea a- 
cestui timp, deosebit de im
portant, este subliniat și de 
faptul că, în unele țări ca Fin
landa, U.R.S.S., țările anglo- 
saxone în învățămîntul tehnic 
există 40 de ore săptămînal de

DE TIMP
instrucție dirijată. Accentul 
este pus, în special, pe uti
lizarea bugetului de timp 
din instituția de învăță- 
mînt. Personal mă pronunț în 
favoarea unei intensificări a 
instruirii organizate a studen
ților conform dorințelor și ne
cesităților societății noastre și 
nu conform unor dorințe ne
coapte și nedirijate. A doua 
problemă legată de bugetul de 
timp este valorificarea lui în 
afara școlii. Cota afectată in

strucției este, în momentul de 
față, diferită de la un tînăr la 
altul în funcție de profilul 
viitoarei meserii. Cred că încă 
nu se acordă o cotă suficientă 
din bugetul de timp liber al 
studentului de la disciplinele 
tehnice pentru exigențele cul
turii generale. Formația multi
laterală e subordonată unei 
formații intelectuale sterpe în

rerea dumneavoastră liniile 
generale ale unei asemenea 
autonomii ?

Acad. prof. Cristofor Simio- 
nescu : Este cert că auto
nomia universitară poate adu
ce multe foloase învățămîntu- 
lui superior. Cu o condiție, 
însă, aceasta să fie acorda
tă cu multă atenție și discer- 
nămînt. Autonomia universita-

AL STUDENTULUI
umanism 1 Cuvîntul nu este 
exagerat, fiindcă mulți viitori 
absolvenți ai facultăților teh
nice prezintă lipsuri conside
rabile la capitolul acelor ele
mente care conferă omului 
plenitudinea intelectuală.

RED. Se vorbește din ce în 
ce mai mult despre autonomia 
universitară ca despre un a- 
tribut principal în procesul 
măririi eficienței formative și 
informative a invățămîntului 
superior. Care ar fi după pâ

ră este un atribut bogat în 
consecințe pozitive la institu
tele de învățămînt superior 
bine consolidate, care dispun 
de un corp valoros de cadre 
didactice. d>e un buchet însem
nat de tradiții. De asemenea 
trebuie să mărim contribuția 
studenților în senatele univer 
sitare. Studenții trebuie să co
laboreze activ la munca de 
qoncepție. conducere și decizie 
a cadrelor didactice, aceasta 
fiind o bună școală și pentru

• • • • •

evoluția lor ulterioară la 
posturile la care vor fi înca
drați în producție. Sînt deo
sebit de receptiv la introdu
cerea acestei autonomii uni
versitare pină Ia limita în care 
aceasta ar pune în primejdie 
elementele pe care le consider 
tipice pentru o politică școla
ră unitară. Cadrul școlii supe
rioare trebuie să rămînă uni
tar pentru ca circulația pe o- 
rizontală să fie valabilă, tre
buie să existe criterii unitare 
în tratarea problematicii șco
lii, un nivel ridicat al exigen
ței în învățămînt trebuie să 
fie comun tuturor unităților. 
Autonomia universitară tre
buie acordată, așa cum un bun 
pedagog acordă autonomia în 
procesul de formare și consoli
dare a personalității unui elev. 
Autonomia universitară are 
nevoie de un dozaj etapizat cu 
libertățile necesare institute
lor de învățămînt superior, în 
măsura în care acestea sînt 
coapte pentru a le folosi cît 
mai eficient în procesul de op
timizare al educației și instruc
ției.

Hcrtărîți să-și respecte cuvîntul 
dat- ei au trecut la muncă asi
duă. Mii de metri cubi de pă- 
mînt au fost dizlocați cu ajutorul 
excavatorului. Soldatul Nicolae 
Stanciu, mecanic pe acest impor
tant utilaj de munță, a făcut 
dovada unei priceperi și re~is- 
tențe de invidiat. în urma lui, 
ceilalți ostași au finisat și asigu
rat la timp împlîntarea uriașelor 
tuburi metalice pe sub calea fe
rată.

Angajamentul a fost respectat.

• MENȚIUNE
PENTRU
„CEAS
CONTOR"

Maistrul militar clasa a Il-a 
Eugen Bărbulescu este șef de e- 
chipă pe o mașină de luptă. De 
ani de zile activitatea lui în 
funcția ce o îndeplinește e apre
ciată numai cu „foarte bine". în 
unitate, faptele îl prezintă și ca 
pe un pasionat tehnician. Nu
meroase raționalizări și inovații : 
„Machetă pentru antrenament în 
serviciu la material", „Dispozitiv 
pentru lipirea și ermetizarea am
balajelor aparaturii", -,Sistem de 
comunicație radiofonică operați-
vă cu 20 de abonați" — atestă 
spiritul inventiv al acestui des
toinic maistru.

La concursul pe țară, organi
zat de revista „Știință pi tehni
că", maistrul Bărbulescu a fost 
distins cu o mențiune pentru 
inovația „Ceas contor". Realiza
rea lui are o largă aplicativitate 
în multe domenii.

• CITAȚI
PRIN ORDIN

Ziua aceea a rămas bine înti
părită în memoria ostașilor din 
unitatea în care muncește și 
maiorul C. Petrescu. Se aflau pe 
cîmpul de instrucție, în apro
pierea sediului unei cooperative 
agricole de producție. Deodată, 
s-a dezlănțuit o furtună însoțită 
de descărcări electrice. La puțin 
timp, cineva a strigat: foc t

O magazie a cooperativei fu
sese cuprinsă de vîlvătăi. Incen
diul amenința și alte bunuri.

în sprijinul celor cîțiva coo
peratori au sărit ostașii. Un deo
sebit curaj au manifestat soldații 
1. Alexa, I. Marian, V. Vasilache 
și l. Cristache, care au adus o 
mare contribuție la localizarea 
flăcărilor mistuitoare.

Cooperatorii le-au mulțumit 
călduros ostașilor. în același 
timp, comandantul i-a citat prin 
ordin pe unitate.

• TITLUL
DE FRUNTE

Sîntem în punctul de comandă 
al unei subunități radiotehnice. 
Ostașii sînt prinși într-un exer
cițiu de specialitate. Să-i cunoaș
tem.

Planșetist: soldat M. Ioniță- 
utecist, ciclul întîi de instrucție. 
Comandantul notează: precizie, 
îndemînare, atenție. Zece mesaje 
pe minut, nici o eroare în lu
cru.

Dictor: soldat V. Mociorniță, 
comunist. Calități: rapiditate, 
dicție, fidelitate. Paisprezece me
saje pe minut și tot atîtea re
cepționate. La toate antrenamen
tele și aplicațiile, calificativul 
maxim.

Tura și-a îndeplinit toate mi
siunile. Pentru tinerii ostași din 
această subunitate, această apre
ciere are profunde semnificații. 
Ceea ce îi bucură pe toți e 
faptul că au reușit să mențină și 
să consolideze titlul „Subunitate 
de frunte"!

C. I.
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Vizita 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu

înaltă apreciere Internațională a cuvintării rostite de președintele Nicolae Ceaușescu 

la sesiunea jubiliară a O.N.U.

CLARVIZIUNE, REALISM,
la Detroit

(Urmare din pag. I)

propiere de granița canadiană, la
40 lan de celebra cascadă a Nia-

garei, una din cele mai presti
gioase atracții peisagistice din 
America de Nord.

La Cascada Niagara
La amiază, avionul oficial a 

aterizat pe aeroportul internațio
nal al orașului Niagara Falls din 
statul New York. în întâmpinarea 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, a soției sale și a 
persoanelor oficiale care îl înso
țesc au venit senatorul Earl W 
Bridges, liderul majorității din 
senatul statului New York, 
E. Dent Lackey, primarul orașu
lui cu soția, Keith Hopkins, pre
ședintele Comisiei pentru marile 
parcuri naturale de la frontieră, 
oficialități locale.

După ce i-a salutat pe înalții 
oaspeți români, în cuvinte care 
exprimau stimă, prețuire și senti
mente prietenești, primarul ora
șului, un bătrîn la o vîrstă foarte 
înaintată, a declarat că deși se 
află în convalescență, a ținut 
mult să-l cunoască și să-1 
salute pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

îndată după primire, coloana 
de mașini a traversat orașul, apoi 
un mare și frumos parc dominat 
de o pădure de arțari, și s-a oprit 
pe platoul de lîngă cataractele 
Niagarei — copleșitor monument 
al naturii. Timp de aproximativ o 
oră, oaspeții au parcurs principa
lele puncte de observație, de 
unde priveliștea marii căderi de 
apă se înfățișează în toată măre
ția sa. Mulți dintre turiștii aflați 
aici s-au apropiat, au aplaudat și 
și-au exprimat dorința de a-1 cu
noaște pe șeful statului român.

La încheierea vizitei, într-o în
căpere a turnului de observație, 
a avut loc o ceremonie sui-gene- 
ris. Primarul Dent Lackey, a în
mânat președintelui Nicolae

Ceaușescu cheia de aur a orașu
lui și un dar, reprezentativ pen
tru aceste locuri : montată într-o 
frumoasă casetă, o rocă veche de 
500 milioane de ani scoasă din 
subsolul cataractei. Oferind a- 
ceste daruri simbolice, pri
marul Dent Lackey a de
clarat : „Vă înmînez această 
cheie de aur a ofășului nostru 
oferită tuturor șefilor de state și 
guverne care vin la Niagara. O 
fac cu mai multă plăcere ca ori- 
cînd, datorită politicii țării pe 
care o reprezentați. Urmărim cu 
deosebit interes vizîta dumnea
voastră în S.U.A. Avem un deo
sebit respect pentru dumneavoas
tră, pentru România. Prezența 
dumneavoastră aici ne ajută să 
înțelegem multe lucruri și crede- 
ți-ne că avem ce învăța din a- 
ceastă prezență. Gîndindu-ne la 
națiunea dumneavoastră, ne vom 
reaminti întotdeauna de preșe
dintele său pe care am avut as
tăzi plăcerea de a-1 cunoaște".

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Recunoscător pentru 
cierile elogioase la adresa țării 
mele, mulțumesc pentru această 
cheie oferită tuturor președinți
lor de state care vizitează Nia
gara. Eu văd în aceasta un sim
bol al prieteniei dintre poporul 
nostru și poporul american, un 
îndemn pentru mai buna înțele
gere între toate țările lumii"

Aceleași persoane oficiale 
condus pe oaspeții români 
aeroport unde a avut loc o 
părțire cordială.

apre-

au 
la 

des-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a participat la recepția oferită

de președintele Zambiei
și dineul prințesei Iranului

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, au 
fost luni seara oaspeții șefului 
statului Zambia, Keneth Kaunda, 
la recepția oferită de acesta. îm
preună cu șeful statului român 
au participat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., deputat în M.A.N., și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu șefi de state și guver
ne și alte personalități.

în seara aceleiași zile, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, însoțiți de Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Maria Groza, vicepreședintă 
a M.A.N., au luat parte la di
neul oferit de prințesa Iranului, 
Ashraf Pahlavi, șefa delegației 
iraniene la sesiunea O.N.U.

intilnirea președintelui
Nicolae Ceaușescu cu membrii

JJConsiliului pentru relații externe"
din New York

(Urmare din pag. I) că schimburile de

PROPUNERI PROFUND CONSTRUCTIVE
Ampla cuvântare rostită de la tribuna Adu

nării Generale a O.N.U. de președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a avut un profund 
ecou în rindul numeroaselor delegații ți per
sonalități prezente, al cercurilor politice îi 
ziaristice de la Națiunile Unite, in rindurile 
opiniei publice internaționale. Șefi de state ti 
guverne, miniștri de externe ți personalități 
marcante de la sesiunea OJN.U. au împărtășit 
reprezentanților presei române înalte eonsi- 
derațiuni asupra principiilor expuse in etrvin-

KENNETH DAVID KAUN
DA, PREȘEDINTELE REPU
BLICII ZAMBIA:

M-am reîntilnit aici la O-N.L 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
și l-am felicitat călduros pentru 
cuvântarea pe care a rostit-o. A 
fost intr-adevăr o cuvântare ex
celentă și sînt montat că am a- 
vut prilejul s-o ascult. Am regăsit 
cu plăcere ideile care au făcut 
obiectul discuțiilor avute îm
preună vara aceasta la Bucu
rești, idei care ne apropie pozi
țiile în multe probleme inter
naționale.

MAURICE SCHUMANN. MI
NISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL FRANȚEL șeful 
delegației franceze la sesiunea 
jubiliară :

Permite-ți-mi să expiim înalta 
mea apreciere cu privire la 
discursul domnului președinte 
Ceaușescu. Am reîntilmt cu mare 
satisfacție puncte de vedere ș» 
idei fundamentale ale politicii 
românești de care am luat cu
noștință direct, la Paris, în tim
pul vizitei domnului președinte 
Ceaușescu cu care am avut o- 
noarea să mă întîlnesc, A fost un 
discurs magistral și reconfortant. 

primul" ministru al 
JAPONIEI, EISAKU SATO, 
și-a exprimat înalta sa con
siderație față de personali
tatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, declarând totodată că 
speră să aibă prilejul de a se în- 
tîlni atît în cursul acestei sesiuni 
jubiliare, cît și în viitor cu șeful 
statului român și de a discuta cu 
el problemele care *
cele două țări.

La rindul 
MINISTRU 
EXTERNE
spus : 

„Este un

preocupa

său KIICHI AICHI, 
AL AFACERILOR 
AL JAPONIEI, a

f
Brrondi cît ți popoarele tuturor 
țârilor lumii îți pot declara acor
dai lor total*.

AUGUSTO LEGNANT, RE
PREZENTANTUL PERMA
NENT AL URUGUAYULUI LA 
NAȚIUNILE UNITE :

Dîscuanl președintelui Româ- 
domn"' Nicolae Ceaușescu, 

»-» d'Bf'na prin responsabilitatea 
ți realîtmui cu care abordează 
aroh'rene mațcse ale omenirii. A 
fost o declarație cuprinzătoare și 
profi. 'ids, a cărei importanță e 
zrro de comprimat în câteva cu
rtate. Aț snhbna îndeosebi ma- 
riera eteri ți categorică în care 
treteazâ o asemenea problemă 
faodamentali cum este dezarma
rea. Nn poate fi decât aplaudată 
nrzrția de respingere a cursei 
înarmărilor, a acestui flagel care 
na arma- că agravează perico
lul de război, dar, în același timp, 
incrite tot mai febril enorme re
surse materiale ce ar putea fi 
foiarite în scopul dezvoltării po- 
poareâoe.

Mi-*ș permite să spun că noi. 
wapnyeafi. paețuim pohbca ea- 
tezaă a României. politică des- 
tecsă ccStecteJar, înțelegerii ți

„MLADA FRONTA", „PRA- 
CE“, „ZEMEDELSKE NOVL 
NY“ și „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE" scot la rindul lor în evi
dență părțile referitoare la rea
lizările remarcabile obținute în 
construirea societății socialiste de 
poporul român și la obligația 
O.N.U. de a face pași tot mai 
fermi în direcția dezarmării ge
nerale și, în primul rind, a de
zarmării nucleare.

Presa centrală ungară își în
cepe relatările despre desfășura
rea lucrărilor sesiunii jubiliare a 
O.N.U. subliniind că, luni dimi
neața, cînd în program a figu
rat cuvântarea președintelui Con
siliului de Stat al României, „sala 
de ședințe a Adunării Generale 
a fost plină*.

Toate ziarele budapestane a- 
cordă spații largi acelor pasaje 
dm cuvântare care se referă la 
problemele continentului euro
pean.

Sub titlul „Securitatea impu
ne recunoașterea realităților — 
Nicolae Ceaușescu 
jubiliară*, ziarul 
DEUTSCHLAND*,

la sesiunea 
„NEUES 

organ al 
P.S.U.G., publică un amplu ma-

tățirea relațiilor dintre state. De 
aceea — a spus el — România 
acționează pentru dezvoltarea u- 
nor relații largi de bună vecină
tate, de înțelegere și colaborare 
multilaterală cu toate țările bal
canice, indiferent de sistemul lor 
social, în perspectiva transformă
rii acestei părți a lumii într-o 
zonă de colaborare și pace, fără 
arme nucleare.

Sub titlul „Ceaușescu : Zonă 
de pace și colaborare", ziarul 
„VRADINI" publică, la rindul 
său, o relatare despre discursul 
președintelui român.

Postul de radio austriac a 
transmis relatări privind cuvîn
tarea rostită la sesiunea jubiliară 
a O.N.U. de președintele Consi
liului de Stat al României. în 
relatări se menționează că pre- 

omân s-a pronunțat 
igerea trupelor de pe 

străine și pentru recu- 
R. D. Germane.
„DIE PRESSE" infor- 
rîndul său despre cu- 
rostită de președintele

ȘEFI DE STATE Șl GUVERNE, MINIȘTRI DE EXTERNE, 
PERSONALITĂȚI MARCANTE, CERCURI POLITICE Șl ZIARISTICE 

DESPRE CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

• „Un discurs magistral ți reconfortant" • „Concepții de rezonanță universală" • „Com
plet de acord cu principiile expuse atît de splendid de președintele României" • „Reflec
ția fidelă a consecvenței politicii externe românești" • „Responsabilitate ți realism în 

abordarea problemelor majore ale omenirii" • „Un discurs important ți plin de substanță 
pe care îl vom studia cu multă atenție" • „Unul dintre cele mai importante evenimente 

ale sesiunii jubiliare a O.N.U.".

celor ce muncesc, de pace și co-' 
laborare cu toate popoarele lu
mii, și a prezentat o serie de con
siderente cu privire Ia relațiile 
pe plan politic, economic și teh- 
nico-științific între România și 
S.U.A. Mulți participanți la întîl- 
nire au ținut să cunoască punc
tul de vedere al președintelui Ro
mâniei în legătură cu o serie de 
probleme actuale ale vieții poli
tice internaționale, ale schimbu
rilor economice între state, între 
România și S.U.A., punînd în a- 
cest sens numeroase întrebări. A- 
tît expunerea cît și răspunsurile 
președintelui Ceaușescu au fost 
urmărite 
niate în 
plauze.

cu atenție, fiind subli- 
repetate rînduri cu a-

★

Referindu-se la întâlnirea cu 
șeful statului român, John 
McCloy, președintele Consiliului' 
a declarat reprezentanților presei 
române :

„Sînt foarte satisfăcut de fap
tul că președintele Ceaușescu a 
binevoit să răspundă invitației 
noastre. Aș sublinia că la întîl
nirea din această seară a fost n 
participare foarte numeroasă, 
ceea ce se întâmplă numai atunci 
când avem invitați de prestigiu. 
Mulți dintre cei de față au vizi
tat în trecut România și au ră
mas cu cele mai bune impresii de 
cele văzute acolo.

Consider
vederi care au avut loc au fost 
foarte utile pentru noi, dîndu-ne 
posibilitatea să aflăm lucruri de 
interes deosebit pentru oricine 
este preocupat de problemele re
lațiilor externe. Politica României 
este o politică deschisă, construc
tivă și de acest lucru ne-am pu
tut convinge direct astă-seară 
avînd prilejul de a-1 asculta pe 
dl. Ceaușescu.

După întâlnire am discutat cu 
mulți din colegii mei și pot spune 
că toți mi-au împărtășit că au 
fost impresionați de personalita
tea puternică a președintelui ro
mân. Personal aș adăuga că am 
apreciat pe lîngă claritatea ideilor 
expuse de președintele Ceaușescu, 
finețea plină de spirit a răspun
surilor sale, stăpînirea deplină a 
problemelor vieții internaționale".

Theodore Sorensen, un alt 
participant la întîlnire, a decla
rat :

„Președintele Ceaușescu este o 
personalitate politică internațio
nală de prim rang care impune 
un profund respect. Aș dori să 
spun că întîlnirea cu domnia sa 
â făcut asupra noastră o puter
nică impresie și ne felicităm de 
faptul că am avut ocazia să as
cultăm părerile sale autorizate 
care exprimă poziția României 
într-o serie de probleme de mare 
importanță ale vieții politice 
mondiale".

___  _  discurs important și 
plin de substanță pe care îl vom 
studia cu multă atenție. Consi
der că în actualele condiții inter
naționale dificile, România de
pune eforturi perseverente pentru 
realizarea acelor scopuri pașnice 
care-i călăuzesc politica sa ex
ternă. Intre România și Japonia 
există relații bune și, ca și țara 
dumneavoastră, ne străduim să 
le extindem spre avantajul reci
proc al ambelor state".

ARHIEPISCOPUL MAKA
RIOS, PREȘEDINTELE CI
PRULUI :

Sînt foarte impresionat de 
discursul domnului președinte al 
României, Nicolae Ceaușescu. El 
a exprimat foarte clar poziția ță
rii sale asupra problemelor inter
naționale care ne preocupă pe 
toți. Țara mea este complet de 
acord cu principiile expuse atît 
de splendid de președintele 
Ceaușescu.

PIERO VINCI, AMBASADOR 
EXTRAORDINAR ȘI PLENI
POTENȚIAR. ȘEFUL MISIU
NII PERMANENTE A ITALIEI 
LA NAȚIUNILE UNITE :

Am urmărit cu o deosebită a- 
tenție cuvîntarea excelenței sale, 
domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, care a expus cu mare 
claritate poziția României față 
de principalele probleme inter
naționale, reafirmînd concepțiile 
fundamentale care inspiră po
litica externă a țării sale.

Sînt concepții care se bazează 
pe principiile și normele Cartei 
Națiunilor Unite. Sînt concepții 
de rezonanță universală care pro
movează renunțarea la amenin
țarea cu forța sau la utilizarea 
ei în raporturile internaționale, 
reglementarea pașnică a diferen
delor dintre state, stricta respec
tare a integrității teritoriale, ne
intervenția în afacerile interne. 
Delegația țării mele salută cu 
marc satisfacție reafirmarea voin
ței ferme a României, de către 
președintele Ceaușescu, de a 
continua politica de colaborare 
cu toate statele lumii,' indepen
dent de sistemul lor politic, eco
nomic și social. Sînt extrem de 
fericit că am ascultat glasul 
României răsunînd într-o limbă 
latină, în sala Adunării Generale 
a Națiunilor Unite.

RUDOLF KIRCHSCHLAE- 
GER, MINISTRU AL AFACE
RILOR EXTERNE AL AUS
TRIEI :

Apreciez foarte mult cuvânta
rea rostită de președintele 
Ceaușescu. Ea constituie o nouă 
dovadă a continuității politicii 
externe a României, a consecven
ței acestei poziții bazată pe prin
cipii ferme. Unul din factorii 
esențiali pentru statornicirea în
crederii în relațiile interstatale, 
pentru stabilitatea în viața politică 
internațională, este ca fiecare 
țară să mențină întotdeauna o ■ 
linie clară, precisă, în politica 
externă. Prețuiesc foarte mult

politică prin excelență, este an 
om care cunoaște în profunzime 
problemele politice internațio
nale. Argumentează cu calm, po- 
nind multă greutate in tot ce 
spune, răminînd întotdeauna 
consecvent pozițiilor, principiilor 
sale. Acesta este motivul pentru 
care el se bucură de o asemenea 
popularitate în Austria și în
treaga lume ____

H WARZAZL MINISTRUL 
PLENIPOTENȚIAR AL MARO
CULUI :

A fost un discurs excelent, ex
trem de interesant, care a reflec
tat cu fidelitate consecvența poli
ticii externe românești. Președin
tele Ceaușescu a abordat proble
me care confruntă astăzi lumea 
— și mi-aș permite să subliniez 
că am reținut în mod deosebit 
pledoaria convingătoare în fa
voarea respectului între națiuni, 
în sprijinul egalității între state, 
independenței și suveranității lor, 
principiu în care sînt interesate 
toate țările lumii, inclusiv țara 
mea, Marocul.

MAHMOUD RIAD, MINIS
TRUL AFACERILOR EX
TERNE AL REPUBLICII A- 
RABE UNITE :

Țin să mulțumesc, în numele 
delegației Republicii Arabe Uni
te, pentru poziția exprimată, de 
președintele Ceaușescu în proble
ma crizei din Orientul Apropiat.

GENERALUL ERNESTO 
MOTAGNE, PRIMUL MINIS
TRU AL REPUBLICII PERU :

Am ascultat cu mare atenție 
foarte interesanta cuvîntare a 
președintelui Ceaușescu. Mi-a 
plăcut modul sincer, deschis în 
care a tratat probleme actuale 
ale vieții internaționale ce ne 
preocupă pe noi toți. Am fost 
bucuros să constat similitudini și 
apropieri între punctele de ve
dere expuse de președintele țării 
dv. și pozițiile noastre într-un 
șir de probleme de interes ge
neral.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
AL MISIUNII STATELOR UNI
TE LA O.N.U. :

Ambasadorul nostru la Orga
nizația Națiunilor Unite, Charles 
Yost, a urmărit cu mare atenție 
discursul președintelui Ceaușescu, 
iar în prezent guvernul Statelor 
Unite ale Americii îl 
o deosebită atenție, 
ponderea cuvenită.

AMBASADORUL 
GUEVARA ARZE 
președintele Comitetului nr. 2 
pentru problemele economice al 
Adunării Generale a O.N.U’., a 
declarat:

„Discursul președintelui Româ
niei, domnul Nicolae Ceaușescu. 
a fost o expunere consistentă, în 
care se tratează cu tact cele mai 
stringente probleme ale contem
poraneității și se preconizează u- 
nica manieră valabilă de soluțio
nare a lor : calea contactelor per
manente, a dorinței de înțelegere 
și cooperare, fără discriminări 
politice sau de orice altă natură. 
Bolivia, ca și alte țări latino-ame- 
ricane, urmărește cu cel mai 
mare interes dezvoltarea politicii 
externe românești. E vorba de o

studiază cu 
acordindu-i

WALTER 
(BOLIVIA).

poziției românești care susține 
necesitatea respectării în fapt a 
principiilor autodeterminării, ne
amestecului și egalității în drep
turi, condiție esențială pentru 
faurrreaunei păci durabile".

MICHEL NJINE. AMBASA
DOR EXTRAORDINAR ȘI 
PLENIPOTENȚIAR REPRE
ZENTANTUL PERMANENT 
AL CAMERUNULUI LA NA
ȚIUNILE UNITE:

Am fost incintat și am ascultat 
cu multă plăcere cuvântarea pre
ședintelui Ceaușescu al Româ
niei. Aprecierea mea este că am 
ascultat glasul unei țări care a 
arătat că este hotărită să-și spună 
cuvântul cu multă măiestrie în 
complexitatea situației interna
ționale. Prin aceasta, deși a vor
bit in numele României, am sim
țit că multe din ideile exprimate 
sînt foarte apropiate de poziția 
altor multe țări mici și mijlocii 
de pe continentul nostru și de pe 
alte continente. De pildă, noi. 
Camerunul, sintem de părere că 
marilor puteri ar trebui să li se 
spună mai des și mai concertat 
că au trecut vremurile cînd ele 
hotărau în mod exclusiv forma 
de guvernare și de viați a altora 
și că a venit timpul cînd trebuie 
să se țină seamă de dorințele, in
teresele, idealurile celor mulți și 
ignorați de-a lungul deceniilor.

AMBASADORUL JAMIL BA- 
ROODY. ȘEF AL DELEGAȚIEI 
ARABIEI SAUDITE la ultimele 
sesiuni ale Adunării Generale :

„Acord o importanță apar
te aprecierilor președintelui 
Ceaușescu privind tineretul în 
epoca contemporană și apelului 
de a se crea condiții necesare 
pentru ca acesta să poată juca un 
rol mai activ în societate". El a 
relevat, de asemenea, poziția 
României în problema Orientului 
Apropiat, în unele aspecte ale 
situației actuale din Europa.

ALEXANDRE OHIN, RE
PREZENTANTUL PERMA
NENT AL TOGO LA O.N.U.: 

„Domnul Ceaușescu a pronun
țat un discurs excelent în care a 
fost evidențiată cu pregnanță 
ideea, pe care și țara mea n 
sprijină, ca toate statele, mari și 
mici, să respecte nu numai în 
vorbe ci și în practica relațiilor 
lor externe principiile dreptului, 
justiției și eticii internaționale ca 
singura garanție a păcii în lume.

NSANZE TERENCE, TRI
MISUL SPECIAL AL PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII BU
RUNDI :

„Burundi, fiind o țară mică, 
care acordă o însemnătate pri
mordială problemei dobîndirii u- 
nei adevărate independențe și 
suveranități, dă o înaltă prețuire 
pozițiilor acelor state care îmbră
țișează acest ideal. Președintele 
României a dat glas în discursul 
său excelent, atît dezideratelor 
poporului țării sale, cît și ale celor
lalte popoare ale lumii. Indepen
dența. suveranitatea, neamestecul 
în treburile interne ale altora, 
avantajul reciproc, nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu 
forța sînt principii exprimate în 
discursul cu care atît poporul din

colaborării cu toate statele — so
cialiste și nesocialiste.

Președintele Ceaușescu a re
afirmat această orientare 
Tribuna Națiunilor Unite, 
ce este un prilej de sporire a 
prestigiului românesc.

Agenția TASS a informat pe 
larg despre cuvântarea rostită la 
O.N.U. de președintele Consiliu
lui de Stat al României. Agenția 
citează acele pasaje în care este 
prezentată poziția țării noastre 
în ce privește soluționarea pașni
că a problemei vietnameze și gă
sirea unei baze juste în vederea 
lichidării crizei din Orientul A- 
propiat Totodată, sînt redate o- 
piniile exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu 
transformarea Euronei într-0 
zonă a păcii și colaborării, sco- 
țîndu-se în evidență importan
ța pe care o acordă guvernul 
României convocării unei confe
rințe în problemele securității și 
colaborării în Europa. Nicolae 
Ceaușescu a acordat o mare a- 
tenție problemei dezarmării, scrie 
în continuare agenția TASS, care 
relevă că vorbitorul s-a pro
nunțat pentru lichidarea blocu
rilor militare, a bazelor militare 
de pe teritoriile altor state și 
pentru retragerea în limitele gra
nițelor naționale a tuturor tru
pelor.

întîmpinat cordial de partici- 
panții la Adunarea Generală a 
O.N.U. — relatează agenția bul
gară de știri B.T.A. — la 19 
octombrie, președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a rostit o cuvântare la 
sesiunea jubiliară a Organizației 
Națiunilor Unite. Așteptată cu 
mare și deosebit interes — sub
liniază B.T.A. — cuvîntarea a 
constituit unul dintre cele mai 
importante evenimente, a atras 
atenția generală a reprezentanți
lor statelor membre, a cercurilor 
politice și a ziariștilor participanți 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. în lojile rezervate re
prezentanților presei internațio
nale — acest adevărat „seismo
graf politic" al O.N.U. — relatea
ză B.T.A. — a domnit o vie 
animație, caracteristică eveni
mentelor de o deosebită impor
tanță. La ședința din 19 octom
brie, menționează agenția, au 
fost prezențî șefi de state, de 
guverne și miniștri ai afacerilor 
externe din peste 90 de țări — 
aspect caracteristic celor mai im
portante evenimente din viața or
ganizației.

Agenția iugoslavă de știri 
TANIUG, subliniază că pre
ședintele român a chemat toate 
țările să soluționeze conflictele 
exclusiv pe cale pașnică, prin in
termediul tratativelor, și să-și în
temeieze relațiile pe respectarea 
reciprocă a independenței națio
nale, a suveranității și neameste
cului în treburile interne.

„Atenție cuvîntării lui 
Ceaușescu" — este titlul sub 
care ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" inserează pe două co
loane o amplă relatare despre 
cuvîntarea șefului statului român 
în Adunarea Generală a O.N.U.

de la
ceea

terial, în care subliniază proble
matica consistentă a discursului.

Sub titlul : „Ceaușescu la 
O.N.U.; Era dictatelor trebuie să 
dispară", ziarul francez „LE FI
GARO" își informează cititorii 
că președintele român, Nicolae 
Ceaușescu, într-un discurs pro
nunțat în Adunarea Generală, a 
lansat un apel în favoarea înce
tării intervențiilor străine în afa
cerile statelor suverane. «Șeful 
statului român — continuă zia
rul — a lansat, de asemenea, un 
apel la dezarmarea nucleară și a 
declarat că blocurile militare sînt 
incompatibile cu Carta O.N.U. 
„Trebuie să spunem cu hotărâ
re NU cursei înarmărilor, NU 
armelor nucleare". Declarația sa 
a fost urmărită cu extremă a- 
atenție».

„L’AURORE" scrie la rindul 
său că „domnul Ceaușescu a ce
rut lichidarea blocurilor militare 
și transformarea Europei într-o 
zonă a păcii și cooperării".

Presa italină apreciază cuvîn- 
tarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Adunarea Genera
lă a O.N.U. drept o luare de po
ziție importantă. Ziarul „PAESE 
SERA" menționează părțile refe
ritoare la bazele politicii exter
ne a statului socialist român, la 
necesitatea abolirii blocurilor mi
litare — problemă esențială pen
tru atingerea obiectivului dezar
mării. „Paese Sera" relevă, 
în continuare, că „Nicolae
Ceaușescu, a arătat necesitatea 
participării egale a țărilor mari 
și mici la elaborarea păcii și 
securității internaționale". Ziarul 
„AVANTI" organul de presă al 
Partidului Socialist, acordă un 
spațiu larg poziției exprimate de 
șeful statului român față de dife
rite probleme internaționale ac
tuale, iar cotidianul democrat- 
creștinilor, „IL POPOLO" ob
servă, între altele, că președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei a subliniat rolul important 
pe care trebuie să-l aibă Orga
nizația Națiunilor Unite în pre
venirea tentativelor de agresiu
ne, în soluționarea politică a ne
înțelegerilor dintre state și în a- 
părarea principiilor Cartei 
O.N.U.

Posturile de radio italiene au 
difuzat luni relatarea cuvântării 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
transmisă de agenția A.N.S.A.

Ziarul grec „TO VIMA" publi
că relatarea despre discursul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea paginii rezervate ști
rilor externe. Președintele Româ
niei, domnul Ceaușescu — arată 
ziarul — a ' cerut desființarea 
blocurilor și transformarea Euro
pei intr-o zonă a păcii și colabo
rării. Conducătorul român s-a 
pronunțat pentru încetarea poli
ticii de intervenție în treburile 
altor țări. Ziarul citează pasajul 
în care se relevă existența unor 
condiții favorabile pentru ca Eu
ropa să devină o zonă a păcii și 
colaborării

Conducătorul român — se spu
ne în continuare — și-a expri
mat. de asemenea, convingerea 
că înțelegerea regională are o 
mare importanță pentru îmbună-

ședințele r< 
pentru retraj 
teritoriile 
noașterea 

Ziarul 
mează la 
vîntarea _ r._,_______
Nicolae Ceaușescu.

Primele ecouri în Japonia ale 
cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt inserate în pagi
nile ziarului de seară „ASAHI 
EVENING NEWS". Sub titlul 
„Transformați Europa într-o zonă 
a păcii — propune Ceaușescu", 
ziarul anunță că șeful statului 
român a lansat un apel pentru 
lichidarea blocurilor militare și 
pentru transformarea Europei în
tr-o zonă a păcii și cooperării, 
în același timp, menționează zia
rul, liderul român a cerut să se 
pună capăt „politicii de amestec 
în afacerile interne ale altor 
state".

Presa americană publică 
ample relatări pe marginea 
cuvîntării rostite luni la Na
țiunile Unite de președintei» 
României, Nicolae Ceaușescu.

încă în prima ediție, apărută 
în cursul nopții, a marelui co
tidian „NEW YORK TIMES", 
a fost înserată o relatare cu un 
titlu pe cinci coloane 3 
„Ceaușescu reafirmă la O.N.U. 
opoziția României față de po
litica de bloc", în care se su
bliniază printre altele : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu al 
României s-a pronunțat pen
tru abolirea blocurilor mili
tare pe care le-a caracterizat 
drept incompatibile cu princi
piile Națiunilor Unite. El » 
cerut desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor 
state și retragerea tuturor for a 
țelor armate străine în limi
tele granițelor lor naționale", 
în continuare se menționează 
pasajul din cuvîntare în caro 
se arată că relațiile dintre 
state, indiferent de sistemul 
lor social-politic, trebuie să fii» 
întemeiate pe deplina egalita
te în drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității 
naționale, neamestecul în 
treburile interne. Ziarul con
sideră că reafirmarea acestor 
principii ale politicii externe a 
României, „prezintă o semni- . 
ficație deosebită". în încheiere 
ziarul menționează că la sfîr- 
șitul. cuvîntării, președintele 
Ceaușescu a fost călduros feli
citat de numeroși șefi de dele
gații prezente.

în același număr al ziarului 
a fost publicat un editorial cu 
privire la vizita neoficială a 
președintelui Ceaușescu în 
Statele JUnite. Cotidianul men
ționează că „președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost pri
mit cu mare cordialitate îa 
toate locurile pe care le-a vi
zitat". Editorialul scoate în re
lief „admirația larg răspîndită 
fața de politica externă pro
movată cu atîta consecvență de 
români și conducătorii lor".

Un alt cotidian new york-ez 
de mare tiraj „DAILY NEWS" 
publică sub titlul „Ceaușescu 
se pronunță la Națiunile Unite 
pentru^o politică general eu* 
ropeană", un articol în care 
subliniază printre altele că șe
ful statului român s-a declarat ' 
in favoarea organizării unei 
conferințe asupra securității 
europene în vederea reglemen
tarii problemelor rămase în 
suspensie pe continent. El a 
menționat, continuă articolul, 
ca există condiții pentru ca 
Europa să devină o zonă a pă- 
eh și colaborării. Președintele 
român a declarat că România 
este vital interesată în stabi
lirea unui climat de respect 
și încredere între toate țările 
europene, precum și în pro
movarea unui nou tip de re
lații bazate pe cooperare". 

Articolul este însoțit de o 
fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în timp ce 
își rostește cuvîntarea la tri
buna O.N.U.

La rindul său ziarul „WAS
HINGTON POST", principalul 
cotidian al capitalei Statelor 
Unite evidențiază în mod 
deosebit acele pasaje în care 
șeful statului român s-a refe
rit la necesitatea așezării la 
temelia relațiilor între state a 
puncipiilor legalității interna
ționale pentru a se asigura 
coexistența pașnică și coope
rarea între toate statele.
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PREMIILE :

IMPORTANT :

REZULTATELE 
CONCURSULUI :

„___ poezie'
adresa Redacției „Sein- 
tineretului", Piața Sein 
nr. 1. București.

CUM SI UNDE 
SE TRIMIT'LUCRĂRILE

preocuparea pentru inițierea 
acțiuni vizind educarea știin-

„SAPTAMINA

In întâmpinarea celui de-ai 
IX-lea Congres al U.T.C., Co
mitetul județean Constanța al 
U.T.C., in colaborare cu Co
mitetul judefean pentru cul
tură și artă, a luat inițiativa 
lansării unui „Circuit al albu- 
melor-ștafetă, începînd cu 
data de 15 octombrie. Acțiu
nea, organizată în toate comu
nele și orașele județului, in
clusiv municipiul Constanța, 
și-a propus să releve cele mai 
semnificative aspecte ale acti
vității organizațiilor U.T.C. 
din județ, fapte din munca 
și viața tineretului, o dată cu 
angajamentele pe care fiecare 
organizație U.T.C. și le-a luat 
cu acest prilej. In final, albu
mele vor fi reunite într-o am
plă expoziție găzduită de mu
nicipiul Constanța. In același 
context, se înscrie și concursul 
„Valențele orașului" care va 
oferi cadrul unor acțiuni po
litice, ideologice și cultural- 
artistice menite să-i familiari
zeze pe tineri cu civilizația ci
tadină, cu aspecte sociale și 
urbanistice ale orașului în 
care trăiesc.

în cinstea celui de-al IX-lea 
Congres al U.T.C., Comitetul 
municipal U.T.C. Lugoj în co
laborare cu Casa de cultură 
din localitate, organizează 
„Săptămîna tineretului lugo- 
jan". De-a lungul a 7 zile, per
sonalități de seamă ale vieții 
culturale bănățene, activiști 
de partid și de stat, vor vorbi 
tinerilor despre „începuturile 
mișcării muncitorești în Ba
nat", „Internaționala comu
nistă în Timișoara", „Mișcarea 
muncitorească în Lugoj", 
„Luptele greviste din Banat, 
inițiate și conduse de P.C.R.". 
Acest prilej va fi de asemenea 
consacrat împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea lui Frie
drich Engels. în diverse or
ganizații U.T.C. din oraș, la 
I.T.L., O.C.L., „9 Mai",
„MONDIAL" etc., precum și 
la Clubul tineretului, vor avea 
loc dezbateri și simpozioane: 
„România — factor activ în 
stabilirea unui climat de pace 
în lume", „Tineretul și răs
punderile lui sociale".

S-au lărgit și diversificat acțiu
nile de informare politică, s-au 
multiplicat modalitățile de pu
nere în dezbatere în cadrul co
lectivelor de uteciști a unor 
probleme politice și ideologice 
actuale; a fost dobândită, prin 
prezentarea și dezbaterea cu 
masa mare a tinerilor a impor
tantelor documente ale Congre
sului al X-lea al partidului, o bo
gată și valoroasă experiență. Va
lorificarea. și extinderea acestei ex
periențe, constituie pentru fieca
re organizație o sarcină dintre 
cele mai importante sublinia
te în Recomandările C.C. al 
U.T.C. privind organizarea și 
desfășurarea activității politico- 
ideologice în acest an. Obiecti
vul central al muncii politico- 
ideologice desfășurate de U.T.C. 
— care în acest an se înscrie în 
cadrul general al acțiunilor pri
vind aniversarea semicentenaru
lui Partidului — va trebui să-I 
constituie abordarea probleme
lor actuale ale construcției socia
liste în țara noastră, aprofunda
rea aspectelor fundamentale ale 
politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român. Pe
rioada următoare, în care se des
fășoară amplu pregătirile în ve
derea Congresului al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, va 
trebui să fie marcată printr-o 
largă afirmare a inițiativelor or
ganizațiilor U.T.C. în realizarea 
de acțiuni politice, educative 
pentru mobilizarea și mai inten
să a tineretului la înfăptuirea 
sarcinilor economiei, la întreaga 
viață social-politică a țării. Un 
loc dintre cele mai importante 
în cadrul acțiunilor inițiate de 
organizațiile U.T.C. va trebui 
să-l ocupe dezbaterea probleme
lor economice, a aspectelor ca
litative ale dezvoltării economiei 
naționale și ale activității între
prinderilor, creșterea productivi
tății sociale a muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale de produc
ție, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, organizarea 
științifică a producției și a 
muncii, folosirea timpului de lu
cru și a capacităților de pro
ducție etc. Răspunzînd interesu
lui tinerilor, organizațiile U.T.C. 
au datoria de a manifesta mai 
multă preocupare pentru informa
rea lor politică sistematică, de 
a iniția cu mai multă frecvență 
și regularitate acțiuni diverse» 
care să ajute tinerii în înțelege
rea problemelor politice, să dea 
răspuns întrebărilor acestora cu 
privire la fenomenul politic in
tern, cit și în ceea ce privește 
dinamica vieții internaționale, 
îmbogățind și lărgind cadrul or
ganizat de informare este nece
sar în același timp ca organiza
țiile U.T.C. să pună un accent 
sporit per formarea la tineri a 
deprinderii de a se informa indi
vidual, pe stimularea efortului 
personal în satisfacerea interesu
lui pentru actualitatea politică și 
înțelegerea ei. Organizațiile 
U.TiC. trebuie să situeze în cen
trul dezbaterilor pe care le pri
lejuiesc adunările de dare de 
seamă și alegeri care se desfă
șoară în prezent, problemele e- 
sențiale ale educării tinerei ge
nerații, să folosească acest pri
lej pentru a discuta pe larg as
pectele formării trăsăturilor con
științei socialiste. Educarea po
litică și intemaționalistă a tineri
lor, cultivarea sentimentului de 
dragoste față de patrie și partid, 
de respect și prețuire față de 
trecutul de muncă și luptă al 
poporului nostru, față de realiză
rile obținute sub conducerea 
P.C.R. — reprezentând un obiec
tiv permanent al întregii activi
tăți educative a U.T.C., este ne

cesar ca în programul acțiunilor 
politico-ideologice din acest an, 
un spațiu dintre cele mai impor
tante să fie destinat inițiativelor 
și manifestărilor menite să asi
gure cunoașterea de către tineri 
a tradițiilor revoluționare ale po
porului nostru, ale Partidului Co
munist Român, a eforturilor și 
realizărilor în construcția socia
lismului, la formarea sentimentu
lui de demnitate și mîndrie pa
triotică, de stimă și respect față 
de oamenii muncii, de devota
ment față de popor.

în atenția tuturor organizații
lor vor trebui să stea deopotri-

Rezultată din obiectivele 
sarcinile generale ale Uniunii Ti
neretului Comunist, din exigen
țele actuale ce stau în fața acti
vității politico-ideologice o ase
menea arie tematică este de na
tură să asigure fiecărei organi
zații U.T.C. un teren larg de 
acțiune, de manifestare a iniția
tivei, a spiritului creator și orga
nizatoric, pentru desfășurarea în 
fiecare colectiv de uteciști, a unei 
activități politico-ideologice bo
gate. diverse, adecvate necesități
lor și posibilităților tinerilor, ni
velului lor de înțelegere. Reco
mandările C.C. al U.T.C. de-

de fiecare organizație. Impor
tant este — cum se și preci
zează, de altfel, în Recomandări, 
ca fiecare organizație să-și ela
boreze un program propriu de 
activități concrete, care să fixe
ze deopotrivă acțiunile politico- 
educative ce vor fi întreprinse, 
ca și modalitățile de desfășura
re. un asemenea program, ur
mărit pas cu pas, și îmbogățit 
potrivit concluziilor și necesită
ților survenite pe parcurs, fiind 
in măsură să asigure o muncă 
politico-educativă continuă, sus
ținută, eficientă. întocmirea, con
ceperea acestui program, tre

Activitatea
politico-ideologică

a organizațiilor
vi 
de 
țitică, ridicarea orizontului de 
cultură politică, filozofică, culti
varea convingerilor și idealuri
lor comuniste, care să faciliteze 
tinerilor înțelegerea de pe pozi
ții materialist-dialectice a princi
palelor fenomene și transformări 
din lumea contemporană, cuceri
rile științei și tehnicii, combate
rea ideilor și tendințelor retro
grade, idealist-mistice. După 
cum un obiectiv permanent și 
deosebit de important al muncii 
politico-educative, ca și al în
tregii activități de organizație il 
constituie promovarea principii
lor eticii comuniste, formarea și 
dezvoltarea la tineri a atitudinii 
înaintate și responsabile față de 
muncă, promovarea disciplinei 
muncitorești, școlare și universi
tare, a respectului față de legile 
țării, a unei comportări civilizate 
în societate și familie.

finesc m ansamblu cari ml fa 
care se vor desfășura 
tățde politice-ideologice în toa
te organizațiile — în între
prinderi, în instituții, în școli și 
facultăți, la sate — în rindul 
celor mai diferite categorii de ti
neri, asigurând prin însăși aceas
tă structură de forme și metode 
condițiile unei eficențe sporite, 
o largă diversificare și diferenție
re în funcție de vârste și locuri 
de muncă, de natura preocupă
rilor și intereselor tinerilor.

Ceea ce se cuvine, însă, subli
niat, de la bun început, este că 
aceste recomandări nu reprezin
tă totuși decît jalonarea unui ca
dru. din însuși spiritul lor, rezul- 
tind că pentru aesiășurarea unei 
activități politico-ideologice bo
gate, la nivelul cerințelor și 
exigențelor actuale, important 
este modul cum vor fi folosite, 
cunî vor fi transpuse în practică

.uvi-

U.T.C
buie să însemne o analiză aten
tă, judicioasă a realităților și ne
cesităților colectivului. pentru 
că adoptarea modalităților de 
desfășurare a acțiunilor politico- 
ideologice, ca și însăși temati
ca, să fie deplin adecvată ne
voilor specifice și concrete ale 
colectivului, să răspundă unor 
necesități educative stringente, 
să poată avea, prin corespon
dență perfectă intre mijloace, 
metode și particularitățile colec
tivului, ecou și receptivitate in 
masa tinerilor, eficiență. Fieca
re organizație. fiecare comitet 
san birou U.T.C. trebuie să în
țeleagă că nu poate fi decît 
contrar însăși Recomandărilor 
orice tentație de a reduce alcă
tuirea unui asemenea program, 
care trebuie să poarte prin între
gul său conținut pecetea perso
nalității fiecărei organizații, la 
copierea mecanică a unor forme

Raidul nostru | 
în județul 
Suceava

Autorii vor trimite poeziile 
lor inedite, intr-un număr 
de cel mult 10, dactilografiate 
sau scrise citeț, într-un plic 
închis cu mențiunea — pen
tru „Concursul de 
pe 
tcia 
teii

Vor fi stabilite de către un 
juriu format din critici lite
rari Și poeți, precum și din 
redactori dc specialitate de 
la redacția „Scînteia tinere
tului" și editura „Albatros".

Rezultatele vor fi publicate 
în ziarul „Scînteia tineretu
lui" din 30 decembrie a.c.

Celor mai bune lucrări ju
riul le va acorda din partea 
ziarului „Scînteia tineretu
lui" și a editurii „Albatros" 
următoarele premii : 
9 1 premiu I a 3 009 lei.
B 2 premii II a cite 2 009 lei. 
o 3 premii III a cite 1 000 lei. 
® 10 mențiuni a cite 590 lei.

Pe parcursul concursului o 
parte din lucrări vor fi pu
blicate în paginile ziarului 
„Scânteia tineretului", fără 
ca publicarea să aibă vreo 
influență asupra , deciziilor 
juriului. De aseninea, lucră
rile premiate, menționate, 
precum și o parte dintre cele 
considerate de către juriu 
reușite, vor fi publicate in
tr-un volum omagial, în cins
tea celei de-a 50-a aniversări 
a partidului, la editura ..Al
batros".

Pentru aceasta autorii sînt 
rugați să-și însoțească versu
rile dc o fotografic și de 
scurte date biobibliografice : 
Numele și prenumele, locul, 
ziua și anul nașterii, ocupa
ția, dacă și unde a mai pu- 
blicr*. bre-^rț

ponibilă în ateliere pentru con
strucția mașinii și problema se 
tergiversează, se amină sine die 
de pe o s. pe alta. După doi ani, 
adică în 1968, execuția ei s-a în
cheiat totuși. Experimentîndu-se, 
dă rezultatele așteptate. Inova
torii au respirai ușurați : „Nu 
ne interesa atît de mult recom
pensa ce ni se cuvenea, eît mai 
ales să o vedem funcționind, să 
o vedem saivînd cantitățile uria
șe de metal care pină acum 
luau drumul declasatelor", spun 
ei. Numai că nici de data a- 
ceasta nu se încheiaseră toate 
socotelile. Unde va fi fixată ma
șina, în ce secție, în ce colțișor? 
N-a putut fi nici pină acum des
coperit.

— Ce pierderi a suportat 
uzina prin neutilizarea mașinii 
respective ?

— Aproximativ 130 000 lei 
anual, deci peste jumătate de 
milion in total, spun, inovatorii. 
Și specialiștii confirmă veridici
tatea afirmației.

Luăm din același raft al Cabi
netului tehnic un alt dosar, pri
vitor la noul procedeu de exe
cuție a ventilatoarelor pentru 
grupurile de sudură CS-3 și 
CS 350 cu data de înregistrare 
24 noiembrie 1967. Verificat și 
răsverificat. noul procedeu a fost 
admis pentru experimentare la 
15 februarie 1968 stabilindu-se 
ca. termen pentru execuția cochi- 
lei concepute de inovaSor. a- 
celași an. Dar termenul nu s-a 
resDectat. în octombrie 1969 exe
cuția ei este trecută în planul 
de producție al sculerului șef cu 
termen scadent în ianuarie 1970. 
Dar nici cel de-al doilea termen 
n-a fost luat în serios, motivîn- 
du-se prin lipsa capacității de 
producție a sculăriei. Se naște 
însă întrebarea .' De ce se to
lerează pierderea în continua
re a altor sute de mii de Iei 
anual eît valorează, estima
tiv, propunerea respectivă ? 
în situația aceasta mai sînt și 
alte propuneri. în trimestrul 
tatii al acestui an s-au înregis-

Chiar
Iși teme 

la 
strânsă 
specifice organizației, colectivu
lui de tineri cărora le destinăm. A

Experiența anului trecut ca și w 
situații întilnite în acest an în 
organizații din mai multe județe, 
fac utilă și necesară sublinierea 
necesității ca în conceperea și 
pregătirea acțiunilor menite să A 
contribuie la educația politică 
și ideologică să se urmărească , cu 
consecvență, ca o cerință cu im- M 
plicatfi din cele mai profunde, 
eliminarea oricărei tendințe de _ 
superficialitate și formalism. M 
Este de datoria tuturor organi
zațiilor ca problemele propuse 
dezbaterii tinerilor să evite tonul W 
general, abstract să se raporteze 
nemijlocit la realitățile concrete. 
specifice fiecărei ■•unități, să re- W 
zulte organic de fiecare dată, 
din dezbaterea oricărei teme, con- A 
duzii directe privind munca ti-" 
nerilor, măsurile prin care orga
nizațiile U.T.C. pot și trebuie să A 
contribuie la înfăptuirea obiecti- 
velor stabilite de partid pentru 
sectorul respectiv de activitate. A 
Eficiența dezbaterilor este condi- 
ționată, de asemenea, de preocu
parea pentru a asigura expuneri- 
lor și dezbaterilor un conținut 
cit mai bogat o combativitate 
sporită față de diferite manifes- 
țări și influențe ale unor ideo
logii străine, față de fenomene- 
le negative și lipsurile existente M 
în diferite sectoare de muncă, 
în comportarea și mentalitatea 
unor tineri. Un astfel de conți- 9 
nut este singurul în măsură să 
suscite interesul auditorului, care 
va simți astfel că nu participă W 
la o acțiune formală și, în ace
lași timp, este singurul capabil a 
să dea intervențiilor organizației W 
finalitate, să le definească ca o 
contribuție la călirea în spirit A 
revoluționar a tinerilor, la mobi- ™ 
lizarea lor în îndeplinirea sarci
nilor profesioîfale, la respectarea A 
și promovarea normelor de etică 
comunistă.

întocmindu-și programul de A 
activități politico-ideologice și 
propunîndu-și să-i asigure o eît 
mai ridicată eficiență, este nece- A 
sar ca organizațiile U.T.C. să 
dovedească mai multă inițiativă, 
să realizeze acea adecvare la 9 
conținutul acțiunilor educative 
care să exprime propriul lor pro- 
fii, să țină seama de propriile 9 
lor necesități, de elementele con
crete, de condițiile în care își _ 
desfășoară activitatea, să nu 9 
piardă, de asemenea, nici un 
moment din vedere, că aricit de 
bogat ar fi calendarul de ac- 9 
țium pe care și l-ar alcătui aces
ta nu poate reprezenta totuși 

elemer.t din vastul me- 9 
. us astăzi in slujba edu

cării și formărti tinerei genera- a 
ții; concluzia ce se desprinde ™

aplicarea lor fără o corelare A 
nsă la condițiile concrete, ”■v dacă suprafețele 

sint mici-ritmul
trebuie să rămină

intens
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Prin ca.iiatea rezultatele» la învățătură, în exercitarea profesiunii cotidiene a studentului, tinerii din amfi
teatrele Craiocei sînt hotăriți să înscrie pe stindardul succeselor obținute de întregul nostru tineret în cins
tea Congresului al IX-lea al U.T.C. dovada înțelege rii menirii lor sociale, a exigentelor calității de utecist, 
membru al organizației revoluționare. Iată-i la lucru, într-unul din cele mai noi ji moderne laboratoare 

ale Universității.
Foto: O. PLECAN

din aceasta. neputind fi decît 
aceea a necesității integrării or
ganice a efortului organizației 
U.T.C. în ansamblul factorilor 
educaționali, și manifestării de 
către acestea a unei preocupări 
sporite pentru modul în care 
tinerii valorifică sau sînt spriji
niți ră valorifice nenumăratele 
posibilități ce le sînt puse la în
demână pentru informare, pen
tru instruire, pentru continua ri
dicare a orizontului lor politico- 
ideologic, ca și profesional. O 
asemenea integrare activă și or
ganică face posibilă eliminarea 
repetărilor, a paralelismului, per- 
mițînd organizației U.T.C. să dea 
un specific pregnant acțiunilor 
sale, să se concentreze pe ridica
rea nivelului calitativ al acțiuni
lor. al preocupărilor sale. Este de 
altfel un imperativ la ordinea zi
lei, care trebuie să călăuzească 
întregul efort educativ al orga
nizației U.T.C. și mai cu seamă 
activitatea sa pe tărîmul muncii 
politico-ideologice.

, Intrfnd pe șoseaua dinspre 
Botoșani în județul Suceava, pri
veliștea ogoarelor întilnite ni s-a 

i părut cel puțin contradictorie. In 
majoritate nivelul lucrărilor era 
avansat, conform exigențelor la 

I care trebuie să se situeze în a- 
ceste ultime zile campania de 
toamnă. La Udești și Rădășani se 

i încheiase recoltarea cartofului, la 
Mirișăuți, peste 600 de hectare 
primiseră sămînța. Lucrările de 

1 calitate, pregătite din vreme, au 
permis griului să încolțească în 
multe locuri cu câteva clipe mai 
timpuriu. Pe terenurile C.A.P. 
Salcia, în schimb, „tronau" su
prafețe de porumb nestrins, iar 
alte cîteva zeci de hectare, din 
cauza ritmului de transportare 
lent, erau blocate cu grămezi de 
cartofi. Și tocmai aici, am aflat 
ulterior, sprijinul sosit din muni
cipiul Suceava a fost tratat cu 
cea mai „perfectă" neglijență. 
Lipsa de îndrumare din partea 
conducerii unității a făcut ca 
prezența în teren a peste 120 de 
elevi — trimiși din inițiativa Co
mitetului județean U.T.C. — să 
se concretizeze într-un volum de 
muncă infim. Continuîndu-ne rai
dul am detectat, fără prea mare 
greutate, și alte aspecte care nu 
se încadrau în consensul gene
ral al preocupărilor legate de 
maxima intensificare, în aceste 
zile, a ritmului lucrărilor.

Am întîlnit, de pildă, la unii 
conducători de unități (de la 
C.A.P. Volovăț, Vîlcovul de Sud) 
o nejustificată automulțumire. E 
drept că la ora actuală situația 
lucrărilor, la nivelul întregului 
județ este satisfăcătoare la recol
tatul cartofilor 90 la sută din 
suprafață) și însămînțarea griului 
183.5 la sută), încheiată deja în 
LAX.-uri. E adevărat, de aseme
ne*. că la această dată rezultate
le sînt deja egale cu cele atinse 
la sfârșitul campaniei de anul tre
cut. Aceste argumente nu explică 
însă situația menționată. E și 
mai grav faptul că abordarea 
sarcinilor acestor zile importante 
de pe poziții de suficiență consti
tuie o frînă, sursa multor negli
jente organizatorice.

Din pricina unei slabe mobili
zări a forței de muncă, nefolosi- 
rii intense a zilelor-lumină la 
C.A.P. Baia și Boroaia, ritmurile 
de recoltare a cartofilor (ca să nu 
mai vorbim de cele existente la 
porumb) sînt absolut necores
punzătoare. La Rădășeni, unitate 
care posedă una din cele mai 
mari suprafețe cultivate cu car
tofi din județ (peste o mie hecta
re), viteza de recoltare sub posi
bilități și exigențe nu-i îngrijo
rează. pare-se, pe conducătorii 
unității, care formulează, fără să 
clipească, numai aprecieri opti
miste. Nu vedem posibilă însă 
realizarea lor în condițiile în care 
munca începe cu mari întîrzieri 
f cooperatorii din brigada lui A. 
Petru pornesc spre ogor după ora

8 !) și mijloacele mecanizate sînt 
folosite mult sub capacitatea 
maximă. La Rădăuți, îmi relata 
mecanizatorul Ion Vlad. datorită 
încetinelii cu care se efectuează 
eliberarea terenurilor, nu există 
posibilitatea creării unui front 
mecanizat larg. De ce nu se mo
bilizează urgent, aici, ca și la 
Dărmănești, toate mijloacele de 
transport pentru a se putea trece 
de urgență la efectuarea arături
lor pe cele peste 1 000 hectare ?

De altfel, în problema mijloa
celor de transport, în general, 
am întîlnit aspecte cel puțin bi
zare. Au sosit, în multe unități 
autocamioane de la întreprin
derea de Transporturi Suceava, 
dar și din alte județe. Ce folos 
însă, atîta vreme eît la Boroaia 
ritmul de transportare a produse
lor este sub orice critică, iar la 
Mărițel autocamioanele solicitate 
de însăși președintele unității 
stau nefolosite...

Tot ca o dovadă a lipsei de 
răspundere manifestată de con
ducerea unor unități mai notăm 
și falsele ritmuri rapide la însă- 
i-iînțări și raportarea, la direcția 
agricolă, a unor date care nu re
flectă exact situația din teren. In 
primul caz e vorba de însămîn- 
țări efectuate, ce e drept în ter
men, însă de proastă calitate. 
La C.A.P. Costina sămînța, dato
rită stării necorespunzătoare a 
utilajelor, nu era plasată, pe u- 
nele porțiuni, la adîncimi cores
punzătoare, iar la Zamostea trac
toarele lui N. Stan și V. Jiva o 
lăsau la... suprafață ! Față de 
asemenea situații ca și față de 
raportarea unor cifre eronate 
(C.A.P. Zamostea, de pildă), ce 
au de spus conducerile unităților, 
dar mai ales, cadrele direcției 
agricole ? Fie spus, într-o discu
ție avută aici, directorul adjunct, 
Eduard Gafițeanu, ni s-a părut 
din cale afară de „optimist". La 
porumb — ni s-a relatat — sîn- 
tem rămași în urmă (n.n. 
de pe numai circa 55 la sută din 
suprafața totală s-a realizat re
coltarea !), fiindcă, pînă acum, 
ne-am ocupat îndeosebi de re
coltarea cartofilor, dar există 
toate condițiile ca această opera
ție să se încheie în jurul datei 
de 1 noiembrie.

Sperăm că și acest lucru — 
care după părerea unor specia
liști consultați putea fi evitat — 
se va realiza. Oricum, fantul este 
posibil numai în condițiile în 
care aspectele datorate proastei 
organizări, controlului insuficient 
al lucrărilor în unitățile rămase 
în urmă, implicațiile prematurei 
automulțumiri sînt înlăturate. 
Numai astfel absolut toate unită
țile întârziate pot atinge la ter
menul stabilit cotele majorității, 
ale fruntașilor : C.A.P.-urile Ipo- 
tești, Valea Glodului, PJopeni, 
Grănicești, și multe altele.

ANDREI BÂRSAN

trat, de pildă. 64 de prop,;: .:, 
din care 34 au fost acceptate. 
Dintre acestea insă, 16 idei valo
roase, apreciate ca aducind eco
nomii anuale de 500 000 Iei, n-au 
putut fi încă materializate. Pier
derile se adaugă la alte pier
deri, iBSumind multe milioane. 
Și acum, să dăm cuvintul tehni
cianului George Florian.

— Drumul extrem de greoi dc 
la idee la realizarea practică, 
lung și sinuos, ii obosește pe 
inovatori, le taie elanul, aceștia 
devin circumspecți și midii din
tre ei se lasă păgubași știind că 
vor avea atit de mult de așteptat 
pină vor vedea cu ochii ceea cc 
au gindit poate ani de zile.

Susținută de exemplele de 
mai sus. explicația cere ia rin- 
dul ei alte explicații.

— Care sint obstacolele ce se

■ -Lată din punct de vedere 
ten :- duce la economisirea a- 
nua’.â de 20 tone de tablă. Nu e 
simplu ir. a face lumină în a- 
ceastă dispute și nici nu ne pro
punem așa ceva. Reținem doar 
aspectul birocratic al chestiunii, 
despicarea firului in patru, tra
casarea. lungirea poveștii, pen
tru ca in cele din urmă să piar
dă combinatul, economia națio
nală. „N-am căutat și conceput 
acest nou sistem, spun inovatorii 
in cauză, cu ginclul la recom
pensa ce ni s-ar fi cuvenit, ci 
îndemnați de dorința de a salva 
metalul care se irosește și care 
este atit de prețios pentru noi 
toți". Dar birocrația rămine tot 
birocrație. Nefiind acceptată ca 
inovație, propunerea • „s-a cla
sat". nimeni nu mai urmărește 
materializarea ei. In schimb

unor dosare 
luna ianuarie.

sențialul, frînează mișcarea, 
înăbușă pasiunea.

Din păcate nu oferim un caz 
izolat. Am intilnit altele simi
lare și la Uzina ..Electropreci- 
zia“-Săcele, și la Uzina de ma
șini electrice București. La a- 
ceasta din urmă, din cauza ace
luiași formalism, nici pină la 
ora actuală nu s-au luat decizii 
definitive asupra 
înregistrate in
Dar așa cum se spunea, acesta 
nu este decît unul din multele 
obstacole artificiale ce se opun 
pe traseul idee-materializare.

— Ce ați mai putea adăuga... ?
Am ales ca „subiecți" ai an

chetei noastre unități cu puter
nice tradiții in activitatea de in
venții, inovații și raționalizări, 
în ultimii trei ani Uzina de ma
șini electrice a obținut tot atitea

n-a’A>^cq^erire concretă, inven
țiile sint lipsite de orice... va
loare. Economiei naționale îi 
scapă din această cauză câștiguri 
inestimabile.

— Tocmai această observație 
vreau să o adaug, ne spune in
ginerul șef ai uzinei, tovarășul 
Constantin Răduț, unul dintrș 
inventatori: de prestigiu, anume, 
că ne lipsește cadrul legal de 
realizare a prototipurilor, inven
țiilor și inovațiilor, nu avem ca
pacitatea de producție necesară. 
Se Știe, planurile de producție 
ale uzinelor sint stabilite cu 
multă exigență, la nivelul între
gului potențial material și uman 
al secțiilor. Or, prototipurile 
trebuie executate in plus, peste 
planul curent dar nu in afara 
lui. pentru că instrucțiunile pre
văd clar, includerea acestora in

și să ne ofere posibilitatea sti
mulării materiale a celor care 
execută prototipurile. La rindul 
său. inginerii Nicolae Ilie de la 
C.S.H. propunea, în același sens, 
confecționarea prototipurilor, 
centralizat pe ministere.

în investigațiile noastre ne-a 
mai reținut atenția încă un fapt: 
numărul foarte redus al tineri
lor inovatori.

— • Ciți aveți ?
— Din cei peste 5 000 de tineri 

car-- lucrează in combinat nu
mai... trei se numără în acest an 
printre inovatori — precizează 
șeful biroului invenții, inovații 
și raționalizări — ceea ce în
seamnă mai puțin de 0,1 al sută. 
Toți trei sînt ingineri.

în uzina bucureșteană întîl- 
nim o situație și mai tristă : nici 
un tinăr sub 30 de ani nu gă-

MIȘCAREA DE INOVAȚII
interpun pe traseul idee--mate
rializare ?

în Combinatul siderurgic Hu
nedoara s-au înscris in primele 
nouă luni ale anului 101 inova
tori cu 127 propuneri de inova
ții. (în 1967. în aceeași perioadă 
erau 222 propuneri. Deci și aici 
constatăm același regres). O 
bună parte dintre ele n-au tre
cut examenul exigent al specia
liștilor, fiind respinse. Unii ino
vatori se declară însă nemulțu
miți de decizia de respingere și 
nu pe nedrept. Să ne oprim asu
pra uneia dintre ele : modifica
rea sistemului de ștanțare a cîr- 
ligelor l'ero-clip, aparținînd in
ginerului Aurel Damian și teh
nicianului Gheorghe Nicoară. 
Motivarea respingerii : autorii 
au sarcina de serviciu să aducă 
asemenea îmbunătățiri. Ei sus
țin insă că au realizat-o în afara 
programului lor de muncă, că 
nu era inclusă în instrucțiunile 
tehnologice, că ei au creat de 
fapt un sistem de S.D.V.-uri cu 
totul nou, original. Inovația, a-

tabla ,,se consumă" neproductiv. 
Biroul de invenții și inovații s-a 
spălat pe miini.

O situație asemănătoare am 
intilnit la „Electroprecizia" Să- 
cele. Respingîndu-i-se fără dis- 
cernămînt. în pripă, o propunere 
pe care el o considera valoroasă, 

contestă 
urmă se 
este de

inginerul Ion Nicolae, 
decizia și în cele din 
constată că dreptatea 
partea lui.

— Așadar ?
— Așadar — afirmă

nul Gheorghe Nicoară, birocra
ția în fața unei idei noi, păien
jenișul de „găselnițe" în care se 
încurcă cei chemați să scurteze 
drumul de Ia idee Ia realizare, 
constituie unul din obstacolele 
cele mai păgubitoare și frecven
te. Aplecîndu-se prea mult asu* 
pra aspectelor formale, adiacen
te ale problemei, de multe ori 
chiar asupra persoanei care sem
nează propunerea, neglijează e-

tehnicia-

premii în cadrul concursului de 
inovații organizat anual de 
M.I.C.M. Și, după cum am vă
zut. chiar aici am intilnit o 
mulțime de neajunsuri. La ora 
actuală nu mai puțin de 6 in
venții aparținînd salariaților 
uzinei sau date aici pentru exe
cuția prototipului, suferă rigorile 
formalismului și a altor obsta
cole. Incredibil și totuși ade
vărat, invenția inginerului 
Gheorghe Pctrașcu a fost înre
gistrată în urmă cu 10—12 ani 
dar prototipul ei n-a fost nici a- 
cum realizat ; cea a dr. ing. 
Constantin Răduț poartă data 
anului 1968 dar prototipul ei se

. află în același „stadiu" de cău- . 
tare a capacității de producție 
pentru realizarea lui. Toate a- 
ceste invenții sînt de o valoare 
tehnică și științifică incontesta
bilă dar atîta vreme cit ele nu 
sînt transpuse în practica pro
ducției, cită vreme brevetele

planul tehnic. întrucît 
anual se stabilește la 
venit, inovația ivită 
poate fi strecurată 
greutate în sarcinile 
an. Ar exista, desigur, posibilita
tea ca ele să se realizeze în ca
drul orelor suplimentare. Dar 
cum e firesc, numărul acestora 
este limitat la 120 ore anual pe 
cap de salariat. Or, timpul nece
sar pentru realizarea prototipu
rilor, invențiilor și inovațiilor 
depășește acest barem. In pre
zent necesarul nostru se ridică 
la 30 000 de ore. Cine ni le a- 
probă ? Nimeni. Iată cum, vo- 
lens-nolens ele se amină deseori 
pentru „mai tîrziu". ajungîn- 
du-șe.la tărăgănarea și implicit 
depășirea ca noutate a numeroa
se idei interesante.

— Soluția ?
— Soluția ar fi, propune dr. 

ing. C. Răduț, ca M.I.C.M.. cele
lalte ministere în colaborare cu 
factorii competenți, să studieze

planul 
timpul cu
pe parcurs 
cu mare 
pe același

sim printre inovatorii aces
tui an. Cauzele de care vorbeam 
și care frînează în prezent miș
carea de inovații nu-i ocolesc 
nici pe tineri ci, dimpotrivă, îi 
afectează în primul rînd.

— Sînt cei dinții care se descu
rajează dacă ideea lor nu este 
eît mai operativ fructificată — 
ne spune inginerul Alexandru 
Nistor, autor a cinci invenții. 
Virsta optimă a creației în do
meniul tehnic, a descoperirilor, 
rămine totuși vîrsta la care de
țin o suficientă experiență pro
fesională. Lipsa acesteia nu 
poate fi suplinită decît prin- 
tr-un sprijin foarte apropiat, 
printr-o îndrumare metodică din 
partea celor cu experiență. Un 
tinăr poate avea la un moment 
dat o idee ingenioasă. El n-o 
vede însă îr> toate detaliile ei, 
n-o poate duce singur pî.nă la ca
păt. Trebuie să ceară cuiva aju
torul. I se oferă întotdeauna cu 
generozitate și dezinteresat ? Nu

tocmai. Mai ales că deseori are 
nevoie de cineva care să 
proiecteze, -ori un proiect 
timp și eforturi care n-au 
să fie retribuite.

Este o observație pe ___
maistrul principal Corne! Băges- 
cu, de la O.S.M. nr. 1. o comple
tează :

— în combinatul nostru s-a 
încetățenit din această pricină 
practica „alipirii" unor colabo
ratori la inovațiile propuse de 
tineri. Aceștia sînt de regulă 
șefii ierarhici superiori care nu 
ințeleg întotdeauna să dea con
sultații „gratuite", care nu dove
desc totală solicitudine față de 
interesul și pasiuiiea ‘ tinerilor.

Cei' cu care am discutat 
susțineau necesitatea de a se 
găsi modalitatea legală de re
compensare șî a colaboratorilor 
care-i ajută la realizarea practi
că a inovației fără ca ei să figu
reze neapărat in rîndul coauto
rilor. S-a sugerat apoi ideea in
tensificării activității organiza
țiilor U.T.C. pe linia antrenării 
tinerilor în mișcarea de inovații, 
organizindu-se diverse dezba
teri în acest scop, cercuri ale 
inovatorilor, grupe de proiec- 
tanți și meseriași pricepuți. care 
să concureze Ia materializarea 
propunerilor, consultații și do
cumentări colective pe teme teh
nice de mare interes și actuali
tate. Pentru că așa cum spunea 
inventatorul Ioan Isman, — 
maistru în uzina bucureșfeană — 
„ideile nu vin singure, trebuie 
căutate cu asiduitate, de cele 
mai multe ori cu rigla și com
pasul pe planșetă, luînd sub 
lupa cercetării produsul la care 
se lucrează. întorcîndu-1 cu răb
dare, spirit critic și curaj pe 
toate fațetele lui și este imposi
bil să nu-i găsești o îmbunătă
țire". Ceea ce este pe deplin va
labil și pentru cei care au res
ponsabilitatea găsirii altei ino
vații, de alt ordin, respectiv 
aceea care să urnească din loc. 
să imDulsioneze mișcarea de 
inovații. Va fi posibil? Tradiț:? 
și spiritul inventiv al muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile noastre o- 
bligă, o reclamă imperios.

i-o 
cere 
cum

care
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TÎRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ilie 
\ erdeț, a primit marți dimi
neața în vizită protocolară de 
prezentare pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane la București, Hans Voss.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Marți dimineața, a plecat în 
India tovarășul Cornel On eseu, 
ministrul afacerilor interne, 
care, la invitația ministrului 
de stat pentru problemele in
terne al Indiei, Vidya Charan 
Shukla, va face o vizită în 
ceasta țară.

Miji
Marți seara s-au încheiat, 

București, lucrările sesiunii

a-

la 
____________ _ a 
XlII-a ă Comisiei de colaborare 
tehnioo-științifică dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză.

în baza Protocolului încheiat, 
părțile își vor transmite re
ciproc documentații tehnice și 
vor delega specialiști pentru a 
lua cunoștință de realizările teh- 
nico-științifice din cele două 
țări, în special în domeniile in
dustriei construcțiilor de ma
șini, industriei chimice și petro
chimice, industriei petroliere, 
metalurgiei, agriculturii, indu
strie; ușoare și alimentare.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat de președin
ții celor două părți în Comisie, 
Gheorghe Pacoste, din partea 
română și Sun Siao-fun din 
partea chineză.

La semnare, au fost prezenți 
Mihail Florescu și Ion Crăciun, 
miniștri, Grigore Bârgăoanu, vi
cepreședinte al Comisiei Guver
namentale de Colaborare și Coo
perare Economică și Tehnică, 
precum și membrii celor două 
delegații.

A fost de 
ambasadorul 
București, și 
sadei.
I____ .JM

Cu ocazia 
ani de la Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român, 
la Muzeul, de istorie a Partidu- 
lai comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Ro
mânia a avut loc marți, o sesiu
ne de comunicări științifice, or
ganizată de Institutul de studii 
istorice și social-polilice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.. și Acade
mia de invățămint social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C» al P.C.R.

Printre participanții la lucrări 
se aflau Miron Constantinescu. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice. Chivu Stoica, 
președintele Comisiei Centrale 
de Revizie, Ion Popescu- 
Puțuri, 1 directorul 
lui de studii istorice

față Cian Hai-fun, 
R. P. Chineze Ia 
membri ai anba-

împlinirii a 25 de

Institutu- 
și so-/ 

cial-politice de pe lingă C.C. al 
_____, __2_ ‘ ' șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă“( vechi milita nț i 
ai mișcării muncitorești, cadre 
didactice din invățămintul su
perior de specialitate, cercetă
tori științifici.

P.C.R., Ilie Rădulescu,

Cronica
U.T.C.

La invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, marți a sosit în 
Capitală, Chiesa Giulietto, 
membru al Secretariatului Co
mitetului Central al Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian (FGCI), care va face o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul internațional 
București-Otopeni, oaspetele 
a fost întâmpinat de Traian 
Ștefănescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

In perimetrul celor mai înalte performanțe

Motoarele electrice
românești

Așa cum stau pe postamente 
par un stol de păsări gata să-și ia 
zborul. Un zbor interior, trepi
dant pe magistrale nevăzute din 
zbuciumul căruia kilowații sint 
convertiți subit în cai putere. 
Sint motoarele electrice prime
nite de sărbătoare. Unele, cele 
de la Pitești sînt niște jucărioare, 
ușor de purtat în buzunarul de 
la haină. Altele, fabricate la Cra
iova amintesc în dimensiuni de 
tenderul unei locomotive. Am
bele exemple încadrează gama 
mașinilor electronice rotative ro
mânești, grupă de produse adu
când în ambianța pavilionului 
nostru o notă de distincție prin 
reușita în execuție, prin 
metrii funcționali superiori, 
cutăm cu tînărul inginer I. 
delegatul uzinei argeșene, 
postind cea mai modernă 
tehnologică de fabricație a 
toarelor asincrone. Cu ajutorul 
său citim palmaresul acestui 
proaspăt intrat în orchestra fabri
cilor constructoare de motoare 
electrice. Seria unitară de motoa
re trifazate în carcasă de alumi
niu în gama de puteri de la 0,3 
la 7,5 kw se adresează instala
țiilor industriale. în rest, desti
nații mereu în apropierea noas
tră : inclusiv motorașul pentru 
aspiratorul de praf, sau cele de la 
mașina de spălat rufe, nricro- 
motorul mașinii de cusut, al cal
culatorului sau al ștergătorului de 
parbriz. La „Electroprecizia*-Să- 
cele jumătate din producție, sub
liniază noul nostru interlocutor. 
Ion Moraru, se exportă gama 
mașinilor — motoare capsulate 
cu rotor în scurt circuit — ocn- 
pînd intervalul 1—73 kw. Șta
feta, preluată de „Electromotor* 
Timișoara (motoare sincrone tri
fazate între 035 și 30 kw) *e o- 
prețte. deocamdată la Uzina de 
mașini electrice București. Lrviu 
Martin, tânărul inginer care ne 
însoțește acum, atrage atenția 
asupra unui avantaj, deosebit al 
motoarelor românești : corelate 
cu normele de calitate cerute în 
străinătate ele ajung uneori să re
prezinte numai 80 la sută din 
greutatea celor similare fabricate 
în alte țări. Alături de seria mai 
veche în fabricație, sînt prezente 
în expoziție noile motoare de 
macara cu caracteristici electrice 
superioare și dimensiuni conside
rabil reduse. împreună apar mo
toarele antieiplozive și antigrizu- 
toase realizate acum la un grad 
de protecție superior față de ce se 
reușise la noi până acum. Amin
tind de motoarele pentru ascensor 
cu două viteze, generatoarele sin
crone și convertizoarele de sudurii 
am străbătut o bună parte din 
platoul mașinilor noastre electri
ce. Nu l-am epuizat însă. „în 
standul Uzinelor „Electroputere*, 
completează ing. Iulian Romee 
șeful de serviciu în cadrul gro
pului de uzine pentru aparataj șl 
mașini electrice Craiova, cei in
teresați vor repera cu ușurință 
registrul superior al motoarelor 
noastre. Expunem aici trei tipuri 
de motoare de curent alternativ

— două sincrone de 160 și 250 
kw, unpl asincron, de 500 kw, 
precum și două tipuri de motoa-

re de curent continuu : de 200 
kw care echipează locomotiva 
Diesel electrică de 2 100 C.P. și 
cel de 850 kw pentru tracțiunea 
locomotivei electrice de 5100 
C.P.“ Motoarele din fabricația 
Uzinei „Electroputere", adăugăm 
noi, corespund normelor interna
ționale, prezintă izolație de clasă 
superioară, de unde și interesul 
din partea cercurilor de specialiști 
și comerdanți cu care întreprin
derea este pe punctul de a reali
za contracte de livrare.

Prilej de sondare a posibilităților
de lărgire a

para- 
Dis- 
Bitu 
adă- 
linie 
mo-

scurtă 
dezin-

Si cel mai neacizat în date 
privind dezvoltarea industrială 
a Japoniei, cînd urcă scările ter
minate pe palierul pavilionului 
cu produse din Țara Soarelui 
răsare caută înainte de orice 
standul electronic. Explicabil. 
Intr-o perioadă atit de 
Japonia a concentrat cu
colturi timpul reușind perfor
manțe uimitoare. Ne-am înscris 
m fluxul vizitatorilor, mulți la 
număr, încercînd si prindem 
unghiuri favorabile observației. 
Și sint destule de văzut aci ăm 
multe alte domenn: aparate de 
uz casnic, de la mașina de cusut 
la telefon portabil; urmedeme 
de instrumente de precizie: pro-

teamă să nu inducem în eroare. 
Industria japoneză nu se rezumă 
doar la ceea ce se vede și doar 
anumite motive ne-au constrîns 
la o asemenea soluție, A PRE
CIZAT DL. S. YAMAKAWA, 
DIRECTOR LA PAVILIONUL 
JAPONEZ. Am în vedere, pe de 
o parte încă nivelul prea redus 
de cunoaștere reciprocă dintre 
țările noastre și de aici de nive
lul de asemenea scăzut al relații
lor comerciale româno-japoneze. 
Vreau să vă informez că cu ci
teva zile în urmă expozanții ja
ponezi au avut între ei un schimb 
de opinii pricind sondajele rea
lizate pe piața românească. Știm 
că ritmul de creștere al comer
țului exterior al țării dumnea
voastră este rapid. Încercăm. în 
ce ne pricește să -ne dăm seama 
de posibilitățile pieții române p 
să facem eforturi pentru a lărgi 
contactele, colaborarea economi
că cu (ara dumneavoastră- Sin- 
tem preocupați să găsim moda
lități de întărire — pentru că u- 
nele succese in acest domeniu 
există deja — a iegătimfor pe 
plan tehnic. Nu excludem insă 
nici posibilitățile de cooperare 
mai ales in acele sectoare scade 
desfacerea se profdează ce foar
te avantajoasă. Încercăm, ne-a 
spus in inebesere dL Tanukawa. 
să depășim dezacantajsd
ței geografice care separi Romi- 
nia de Japonia prin mituri de 
naturi si ne apropie, ei contri
buie la dezvoltarea reiațălo' 
dintre noi in cit mm msdte di- 
recță“.

GALERIA PUBLICĂ DE
(Urmare din pag. I)
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timplă cu toate lucrurile făcute 
„pe picior de fugă", aseipenea 
expoziții au o notă de lucru în
săilat în pripă. Au o accentuată 
notă de artificial dată tocmai de 
strădania (inutilă) de a reuni sub 
semnul unor principii ceva ce 
nu poate fi reunit Nu arareori 
critica (ca să nu mai vorbim de 
public) cade în capcana întinsă 
de „firmă*, încercînd, cu efor
turi demne de o cauză mai bună, 
să descopere legături, afinități, 
direcții, tocmai acolo unde tro
nează mai nestingherit întîmp’ă- 
torul. Devine grotescă la un mo
ment dat stăruința de a 
găsi rațiuni teoretice, estetice

noul, prea puține s-au constituit 
într-un grup, care, după închi
derea expoziției să nu se destra
me efemer în loc să lase o traiec
torie pregnantă si fertilă în pei
sajul plasticii actuale. Aceste lu
cruri ne fac să ne întrebăm dacă 
anumite travestiri de ultimă oră, 
în măști ale noutății, exprimă ca
racterul organic, irepresibil al 
căutărilor unui artist sau altul ?

K. L DROIV

în-

iă. ia diserse fc 
figurativ pentru

Acuzate gravă, însă 
drectățită in mare măsură.

Ceea ce rostește critica „cu 
jumătate de gură* este expresia 
in ultimă instanță a rostirii artis
tice cu aceeași „jumătate de gu
ră*. Caracterul novator este de 
multe ori un fals caracter nova
tor. Lucrările sînt în formule 
stilistice „noi" la fel de închis
tate și conformiste ca atît de 
blamatele naturi moarte și 
compoziții intimiste. Aceste lu
crări sînt mai degrabă semnul 
unui efort incomplet și anarhic 
de informare, de experimentare 
prudentă a noutății așa cum 
apare ea spiritului unor artiști. 
Tocmai din punctul de vedere 
al noutății, al originalității, la 
Galeria Apollo prea puține par
ticipări au lăsat amprenta parti
cipării lor convingătoare, prea 
puține au suscitat interesul 
real cu care este înconjurat

TĂRIA SAU STIINTA 
DE A REZISTA 

SOLICITĂRILOR 
GRĂBITE

.Această sală a avut, așa cum 
am înțeles noi, un caracter de „a- 
vangardă" — ne declara sculpto
rul Dumitru Pasima. A avut, 
pentru că excluzând cîteva expo
ziții în jurul cărora se putea dis
cuta cu folos și în care se puteau 
trage unele concluzii, toate cele
lalte nu au fost decît o „pseudo- 
avangardă". Niște lucruri sterile, 
care vorbeau atit de „lărgimea" 
sufletească a autorilor lor, cît și 
despre capacitățile lor strict pro
fesionale. Niște lucruri „făcute", 
cum am spune în limbaj de ate
lier.

,Am vrut să deschid în sala 
„Apollo* o expoziție alături de 
colegii mei Radu Dragomirescu 
si Stendel — mi-a declarat Radu 
Stoica, unul dintre artiștii care 
au obținut în formația citată pre
miul ultimei Bienale a tineretului 
de la Paris. O expoziție pe care 
am fi visat-o într-un anume fel 
organizată, într-o viziune în care 
ar fi fost subliniată ideea, dar 
și rezultatele concreta ale „artei 
de echipă*. Din păcate sala a 
fast acordată numai lui Stendel. 
care a refuzat Eu și Radu Dra- 
Eomirescu am deschis totuși în 
altă parte, evident în alte condi-. 
ții și într-o altă ținută decît cea 
pe care am dorit-o și pentru care 
am lucrat în ultimă instanță*.

„Așa cum au fost prezentate la 
„Apollo* lucrările mele — mi-a 
declarat și Constantin Albani — 
poate că au fost mai puțin eloc
vente pentru ansamblulvente pentru ansamblul preocu
părilor mele actuale. Am fost ne
voit să prezint fragmente, într-o 
dispunere spațială nesemnificati
vă și după o operație de selecție 
cam grăbită, inevitabil grăbită, 
prin modul de participare. Avem 
și datorii de etică profesională pe 
care nu le onorăm întotdeauna. 
Se poate rezista cred solicitărilor 
atunci cînd știi că trebuie să aș
tepți un moment sau un cadru 
propice prezentării creației tale, 
pentru a o aduce publicului în 
lumina sa cea mai adevărată".

„Nu cred că acum la galeria 
„Apollo" se poate vorbi de un 
program. Ea reprezintă o posibi
litate de expunere Ia fel ca ori
care alta" — ne declara pictorul 
Gheorghe I. Anghel care a ex
pus, de asemenea, la această ga
lerie. „Galeria „Apollo" nu face 
decît să compromită ideea de 
grup, și implicit cea de noutate. 
Cred că se pot primi aci expo
ziții personale și cele de grup 
numai atunci cînd vor fi propu
se din partea artiștilor care vor• • • © © •
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LA ATLETISM
ț-

Timpul rece din ultimele 
zile nu a fort un impediment 
pentru desiășurarea întrece
rilor din cadrul Cupei oferi
tă de ziarul nostru. S-au pu
tut efectua mai ales probele 
de rezistență, ațară sau în 
sală, acolo unde spațiul o 
permite, s-au efectuat unele 
probe de sărituri.

Data de 18 octombrie, ul
tima zi a etapei 1 nu trebuie 
privită cu prea multă riguro
zitate, deoarece, acolo unde 
motive obiective au împiedi
cat terminarea concursurilor 
pe clase, se mai pot rupe ci
teva zile din etapa a Il-a, pe 
școală (19—25 oct.) pentru
care este necesară doar o sin
gură zi. La Școala profesio
nală Electromagnetica, de 
exemplu, profesorii de educa
ție fizică, Aurel Ișoveanu și 
Maria Nicolau, au efectuat 
printre primii concursurile pe 
clase iar acum, pentru o mai 
eficientă desfășurare a etapei 
pe școală au hotărît ca marți 
20 octombrie, să desfășoare 
doar proba de rezistență a 
Cupei in cadrul unui cros pe 
școală. Ideea este excelentă 
cu atît mai mult cu cit în 
acest fel, realizează și parti
ciparea la Crosul de toamnă 
al elevilor, — din calendarul 
competițional al U.T.C. — 
întrecere care se poate împleti 
excelent 
zistență din cadrul 
ziarului nostru. Ne permitem 
chiar să sugerăm ca etapa pe 
sectoare din Municipiul Bucu 
rești a Crosului de toamnă ai 
elevilor, să cuprindă și probele 
de rezistență ale concursului 
atletic Cupa „Scînteia tinere-

cu probele de re-
Cupei

ULTIMELE ZILE
ALE ETAPEI iNTll
• INIȚIATIVE

PROPRII

VALOROASE ÎN

ORGANIZAREA

ÎNTRECERILOR

tului“ și eventual în aceeași zi 
să se programeze și restul 
probelor atletice.

Dar pentru rezolvarea pro
blemelor de organizare pe sec
tor a acestor două competiții 
este recomandabil să se înfiin
țeze pe lingă Comitetele 
U.T.C. de sector comisii al
cătuite din reprezentanți ai 
U.T.C., profesori de educație 
fizică din sector precum și 
membri ai asociațiilor sporti
ve din școli.

Revenind la concursurile 
primei etape este interesant 
de arătat cîteva succese pe 
care le-au obținut în anii 
trecuți la atletism elevii Șco
lii profesionale Electromagne
tica. Astfel, printre elevii ai 
căror primi pași spre pistele 
de atletism au fost îndrumați 
de profesorii sus-amintiți sint. 
Maria Lincă, recordmenă na
țională de senioare și junioa
re, Petre Lupan, campion na
țional și multiplu recordman 
de juniori, Tudor Puiu, cam
pion și recordman național, 
Viorica Brad, recordmenă na
țională și campioană de ju
nioare, Niculae Niculae, Pop 
Victor, Rădulescu Dorin, com- 
ponenți ai loturilor naționale 
de seniori sau juniori pentru

Hotărîri ale Biroului
Federației de fotbal

a nu pomeni decît doar cifi- 
va. Acest palmares prodigios 
realizat de elevii școlii sînt do
vezi ale seriozității și pasiu
nii cu care profesorii de edu
cație fizici amintiți și-au des
fășurat activitatea.

In această etapă au ieșit 
în evidență Gheorghița Luca 
(anul 1 F) care a reușit 8,9 sec. 
pe 60 m și surorile gemene 
Voicu — Georgeta și Maria
na — (anii I, 1 și I, G) și Ion 
Aldea care s-au remarcat în 
probele de rezistență. Îndru
mate spre pregătire în secții
le atletice de performanță 
ele au toate șansele să obțină 
succesele pe care le-au obți
nut predecesorii lor din aceas
tă școală.

• Arbitrii Vasile Neacțu și 
Nicolae Cursaru — suspendați 
6 și, respectiv, 3 luni. I. Cîm- 
peanu — „achitat" !?!

Biroul F.R.F. a analizat, asea
ră. greșelile de arbitraj săvîr- 
țite în etapa desfășurată dumi
nică. La sfîrșitul ședinței, to
varășul Mircea Angelescu, pre
ședintele Federației, a prezentat 
ziariștilor, în cadrul unei con
ferințe de presă, hotărîrile a- 
doptate. Arbitrul Vasile Neac- 
șu, tușier la meciul Steaua — 
Politehnica Iași, a fost conside
rat drept principal vinovat de

înscrierea golului egalizatorînscrierea golului egalizator al 
formației Steaua dintr-o poziție 
clară de ofsaid. El a fost sus
pendat pe o perioadă de 6 luni. 
Nicolae Cursaru, care a oficiat 
la centru întîlnirea amintită și 
aflat la prima abatere gravă, 
a primit o suspendare pe 3 luni.

Surprinzător, arbitrul par
tidei Rapid — Universitatea 
Craiova a fost „achitat".

Președintele Federației a in
format ziariștii că în cadrul ace
leiași ședințe s-au adoptat, de 
asemenea, unele măsuri privind 

........... ; arbi-îmbunătățirea activității 
trilor.

PLENARA
CLUBULUI

SILVIU DUMITRESCU

Ieri, după-amiază, la clubul 
Dinamo a avut loc o plenară în 
cadrul căreia s-a prezentat o 
amplă informare asupra sta
diului de îndeplinire a sarcinilor 
pe anul 1970, precum și măsurile 
ce se impun pentru îmbunătăți
rea activității clubului în vii-

DINAMO
tor. Cu acest prilej, plentara, „, r_____ a
adoptat unele măsuri oraaniza- 
torice. Noul președinte al clu
bului este col. Valeriu Buzea, 
iar vicepreședinți : It. col. Liță 
Cosma, lt. col. Nae Gh. Ion și 
col. Horia Petrescu.

i Meridian • Meridian
• TREI

NEȘTI sint 
competițiile 
ropene de 
va susține, 
avea loc după amiază 
grad, un meci dificil cu Steaua 
Roșie în cadrul „Cupei campio
nilor europeni". La Eindhoven, 
Steaua va intilni formația olan
deză P.S.V. în „Cupa cupelor", 
iar la Liverpool, Dinamo va ju
ca în compania formației 
F.C. Liverpool, într-un joc con- 
tînd pentru „Cupa europeană a 
tîrgurilor". Ambele meciuri se 
vor disputa în nocturnă.

• La Phoenix (Arizona) 
continuat campionatele

ECHIPE ROMA- 
angajate astăzi in 
internaționale eu- 
fotbal. U.T. Arad 

intr-un joc care va 
la Bel-

au 
mon

diale de tir. In proba de armă 
liberă calibru redus 60 f (cul
cat) victoria a revenit țintașu- 
lui Manfredd Fiess (Republica 
sud Africană) cu 598 puncte.

Klaus Zahringer (R.F. a Ger
maniei) a ocupat locul doi cu 

597 puncte, urmat de A. Kogut 
(Polonia), 597 puncte. Gheorghe 
Vasilescu (România) s-a clasat 
pe locul 6 cu 595 puncte. Pe 
echipe au cîștigat trăgătorii Ita
liei cu 2 368 puncte. Medalia de 
argint a revenit echipei Româ
niei — 2 367 puncte, iar cea de 
bronz formației Iugoslaviei — 
2 366 puncte.

• In Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare din Capitală a 
început finala campionatului na
țional masculin de șah. Iată cî- 
teva dintre rezultatele înregis
trate în runda inaugurală : Cio- 
cîltea—Joița 1—0 ; Ghizdavu— 
Buză 1—0 ; Gheorghiu—Pavlov 
remiză ; Reicher—Solomonovici 
remiză.

« în ziua a doua a turneu
lui final al campionatului re
publican de polo pe apă, care

se desfășoară în bazinul Flo- 
reasca din Capitală, echipa Di
namo București a învins cu sco
rul de 5—4 (1—0, 1—1, 2—3, 1—0) 
fonmația Rapid București. In
tr-un alt joc. Steaua București 
a dispus cu 6—4 (1—0, 3—1, 2—1, 
0—2) de Voința Cluj.

• La Patinoarul „23 August" 
din Capitală, au continuat între
cerile campionatului național 
de hochei pe gheață. Echipa 
Steaua București a dispus cu 
scorul de 11—1 de formația 
Avîntul Gheorghieni. într-un 
alt joc, I.P.G.G. București a în
vins cu 5—3 formația Agrono
mia Cluj.

• La Ciudad de Mexico s-a 
disputat meciul internațional 
feminin de fotbal dintre echi
pele Mexicului și Italiei. Jucă
toarele mexicane au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (2—0).

în această modalitate să exprime 
ceva ce nu poate fi exprimat alt
fel", completa pictorul Tom* 
Roată.

UN „RÂU MITITEL" 
SAU COMPROMIS 

SADEA ?
Iată acum și cîteva opinii ale 

forurilor organizatoare.
La serviciul pentru organiza

rea expozițiilor din U.A.P. am 
primit următoarele explicații: 
„Această sală și-a pierdut din ca
racterul inițial treptat și acum 
are ca singură specialitate expu
nerea în grup, a unor grupuri, e 
drept, pe care le constituim cu 
destulă dificultate, solicitîndu-i 
noi din ce în ce mai intens pe 
artiștii „invitați". Nu mai găs.'m 
atît de ușor artiști să susțină la 
un anumit nivel această galerie. 
S-a întimplat uneori să apelăm 
și Ia artiști care erau mai puțin 
pregătiți pentru expunere, și care 
au prezentat în grabă un număr 
oarecare de lucrări. Experien'a 
de pînă acum ne face să afir
măm că dacă ne-am rezuma Ia 
un caracter strict specializat, ar 
trebui ca după patru-cinci expo
ziții să închidem sala" De la 
conducerea U.A.P. am primit o 
altă serie de explicații : „S-a cre
at sala ,.Apollo" pe de o parte 
pentru că nu sînt săli îndestulă
toare, iar pe de altă parte pentru 
a prezenta selectiv tot ceea ce 
este mai interesant în căutările 
artiștilor noștri. Cum poate știți, 
in celelalte săli expun artiști con
form planificărilor de secție (pic
tură, sculptură, grafică etc.) din 
trei in trei ani. Aici expun artiști 
în grupuri constituite de către 
serviciul de expoziții prin invi
tații personale. Deci, nu mai in
tră in planificarea secțiilor, în 
jurisdicția lor, cu alte cuvinte. E 
drept calitatea expunerilor în 
ultima vreme s-a mai diluat iar 
singura explicație cred 
în faptul că ni se 
mereu, în continuu, 
la o anumită limită 
că. Aceasta dovedește că

că stă 
oferă 

lucrări 
valori- 

------- ---------- — artiștii 
intr-adevăr buni reprezintă un 
grup mai restrîns. care nu poate 
acoperi necesarul acestei săli din 
doi în doi ani". La întrebarea 
noastră dacă se mai consideră 
necesară specializarea acestei săli 
în condiția în care nu a ajuns să 
se diferențieze de celelalte, ni s-a 
răspuns că „în ciuda faptului că 
specializarea urmărită de Ia hun 
început nu e ceea ce s-a dorit, e 
mai bine ea ea să existe în con
tinuare. Pentru că — ni s-a ex
plicat — este posibil ca în cursul 
unui an să se înregistreze și cite
va manifestări interesante (lu
cruri care de fapt se întîmplă și 
în celelalte săli, după părerea 
noastră). Desigur sala „Apollo", 
așa cum se prezintă, nu este cel 
mai mare rău posibil sau exis
tent, este un rău mititel și n-ar 
fi prin aceasta justificat să re
nunțăm Ia ea sau la ideea spe
cializării ei". /

O GALERIE PUBLICĂ 
DE ARTĂ SUB SEMNUL 

PROVIZORATULUI
Așadar toată lumea — critici, 

artiști, U.A.P. — își dă seama că 
în expozițiile prezentate publicu
lui, în sala „Apollo" — limita va
lorică a coborât mult sub limita 
admisă, că aceste expoziții au în
ceput să gîfîie, că sînt susținute 
la suprafață cu mari eforturi, cu 
pînze de pe care uleiul nu s-a 
uscat încă, făcute abia cu cîteva 
zile înaintea vernisajului. Desi
gur, nimeni nu poate pretinde a- 
pariția peste noapte a unor ope
re de o pregnantă, remarcabilă 
noutate care să susțină prestigiu] 
galeriei „Apollo" — după nume, 
adevărată „rachetă" a celor mai 
valoroase noutăți din arta plasti
că. Insă nu putem nici să tăcem 
asupra faptului că sub eticheta 
„noutății" și a „specializării" 
uneori a „avangardismului", ga
leria „Apollo" ne prezintă ade
sea lucrări de o oarecare rutină, 
în fond mimetice, lipsite de tim
bru personal, cu adevărat nou și 
original. Nu cunoaștem vreo a- 
firmare deosebită, necum răsu
nătoare, pe care să o fi patronat 
galeria „Apollo". Cunoaștem, in 
schimb, lansarea pe o bază fal
să (poate deocamdată) a unor 
teorii și „dispute" cu privire la 
ultimele „noutăți"... necunoscute. 
Revista „Arta" a și dezbătut 
problema artei „mangeabile", a 
„palp-art“-ei etc. Toate acestea 
întrețin însă unora iluzia unei 
mari efervescențe în jurul unor 
opere cel puțin misterioase. Pe 
de altă parte, nu împărtășim nici 
psihologia „răului mititel" de 
care ni s-a vorbit, cum am ară
tat, la conducerea U.A.P. Dacă 
„Apollo" nu-Și poate onora un 
program ce n-a fost niciodată 
expus în termeni prea clari nu 
vedem de ce ea n-ar fi o sală 
de expoziție ca oricare alta — 
sau poate mai bună decît oricare 
alta — larg deschisă tuturor ar
tiștilor tineri, indiferent de na
tura preocupărilor momentane, 
cu o singură exigență : aceea a 
artei scoase de sub imperiul 
provizoratului și al mimetismu
lui. în condițiile unei nu tocmai 
mari bogății de spațiu, e păcat 
să-l compromitem în ochii publi
cului pe acela existent. Firește, 
galeria „Apollo" poate fi, even
tual, echivalentul unei colecții 
de debut literar, ori destinată 
cunoașterii mai cuprinzătoare a 
artiștilor din provincie, la ora 
actuală prea puțin cunoscuți, și 
pe nedrept, în București... Nu 
vrem însă să dăm soluții pentru 
că singura care se impune este 
de competența profesională și 
administrativă a forurilor condu
cătoare ale U.A.P. care, nu ne 
îndoim, vor găsi mijloacele adec
vate ca galeria publică de artă 
să nu înșele așteptările vizitato
rilor.
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Manifestări cu prilejul Zilei
Forțelor Armate ale României

în diferite țări au loc mani
festări prilejuite de a 26-a aniver
sare a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

La Varșovia, transmite cores
pondentul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, colonel Nicolae Manda- 
che, atașat militar, aero și naval 
al României în Polonia, a avut

președintelui

întîlnjri cu ofițeri și militari în 
termen polonezi din voievodatul 
Varșovia. Cu acest prilej, a fost 
prezentată o conferință despre 
forțele armate române și parti
ciparea lor la războiul antihitle
rist

Cu același prilej colonel Petru 
Rotariu, atașat militar al Româ
niei la Praga, a depus coroane de 
flori la monumentele și mor
mintele ostașilor români căzuți 
pe teritoriul Cehoslovaciei în 
lupta împotriva fascismului, în 
localitățile Bmo, Zvolen, Kro- 
meriz, Lucenec, Piestany, Ba
nov, Pustimer și Humpolec, 
transmite Eugen Ionescu.

Iugoslaviei
tn legătură cu vizita sa în 

Olanda, președintele Iugoslaviei. 
Iosip Broz Tito, a acordat un in
terviu televiziunii olandeze în 
care s-a referit și la unele pro
bleme internaționale.

Președintele iugoslav a expri
mat, între altele, opinia că situa
ția actuală din Europa este ceva 
mai bună decît în urmă cu cîți- 
va ani și că există multe ele
mente care confirmă o asemenea 
Îmbunătățire.

Propunerea țărilor socialiste 
de a se organiza o conferință în 
problemele securității reprezin
tă un lucru util și bun, a arătat 
președintele Tito, subliniind, tot
odată, că „este vorba, în același 
timp, de un proces care cere 
multe pregătiri și diminuarea a- 
oelui egoism manifestat de unele 
țări din Europa. Mă gîndesc, de 
exemplu, la îngrădirile ce se pun 
în calea dezvoltării relațiilor e- 
conomice din Europa. Toate a- 
cestea trebuie înlăturate treptat. 
Este deosebit de important să 
se pună capăt cursei Înarmări
lor". în aceșt context, a adăugat 
el. trebuie să depunem eforturi 
pentru ca relațiile dintre Est și 
Vest, care s-au .îmbunătățit în
tr-o oarecare măsură în 
mentul de față, să fi-e din 
ce mai bune.

Corespondentul Agerpres la 
Budapesta, Al. Pintea, relatează 
că atașatul militar și aero al Ro
mâniei la Budapesta, colonel E- 
milian Bîrlea, a organizat o gală 
de filme în saloanele ambasadei.

Au luat parte generali și ofi
țeri superiori ai armatei populare 
ungare, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, atașați 
militari acreditați la Budapesta 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

ITALIA : localitatea Reggio 
Calabria a fost în cursul ul
timelor săptămîni teatrul 
unor violente incidente. In 
fotografie, aspect din tim
pul recentei tensiuni. Grupuri 
masive de polițiști, într-una 
din piețele orașului.

Ședința Comitetului
Executiv al C.A. E.R

mo- 
ce în

• PREȘEDINTELE 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito. 
a sosit ieri Ia Haga pentru o 
vizită oficială de 4 zile în Olan
da. I.a sosire, oaspetele iugo
slav a fost întâmpinat de regina 
Iuliana a Olandei.

R.S.F.
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Analfabetism planificat...
• TRAGIC RECORD SUD-COREEAN © 75 LA SUTA DIN
cetățenii Intre 10-30 de ani nu știu să scrie 

Șl SĂ CITEASCĂ • „SUCCES" SAU CINISM ?

D„.e statistice publicate la Seul ne pun în fața unui trist 
record : aproape 75 la sută din sud-coreenii între 10 și 30 de 
ani nu știu să scrie și să citească. Mai precis, dintr-un total 
de 15 milioane de persoane încadrate în această categorie de 
vîrstă, peste 11 milioane trebuie să pună degetul în locul sem
năturii.

Cifrele acestea, care poartă 
încârcâturâ de tragism, sînt

ORIENTUL APROPIAT
LUĂRI DE POZIȚIE LA CAIRO Șl TEL AVIV

în cadrul unui discurs rostit în 
fața comandanților și ofițerilor 
superiori ai armatei, întruniți la 
Statul major general, președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, a mențio
nat că o. prelungire a încetării 
focului în zona Canalului de Suez 
pentru încă 90 de zile ar putea 
avea loc numai cu condiția ca Is
raelul să participe efectiv la ne
gocierile sub egida lui Gunnar 
Jarring. R.A.U., a declarat An
war Sadat, nu va accepta decît o 
singură dată prelungirea acordu
lui de încetare a focului.

negocierilor sub auspiciile lui 
Gunnar Jarring, precizează un co
municat oficial dat publicității la 
Tel Aviv. Această poziție a fost 
exprimată după reuniunea cabi
netului israelian, care a avut loc 
luni la Tel Aviv sub președinția 
lui Yigal Allon, prim-ministru in
terimar.

La Moscova au început lu
crările celei de-a 49-a ședințe a 
Comitetului Executiv al Consi
liului de ajutor economic reci
proc, la care participă : L. Avra
mov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria,
F. Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace,
G. Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.

Polone, Gh. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
A. Apro, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Un
gare, și M. A. Lesedko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Lucrările sînt conduse de to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv 
CA.E.R.

Israelul este gata să accepte 
prelungirea perioadei de încetare 
a focului în zona Canalului de 
Suez, dar consideră că respecta
rea reciprocă a acordului de în
cetare a focului, în toți termenii 
săi, este esențială pentru reluarea

Se reamintește că actuala pe
rioadă de încetare a focului, care 
a fost stabilită pentru 90 de zile, 
se încheie la 5 noiembrie a.c.

★
La Amman au fost constituite 

luni birourile mixte permanente 
— politic și militar — ale Comi
tetului Superior Arab însărcinat 
cu supravegherea încetării focu
lui, anunță agenția FRANCE 
PRESSE, citind surse informate 
din capitala iordaniană.

Ample măsuri de
securitate în Canada
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Dublinul cunoaște în aceste zile o atmosferă deprimantă. 
Observatorii politici își pun tot mai des întrebarea dacă 
intr-o perioadă, relativ apropiată, nu se va asista eventual 
Ia o gravă criză politică. Trei factori concură la aceasta : 
severele măsuri de austeritate adoptate de guvern Ia sfîr- 
șitul săptăminii trecute, controversa în legătură cu intrarea 
Irlandei in Piața comună europeană și procesul in care 
sint implicate mai multe personalități ale partidului de 
guvernămînt Fianna Fail, declanșat prin descoperirea unui 
trafic ilegal de arme destinat extremiștilor catolici din 
Irlanda de nord.

Pentru mulți observatori, hotărirea guvernului de a pro
ceda la înghețarea prețurilor și salariilor, anunțată vinerea 
trecută, a făcut să slăbească și mai mult poziția primului- 
ministru, Jack Lynch, obligat deja să lupte împotriva unei 
crize de încredere înlăuntrul propriului său partid. Din 
punctul de vedere guvernamental, această măsură se im
punea datorită creșterii inflației, a numărului record de 
șomeri și a slăbirii lirei irlandeze.

Presiunile inflaționiste au determinat guvernul să ceară 
reprezentanților sindicatelor și patronatului realizarea unui 
„acord voluntar" în ce privește înghețarea prețurilor și sala
riilor. Eșecul tratativelor purtate au dus acum la măsurile 
anunțate Ia Dublin care, se recunoaște deschis, sînt extrem 
de nepopulare și vin intr-un moment cind guvernul premie
rului Lynch trebuie să se pregătească in vederea alegerilor 
generale.

Controverse nu mai puțin animate, dar și mai vechi, 
suscită apropierea datei începerii tratativelor dintre repre-

al Consiliului de
Miniștri al R.A. II
Comitetul Central al Uniunii 

Socialiste Arabe a aprobat marți 
numirea lui Mahmud Fawzi, con
silier pentru problemele externe 
al fostului președinte Nasser, în 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.A.U.

Guvernul provinciei canaule 
ne Quebec a reafirmat luni seara 
permisiunea de a-i lăsa pe au
torii recentelor răpiri să pără
sească nestingheriți Canada iu 
schimbul eliberării atașatului co
mercial britanic James Cross. 
Guvernul federal a confirmat, la 
rindul său, la Ottawa, respecta
rea acestei oferte a guvernului 
provinciei Quebec.

Descoperirea locului unde a 
fost deținut, înainte de a fi fost 
asasinat, ministrul muncii din 
guvernul provincial al Quebecu- 
lui, Pierre Laporte, a dus la 
intensificarea cercetărilor poli
ției pentru depistarea persoane
lor suspectate de a fi organizat 
răpirile.

Măsurile de securitate luate 
la Montreal și In împrejurimile 
acestei metropole au depășit 
luni, după cum transmite agenția

baricadat 
circulație 

a instituit 
fluviul St 
asemenea.

FRANCE PRESSE, toate situa
țiile similare cunoscute in istoria 
Canadei. Poliția a 
principalele artere de 
și intrările în oraș și 
posturi de control pe 
Laurent Au fost de
întărite posturile de control de 
la frontierele cu celelalte pro
vincii, iar frontiera cu Statele 
Unite este supravegheată in pei- 
manență de puternice unități de 
poliție și militare.

• POLIȚIA CANADIANA a 
anunțat luni seară descoperirea 
clădirii în care a fost reținut și 
probabil ucis ministrul muncii 
din guvernul provinciei Quebec. 
Pierre Laporte. Probele găsite 
atestă, potrivit declarațiilor fă
cute de un membru al poliției 
canadiene, că în momentul in 
care Laporte și-a dat seama de 
faptul că răpitorii săi intențio
nează să-1 „execute”, a încercat 
să se opună.

O
extrase din rezultatele ultimu
lui recensămînt școlar efectuat 
în Coreea de Sud. Pare para
doxal, dar autoritățile sud-co
reene își fac un punct de onoa
re din datele recensămîntului. 
„în comparație cu situația din 
1955 (cînd a fost efectuat pre
cedentul recensămînt școlar — 
n.n.) — afirmă într-un comuni
cat de presă Ministerul instruc
țiunii de la Seul — procentul 
analfabeților a scăzut cu 2,5 la 
sută, ceea ce poate fi consi
derat un succes". Noțiunea de 
succes apare, în acest caz, cel 
puțin deplasată. Și nu e de mi
rare că unele ziare sud-core
ene au socotit potrivit să rele
ve, pe baza unei socoteli sim
ple, că dacă se va continua în 
actualul ritm, problema analfa
betismului va fi rezolvată defi
nitiv în Coreea de sud abia 
peste cîteva sute de ani...

Perspectivele sînt triste. Mai 
ales dacă avem în vedere că 
recensămîntul are un caracter 
„școlar" și, în consecință, nu a 
vizat decît persoanele suscepti
bile să urmeze cursurile școlare 
(încadrate de autorități în așa 
numita categorie a „capabili- . 
lor de asimilare"). Despre mili
oanele de analfabefi din rîn
durile persoanelor depășind 
vîrstă de 30 de ani nu se cu
nosc nici un fel de date 
ciale.

Ccuzele ravagiilor pe 
plaoa analfabetismului le 
în Coreea de Sud le oferă da
tele aceluiași recensămînt, la 
capitolul „situația frecvenței 
școlare*. Din 13 800 000 de per
soane între 7 și 20 de ani, 
12000 000 nu sînt cuprinse de
loc în procesul de învățămînt. 
Situația cea mai grea se sem
nalează în reaiunile rurale 
unde aorocoe 93 la sută din 
persoanele de vîrstă amintită 
se găsesc în afara școlii. Auto-

rii recensămîntului au trecut în 
dreptul acestor cifre mențiu
nea : „nu frecventează școlile", 
în realitate mențiunea exactă 
ar fi : „nu pot frecventa școlile". 
Nu le pot frecventa din cau
za lipsei sălilor de clasă (con
form datelor semi-oficiale, nu
mărul sălilor de clasă nu e su
ficient decît pentru cuprinderea 
a maximum 25 la sută din 
populația de vîrstă școlară în
tre 7—13 ani). Nu le pot frec
venta din cauza lipsei de ca
dre didactice (în învățămîntul 
elementar numărul învățători
lor nu atinge nici o treime din 
ceea ce autoritățile denumesc 
„plafonul minim necesar"). Tn 
sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, o 
influență negativă o are faptul 
că mulți copii trebuie să mun
cească pentru a contribui la în
treținerea familiei lor, pentru 
a-și cîștiga propria existență. 
Recensămîntul ocolește acest 
aspect exploziv, însă date fur-

nizate de unele ziare din capi
tala sud-coreeană relevă că în 
rîndurile populației rurale nici 
măcar 20 la sută din copiii 
peste șase ani nu sînt „scutiți" 
de necesitatea de a munci cot 
la cot cu părinții.

In cursul ultimelor două de
cenii, autoritățile sud-coreene 
au inaugurat cu pompa sforăi
toare a supralicitării demagogi
ce cîteva „planuri de alfabeti
zare". De fiecare dată, aceste 
planuri au rămas îngropate în 
diferite sertare ale birourilor 
ministeriale. Solicitărilor insis
tente ale populației li se răs
punde invariabil, prin invoca
rea „penuriei de fonduri". Ase
menea pretexte au o rezonanță 
evidentă de cinism dacă ne 
gîndim la creșterea neconte
nită a fondurilor alocate la 
Seul pentru armată și poliție 
(fonduri care reprezintă actual
mente aproape 55 la sută din 
totalul cheltuielilor bugetare).

Școlile mai pot aștepta. Li
chidarea analfabetismului e 
„planificată" la Seul pentru... 
sacalele viitoare.

ofi-

care 
face

fl

Instantaneu școlar obișnuit în Coreea de Sud : micii școlari se 
chinuiesc să scrie, șezînd direct pe podea într-o așa numită

SCRISOAREA

scrie, șezînd direct pe podea într-o așa numită 
„sală de clasă"

„CELOR 70 (6

După reînvierea for
mulei guvernamentale 
de „centru-stîngo", 
viața politică italiană 
rămine în efervescen
ță. Evaluările, reeva
luările, căutările, con
tinuă în cadrul dife
ritelor _ curente și for
mațiuni politice. „Eva
luările și dezbaterile 
se prelungesc — no
tează CORRIERE 
DELLA SERA — pro
blemele de structură 
ale economiei și de 
dezvoltare tehnologi
că, criza universitară, 
dilemele deschise ale 
evoluției Pieței comu
ne, locul Italiei în re
alitățile noi ale Euro
pei anului 1970, ridică 
tot atîtea probleme și 
semne de întrebare, 
reclamă poziții și mai 
□Ies perspectiva unor 
direcții clare de ac
țiune".

In această atmosfe
ră, un eveniment mai 
puțin obișnuit petre
cut la dreapta scenei 
politice italiene, meri
tă a fi menționat. Este 
vorba despre ceea ce 
unele ziare italiene 
denumesc „radicaliza-

P. NICOARA

TENSIUNE POLITICA

K.D.G.: Imagine din portul Rostock.

AMBASADORUL ROMÂNIEI
PRIMIT DE W. GOMULKA

vaccin anticancer, 
eficient. Produsul

zentanții Irlandei și ai Comisiei Pieței comune în vederea 
aderării acestei țâri la C.E.E. Cu cîteva zile în urmă, Par
tidul laburist irlandez, aflat in opoziție, și-a exprimat des
chis împotrivirea față de aderarea la „Comunitatea celor 
șase". Laburiștii au subliniat că o asemenea acțiune nu ar 
avea alt rezultat decît renunțarea completă la neutralitatea 
țării.

Problema care se pune pentru irlandezi este dacă să ur
meze Anglia, cu care întreține strînse relații economice, sau 
să-și diversifice piețele de desfacere a produselor proprii, în 
condițiile răminerii in afara C.E.E. La Dublin se vorbește 
acum tot mai intens că la începutul anului viitor va fi orga
nizat un referendum național în această problemă. Poporul 
va fi chemat să se pronunțe, dacă este în favoarea continuă
rii actualei căi de menținere a suveranității depline a țării, 
sau ar fi dispus că renunțe la prerogativele sale suverane 
prin acceptarea Tratatului de la Roma.

In sfirșit, procesul celor patru acuzați de contrabandă cu 
arme, în frunte cu fostul ministru de finanțe, Charles Hau- 
ghey, care de patru săptămini constituie una din principa
lele teme de discuții ale irlandezilor, este considerat că ar 
putea la rindul lui, să fie hotărîtor pentru soarta guvernului 
Lynch. Ziarele irlandeze publică acum, pe multe coloane, 
relatări asupra dosarelor secrete ale cabinetului de miniștri 
din care rezultă că guvernul, în întregul lui, nu ar fi fost 
în necunoștință totală de cauză asupra transportului de 
arme pentru catolicii nord-irlandezi. Se apreciază că o sen
tință de achitare în acest proces ar putea să pună intr-o 
situație dificilă pe Jack Lynch, ai cărui critici ii repro
șează că ar fi trebuit mai curînd să mușamalizeze întreaga 
afacere deeit să o aducă la lumină prin indiscrețiile făcute.

Cert este că in partidul de guvernămînt Fianna Fail, s-a 
format , acum o aripă dc dreapta, condusă de' Haughey și de 
fostul ministru al agriculturii, Neil Blaney. Observatorii 
consideră că un verdict de achitare în procesul intentat lui 
Haughey ar putea să aibă drept rezultat întărirea acestei 
fracțiuni ceea ce ar duce la retragerea lui Jack Lynch din 
fruntea guvernului. O altă alternativă ar consta, după păre
rea cercurilor informate din Dublin, intr-o sciziune în parti
dul Fianna Fail. In sfîrșit, unii observatori apreciază că nu 
ar fi exclus ca președintele țării, de Valcra, în prezent in 
vîrstă de 88 de ani, să se retragă pentru ca postul lui să 
fie ocupat de Lynch, asigurindu-se în acest fel menținerea 
unității partidului de guvernămînt.

Rămine de văzut care va fi deznodăniintul acestor fră- 
mintări.

Marți, primul secretar al 
C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, VVladys- 
law Gomulka, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Polonia, 
Tiberiu Petrescu. Cu acest 
prilej a avut loc o discuție 
prietenescă.

• MARȚI A ÎNCEPUT LA 
BUDAPESTA Consfătuirea re
prezentanților sindicatelor mi
niere din unele țări socialiste, 
care dezbate probleme actuale 
ale revoluției industriale și sar
cinile ce revin sindicatelor. Din 
țara noastră participă o delega
ție condusă de Petre Furdui, 
președintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei miniere, energiei e- 
lectrice și geologiei.

• LA MOSCOVA A IEȘIT DE 
SUB TIPAR cel de-al treilea vo
lum dintr-o lucrare pregătită în' 
comun de colaboratori ai Acade-. 
miei Republicii Socialiste Româ
nia și Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și consacrată relațiilor 
istorice dintre Țările române și 
Rusia-în secolele XV—XVIII. A- 
cest ultim, volum cuprinde docu
mente, mesaje și corespondență 
diplomatică.

cind acest lucru, Fujiwara, îm
preună cu asistentul său Riichi 
Nakada, au preparat un vaccin 
din allicin obținut din usturoi. 
Ei au experimentat preparatul la 
tumori canceroase Ehrlich Ascita 
și Yoshida Sarcoma.

• PROFESORUL MOTONORI 
FUJIWARA de la Universitatea 
din Kyoto a comunicat că a des
coperit un 
deosebit de 
este preparat din usturoi, care 
conține un aminoacîd denumit 
allene, ce poate deveni în anu
mite condiții allicin. Cu 12 ani în 
urmă, în Statele Unite s-a des
coperit în cursul unor experiențe 
de laborator că allicinul poate 
opri evoluția cancerului. Cunos-

•LUÎND CUVINTUL in cadrul 
ședinței conducerii federale a 
P.C. German, președintele par
tidului, K. Bachmann, a arătat, 
între altele, că forțele de dreapta 
din R.F. a Germaniei și-au in
tensificat in ultimul timp atacu
rile îndreptate in direcția răs
turnării actualului guvern. Pre
ședintele P.C. German a chemat 
pe oamenii muncii de la orașe și 
sate, sindicatele, pe toți demo
crații să se pronunțe pentru o 
politică consecventă de pace, să 
creeze un front comun pentru 
respingerea ofensivei forțelor 
reacționare.

rea tinerilor liberali". 
Mai precis, remarca 
se referă la scrisoa
rea deschisă adresată 
secretariatului parti
dului liberal de un 
grup de 70 de tineri 
care fac parte din 
componența organe
lor conducătoare lo
cale ale acesiui 
partid. Scrisoarea, cu 
un energic accent 
protestatar, atrage a- 
tenția asupra „orientă
rii net conservatoare" 
a partidului liberal, 
acuzînd conducerea 
P.L.I. că „se opune u- 
nei evoluții necesare", 
că „abordează pro
blemele de pe poziții 
vădit retrograde" și 
că „a făcut tot ce-i 
este posibil pentru a 
îndrepta spre extrema 
dreaptă mișcarea libe
rală italiană transfor- 
mînd-o într-un centru 
de polarizare a ele
mentelor celor mai re
fractare progresului 
societății italiene"

Scrisoarea deschisă 
a „celor 70“ se înscrie 
într-un amplu curent 
de radicalizare a tine
rilor liberali italieni.

Descriind orientarea, 
spre care tind „majo
ritatea elementelor ti
nere din rîndurile 
P.L.I." cotidianul mila
nez CORRIERE DELLA 
SERA o definește ca 
fiind „la stingă demo
crației creștine și la 
centrul partidului so
cialist", De la creștin- 
democrați ei acceptă 
o parte din ideile pri
vind „programarea e- 
conomică" ; de la so
cialiști ei aprobă o 
mare parte a concep
țiilor sociale și ideea 
autonomiei laice. A- 
trage atenția atitudi
nea netă a „tinerilor 
liberali rebeli" în ce 
privește condamnarea 
politicii blocurilor pe 
arena internațională 
și în sprijinul unei 
„atitudini mai active 
a Italiei în promo
varea _ securității și 
cooperării europene" 
(CORRIERE DELLA 
SERA).

Aceste delimitări și 
reconsiderări în rîndul 
tinerilor liberali ita
lieni sînt considerate 
ca simptomatice de 
numeroși observatori

ai vieții politice italie
ne. Intr-un sens mai 
larg, așa cum subli
niază, NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG într-o 
corespondență din 
Roma — evoluțiile din 
rîndul tinerilor liberali 
„se circumscriu unei 
tendințe mai ample a 
tineretului de a pă
răsi organizațiile de 
drecpfa". Această 
tendință corespunde 
pătrunderii mereu mai 
accentuate, în cele 
mai diferite cercuri ale 
tineretului italian, a 
ideilor de stingă, mai 
exact a conștiinței ne
cesității progresului 
social. Efectiv, evolu
ția tinerilor liberali re
prezintă o manifesta
re a discreditării 
dreptei în rîndurile ti
neretului. Ea reflectă 
și accentuează înain
tarea sfîngii. Ea va 
contribui, cu certitudi- - 
ne, ia reducerea, în 
continuare, a impor
tanței politice a extre
mei drepte în Italia.

E. R.

STABILIREA RELAȚIILOR
DIPLOMATICE

ÎNTRE R. P. CHINEZĂ 
SI GUINEEA ECUATORIALĂ
• AGENȚIA CHINA NOUA 

anunță că guvernele R. P. Chi
neze și Guineei Ecuatoriale 
au hotărit să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă. Guineea Ecuatorială recu
noaște guvernul 
Populare Chineze 
guvern legal care 
interesele întregului 
nez.

Acordul intervenit între cele 
două guverne, subliniază agen
ția citată, se bazează pe princi
piile respectului mutual al su
veranității și integrității terito
riale, neagresiunii, neamestecu-

Republicii 
ca singurul 

reprezintă 
popor chi-
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lui în treburile interne și ale 
coexistenței pașnice.

O CONVOCAREA UNEI CON
FERINȚE EUROPENE asupra 
problemelor securității ar con
tribui, într-o manieră conside
rabilă, la pacea mondială — a 
declarat președintele Ciprului, 
Makarios, intr-un interviu acor
dat săptămânalului cehoslovac 
„KVETY". El și-a exprimat pă
rerea că o asemenea conferință 
trebuie să fie precedată de con
sultări bilaterale și multilate
rale.

• UN GRUP DE OFIȚERI 
SUPERIORI DE DREAPTA din 
armata boliviana au prezentat 
președintelui Juan Jose Torres 
un memorandum în care îi cer 
să nu permită organizațiilor 
sindicale și studențești accesul 
spre putere, să se opună creării 
unei miliții populare înarmate 
și să dispună „reîntoarcerea in 
cazărmi a tuturor militarilor 
aflați în posturi politice".

Luni a început la sediul Or
ganizației Națiunilor Unite o ma
să rotundă a redactorilor-șefi ai 
unor organe de presă din mai

multe țări ale lumii. Vorbind în 
fața participanților, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a sub
liniat importanța presei în 
societății moderne.

viața

e LA „ACADEMIA DI 
MANIA" din Roma a avut 
seară muzicală consacrată___
de-al V-lea Festival internațio
nal „George Enescu". Cu acest 
prilej, Virgilio Mortari, vicepre
ședinte al Academiei Naționale 
„Santa Cecilia" a vorbit des
pre semnificația și însemnătatea 
acestei manifestări prestigioase 
și a relevat dezvoltarea legătu
rilor dintre muzicienii români 
și italieni.

RO- 
loc o 
celui

• DELEGAȚIA PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, con
dusă de tovarășul Vasile Patili- 
neț, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., aflată în vizită 
în Danemarca, s-a întîlnit in 
cursul zilei de marți cu repre
zentanți ai conducerii Partidu
lui Comunist din Danemarca.
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