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In timpul întrevederii dintre președintele Sicolae

LA DINEUL OFERIT CU PREȘEDINTELE
DE PREȘEDINTELE FINLANDEI VECEI EXECUTIVE FEDERALE

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
participat vineri la amiază la un 
dineu oferit de președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, în 
onoarea unor personalități pre
zente la sesiunea jubiliară a Na
țiunilor Unite.

La dineu au luat parte primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia

Ribicici, primul ministru al Nor
vegiei, Per Borten, primul minis
tru al Suediei, Olof Palme, pri
mul ministru al Danemarcei, Hil- 
mar Baunsgaard, precum și mi
niștri de externe ai Angliei, Aus
triei, Columbiei, Danemarcei, 
Franței, Olandei și U.R.S.S.

A participat, de asemenea, mi
nistrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

A R.S.F. IUGOSLAVIA

CU ȘEFUL DELEGAȚIEI
SUDANEZE LA O.N.U.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, s-a în- 
tîlnit vineri dimineața, la reșe
dința sa — sediul misiunii per
manente a României la O.N.U. 
— cu președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
Mitia Ribicici.

Au participat tovarășii Dumi
tru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marea 
Adunarea Națională, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Premierul iugoslav a fost înso
țit de ambasadorul Lazar Moisov, 
reprezentantul permanent al

R.S.F. Iugoslavia la Nații 
Unite.

In cursul întrevederii, 
șurată într-o atmosferă cordiali, 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mitia Ribicici a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia a fost 
exprimată satisfacția pentru ba
nele relații de prietenie și co
laborare dintre România și Iugo
slavia, dorința ca aceste relații 
să cunoască o continuă dezvol
tare. Au fost discutate, de ase
menea. o serie de probleme ac
tuale ale vieții Internationale. în 
special în legătură cu securitatea 
europeană, precum și unele as
pecte ale rolului și activității Or
ganizației Națiunilor Unite.

Vineri după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu l-a primit, la sediul 
misiunii permanente a României 
la Națiunile Unite, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar, Fakhreddine Mohamed, 
șeful delegației Sudanului la lu
crările Sesiunii jubiliare a 
O.N.U, la cererea acestuia.

între președintele Consiliului

de Stat și șeful delegației suda
neze a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. Au fost abordate pro
bleme ale relațiilor bilaterale și 
ale situației internaționale ac
tuale.

La întrevedere a asistat amba
sadorul Gheorghe Diaconescu, 
șeful misiunii permanente a Ro
mâniei la O.N.U.

PRIMUL MINISTRU
AL ISRAELULUI

„Spirit de echilibru 
și inteligență"

Corespondență din New York, 
de la EUGEN FLORESCU

Vineri dimineața, la Sediul mi
siunii permanente a României la 
O.N.U., președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit pe Golda 
Meir, primul ministru al Israelu
lui.

A participat Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe.

Golda Meir a fost însoțită de 
ambasadorul Yosef Tekoah, re-

prezentautu! permanent al Israe
lului la Națiunile Unite, și dr. 
Erzog, director al Cabinetului 
primului ministru.

Au fost abordate probleme de 
actualitate ale situației interna
ționale, ale reglementării pe cale 
politică a conflictului din Orien
tul Apropiat aspecte ale relații
lor dintre cele două țări.

PREZENTĂ ACTIVĂ
ÎN ȘTIINȚA

____jfica cit
arul de cunoști

PRODUCȚIEI
In definitiv, nim>C TT13Î firesc 

dedt dorința tmănihri economist 
de a ' aionfica cit mai complet 

(Jp QIDOȘtilJțC — teoreti
ce și practice — acumulate în 
facultate, de a folosi instrumen
tele sale specifice de lucru — a- 
■afeza. calculul probabilităților — 
ia terenul atît de stringent al 
organizării stLnțifice a produc
ției și a zmeu. Desigur, ar fi 
greșit — așa cum de altfel am 

dacă prin organiza- 
a producției și a 

doar acti- 
in periroe- 
ind această 

ere at de compar
are se încadrează, 
sie chemat să con- 

buie la prefetimpinarea unor 
efecte economice negative, la 

zea unor decizii în con-

Rafinăria Pitești

cordanță cu rigorile impuse de 
îndeplinirea optimă — cantitati
vă și calitativă — a sarcinilor de 
plan, în mai puține cuvinte să 
efectueze o muncă de concepție. 
Dacă am abordat cazul Elvirei 
Pieptea. a transferului său de la 
serviciul de organizare științifi
că a producției și a muncii la cel 
financiar am făcut-o pentru că la 
noul loc de muncă atribuțiile ce-i 
sînt încredințate solicită în prea 
mică măsură o pregătire de spe
cialitate, rolul său rezumîndu-se 
la redarea mecanică a fenomene
lor și nu, cum ar fi de așteptat, 
la interpretarea lor. Aflîndu-ne 
la Uzina de utilaj din Focșani ni 
se aduce la cunoștință un alt caz 
care, deși prezintă puncte comu
ne cu primul, reprezintă de fapt 
o replică la cel relatat.

Tudor Dumitru, absolvent pro
moția 1968 al Academiei de stu
dii economice din București, la 
scurtă vreme după angajare a 
fost promovat în grupa de orga
nizare științifică a producției șî 
a muncii. Aici, în cadrul unui 
colectiv, a participat, printre al
tele la efectuarea unui studiu pri
vind creșterea rentabilității în 
secția rulmenți. O lucrare bina

ANCHETA
î ’ ■ '

„SCÎNTEII

TINERETULUI"• •Economiștii — utilizarea lor între deziderat și realitate (III)
apreciată de conducerea între
prinderii. Cum se face însă că șl 
în acest caz s-a ivit inevitabila... 
transferare, de astă dată la ser
viciul plan ?

—• Peste puțin timp — ne spu
ne tov. Mircea Alupoaiei, șef ser
viciu O.P.M. — în cadrul servi
ciului plan se va înființa o gru
pă de programatori ai producției. 
Tînărul de care vorbim — ur
mează deja, după orele de pro
gram, cursurile de acest gen ini
țiate de comitetul județean de 
partid — trebuie să cunoască în 
detaliu toate problemele pe care, 
apoi, le va avea de rezolvat în
tr-o manieră proprie, strict spe
cifică.

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

,,Lucrările sesiunii jubilia
re, organizată cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a Or
ganizației Națiunilor Unite se 
apropie de sfîrșit. In sala des
tinată ședințelor Adunării 
Generale se pronunță ultimele 
discursuri, in timp ce delega
ții și ziariștii prezenți la bi
rourile de presă notează și 
transmit informații potrivit 
unui sistem devenit tradițio
nal instituțiilor internaționale 
de mare anvergură: aici 
funcționează cu fermitate cri
teriul esențial al interesului 
pe care îl prezintă , pentru 
politica mondială unul sau al
tul dintre vorbitori, criteriu 
în raport de care asiști la ve
ritabile scene de flux și re
flux spre și din sala de șe
dințe. Politicos sau nu, pro
cedeul exprimă o stare a lu
crurilor pe care nu poți să nu 
o observi. Satisfacția noastră 
este că apariția la tribuna 
Națiunilor Unite a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a găsit 
—• așa cum menționam și 
într-o altă corespondență — 
o sală plină, o atenție gene
rală.

Ce poate face, ne putem

întreba, ca o țară asemeni 
României să se bucure de 
respectul și aprecierea de care 
vorbeam ? Unul dintre gaze
tarii străini prezenți aici dă
dea un răspuns, după pă
rerea noastră suficient de 
exact, la această întrebare. 
România, spunea el, face 
parte dintre acele țări care 
aduc în politica mondială un 
spirit de echilibru și inteli
gență, manifestă o ținută de 
demnitate, respect pentru om 
și pentru toate celelalte na
țiuni. Puterea ei de afirmare, 
sublinia respectivul gazetar, 
este luciditatea dovedită în 
toate manifestările și relațiile 
internaționale, însoțită de un 
interesant exemplu de apli
care concretă a ideilor de care 
este animată Organizația Na
țiunilor Unite.

Am avut, în toate aceste 
zile petrecute la New York, 
numeroase ocazii să constat 
că părerea amintită mai sus 
este împărtășită pe scară lar
gă de către aceia care repre
zintă, intr-un for sau altul al 
Națiunilor Unite, diferite țări 
membre. Vizitînd-o pe to-

(Continuare în pag. a Vl-a)

Condiția esențială

a împlinirii umane:

înalta conștiință
— Tovarășe profesor, nu nu

mai pentru' că cititorul nostru 
vă cunoaște, prin tabletele 
pe care le publicați săptămî- 
nal în ziarul Scinteia tinere
tului, aș vrea să acceptați a- 
cest apelativ cu atît mai mult 
cu cit în intenția redacției 
această convorbire este destina
tă tînăruluj public cititor. De 
altfel, slujirea catedrei este o 
tradiție în familia dv. Ar fi in
teresant să ne evocați locul co
pilăriei dv.

G. MACOVESCU : Dacă ai 
văzut filmul ERUPȚIA ai cu
noscut 
natale. 
Joseni 
proape 
ginea

SOCIALA
Irterviu cu

GEORGE MACOVESCU, 
prim-adjunut al ministrului afacerilor externe

într-un fel locurile mele 
M-am născut în satul 

din județul Buzău, a- 
de Berea. Evident, ima- 
industrială a acestor 

locuri evocate în filmul lui Ciu
lei este de dată recentă. Tatăl 
meu era Învățător în sat. Nu a- 
veam nici un fel de avere, nu 
aveam casă, nu aveam pămînt și 
trăiam pur și simplu din sala
riul pe care II avea tata. Un sa
lariu de mizerie. In satul acesta

unde nu intra declt un singur 
ziar Ia care era abonat tatăl 
meu și pe care eu am învățat să 
citesc, am văzut cu ani in urmă 
intrînd lumina electrică, am 
ascultat zgomotul miilor de cal 
putere dominind un veritabil 
peisaj industrial. După ce am 
terminat clasele primare cred 
că am fost al doilea sau al trei-

lea dintre copiii de aici care in- 
cercau să meargă la un liceu. 
Cum tata nu avea nici de u- 
nele, singura soluție era în
scrierea la o școală cu inter
nat. In 1925 am dat examen 
la Liceul Sf. Sava, considerat ca 
fiind cel mai bun liceu din țară. 
Dintre citeva sute de candidați 
doar 40 am reușit oa bursieri.

Trebuie să spun că anii petre- 
cuți in internatul liceului au 
determinat, in bună măsură, 
viața mea de mai tirziu.

REP. : Probabil că din aceas
tă perioadă 
contacte cu 
muncitoare. __ _____ __
interesant să ne spuneți pe ce 
preocupări de ordin interior s-a 
realizat această întîlnire ?

G. MACOVESCU : Presupun 
că este vorba de un complex în
treg de factori și de împreju
rări și sînt greu de rezumat con
dițiile care au determinat înre
gimentarea în mișcarea munci
torească. Desigur, hotărîtoare au 
fost și condițiile din copilărie, 
condiții destul de grele. După 
primul război mondial lipsurile 
enorme s-au simțit din plin

Interviu realizat de 
V. ARACHELIAN

datează și primele 
ideologia clasei 

Ar fi deosebit de

ți

(Continuare in pag. a IV-a)
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& ca și profundul sâu umanism, n-ar putea fi înțeles fără por- $ 
ș tretu-1, fie și sumar, al anilor sfii tineri, în căutare de noi § 
Ș orizonturi.
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DOUĂZECI
DE ANI

de NICULAE BELLU

La douăzeci de ani Engels este poet. Scrie versuri de la 
treisprezece ani și va mai scrie încă doi ani. E poet înainte 
de a fi pâtruns adînc în universul filozofiei și e nesupus sau 
contestatar, rebel, Înainte de a fi devenit revoluționar, pe 
mâsurâ ce descoperea misterul proceselor istorice de durată. 
Dar cine nu este poet, la acești ani de tulburătoare descope
riri ? Și cine nu este în raza trăirilor sale poetice, nesupus, 
contestatar, rebel î E ca dezghețul de primăvară, ca ex
plozia mugurilor, ca firul de ghiocel sfredelind surprinzător 
densitatea inertă a suprafețelor înghețate. Poezia, înainte 
de a fi vers, e o neîmpăcare cu inerția, după cum tinerețea 
— înainte de a fi o vîrstă — e o îngrămădire de energie 
debordantă în căutarea propriei sale expresii. De aci apare 
coincidența continuu reprodusă dintre poezie, tinerețe 
și istorie. Dacă în cutele timpului s-au acumulat peste mă
sura situații și întrebări noi, neștiute încă, dar pătrunzînd 
adînc în sensibilitatea unei epoci, pulsul trăirii poetice și 
al receptivității tinere — mai vibrant și neașteptînd alte 
clarificări — va fi fost primul care să le recepteze în starea 
lor năseîndă, confuză, contradictorie, dar dizlocîndu-le tot
odată din neantul lor anterior, punîndu-le ca atare la înde- 
mîna spiritului analitic al filozofiei și științei. Engels simte 
puținătatea filonului său poetic și nu ezită să se destăinuie 
prietenilor săi. „Pe zi ce trece am tot mai multe îndoieli în 
privința poeziei mele și a forței creatoare, mai ales de cînd 
am citit cele două articole ale lui Goethe „Pentru tinerii 
poeți", în care m-am găsit zugrăvit cum nu se poate mai 
exact și din care am văzut limpede că, înjghebînd astfel de 
rime, nu am făcut nimic pentru artă". Scria aceste rînduri 
de severă luciditate la optsprezece ani, dar nu se simțea în 
stare să renunțe. Nu încă. „Voi continua totuși să scriu ver
suri"... „Dincoace de spontaneitatea imaginației, năvala sen
timentelor și a ideilor, neîmpăcarea cu destinul, intuiția 
obscură a unui alt orizont uman, propria sa sufocare în 
spațiul încărcat de pietism și filistinism al mediului familial, 
toate acestea își căutau glas și glasul devenea vers, săgeată 
satirică sau caricatură și ripostă. La douăzeci de ani, En
gels este numai sensibilitate, sensibilitate febrilă, ca o coardă 
întinsă și vibrînd adînc la furtunile încă neaparente, pe care 
le presimțea și le intuia, ale timpului său. Starea sa de poe
zie era tocmai această comuniune cu necunoscutul, vaga 
bănuială a unui adevăr posibil în spatele inițiativelor spo
radice și al ideilor care se încrucișau. E o neliniște aici, 
o căutare, o nerăbdare, o acută nevoie de aer pentru a 
putea respira, o nevoie de acțiune ca singura justificare po
sibilă a propriei sale existențe umane. „Acum ce să fac, 
săracul de mine ? Să continui să tocesc ? N-am nici un chef. 
Să devin loial ? Ptiu, drace I Să mă mențin pe linia medio
crității saxone — o doamne, doamne I Trebuie deci să devin 
tînăr german, sau, mai exact, am și devenit, cu trup și su
flet. Nu pot dormi nopțile din cauza tuturor acestor idei ale 
secolului ; ...mă simt cuprins de simțul libertății ; ...am sen
zația progresului libertății ; această senzație se infiltrează 
și în poeziiie mele, bătîndu-și joc de obscurantiștii îmbrăcafi 
în rasă de călugăr sau în hermină". La nouăsprezece ani. 
Engels se întreabă : . „Acum ce să fac, săracul de mine". 
Acest „săracul de mine" exprimă, ca și acest „ce să fac", 
asprul adevăr al unui timp și al unei vîrste, cînd se contu
rează o nevoie acută de sens al vieții, fără de care existența 
este nu numai searbădă dar nulă, iar istoria rămîne vagă, 
ca un receptacol gol, lipsită de contur, lipsită de o solicitare 
creatoare a spiritului uman. „Nu pot dormi nopțile din 
cauza tuturor acestor idei ale secolului", „săracul de mine" 
(Și o spune un renan, pe care Engels însuși îl caracterizează 
ca un temperament robust, „în vinele căruia sîngele curge 
ca vinul proaspăt de Rin, îar ochii săi privesc viața cu 
veselie și^umor. Printre germani, renanul este copilul născut 
duminica".) Drumul lui Engels spre cunoaștere și filozofie,
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25 octombrie, zi de sărbătoare, zi de mîndrie. patriotică 

pentru toți care se află sub drapel, la datorie, îndeplinin- 
du-și cu abnegație și dăruire îndatorirea majoră, fundamen
tală a oricărui cetățean — slujirea devotată a patriei, a 
poporului și partidului.

25 octombrie este ziua cînd toți cei ce poartă haina ostă
șească încearcă sentimentul mîndriei și al demnității patrio
tice pentru faptul că, de-a lungul întregii sale existențe, 
armata populară, meritîndu-și pe deplin această denumire, 
s-a dovedit oriunde și ori de cîte ori a fost nevoie, la înăl
țimea îndatoririlor sale supreme și sacre.

în tot ceea ce a săvîrșit, în actele sale de eroism și de 
sacrificiu suprem se reflectă emoționant credința și fideli
tatea nestrămutate ale armatei noastre, față de cei ce 
muncesc și de tradițiile de luptă ale poporului, față de patrie 
și partid, față de pămîntul strămoșesc.

Pentru tînăra generație chemată sub drapelul tricolor, 
armata, viața ostășească sînt o înaltă școală de educație 
patriotică care dezvoltă trăsături ți însușiri pline de uma
nism, idei și sentimente nobile, făcîndu-i astfel pe tineri să-și 
valorifice plenar capacitățile în interesul edificării patriei 
socialiste, al apărării cuceririlor revoluționare ale poporului.

TREI
Am asistat la multe acțiuni co

mune ale unităților militare, găr
zilor patriotice ți detașamentelor 
de tineri care se pregătesc pen
tru apărarea patriei. însemnările 
din aplicații, de la exercițiile de 
pregătire, trageri... sînt succinte 
— nume de oameni de toate vâr
stele, cetățeni ai țării, declarații, 
fapte. Parcurgîndu-le, reporterul 
reconstituie, pe ecranul amintiri
lor multe in impresiile pe care 
arareori a reușit să le aștearnă 
pe hîrtie i dimensiunile și sem
nificațiile lor reale. Imai 
succed ca într-un film fantastic, 
cu planuri panoramice, scăldate 
cu brîie de raze solare sau așezate 
sub pinza deasă, sîcîitoare a ploii, 
sînt imagini care se derulează pe 
scena întinsă a Bărăganului, sub 
tâmpla munților sau pe creste, 
în localități la marginea unor o- 
biective industriale, în satele 
comunele din țară. Apoi toate a- 
cestea se contopesc, lăsînd locul 
unor sentimente de sinceră și 
caldă admirație față de cei care 
se pregătesc cu atâta rîvnă pen
tru apărarea gliei strămoșești, 
pentru tot ce au înălțat și vor 
mai înălța pe aceste meleaguri 
românești.

— Ce vîrstă aveți ?
— 62 — răspunde badea Radu 

Ion.
— Cîți ani ai ?
— Raportez: 21. Sînt capora

lul Virga Alexe.
— Dumneavoastră?
— Eu ? 19 și mă numesc Bor- 

cea Aureliu.
Și-n carnetul de notițe stă 

scris : „Pe aici nici păsările ce
rului n-ar putea trece". Cine-a 
spus asta ? Primul, al doilea sau 
toți! Era prin județul Alba, în 
apropiere de comunele Pianu de 
Sus și Săliștea. Văile, dealurile, 
pădurea stăruiau într-o superbă 
neclintire. „Acolo este subunita
tea comandată de locotenentul 
major Valeriu Motreanu... în flan- 
cal ating, pe lizieră, se află o 
subunitate a gărzilor patriotice, 
în dreapta un detașament de pre
gătire a tineretului pe care îl re
marcăm după ținuta lui în unifor
me albastre. Toți acționează sub 
comanda locotenentului-colonel 
Ștefan Onea.

Contopiți cu natura autumna
lă, acești oameni de diferite vâr
ste participă Ia un exercițiu tac
tic. Atât atacatorii, cît și apără
torii sînt animați de aceeași do
rință : succesul.

Semnalul începerii aplicației a 
fost dat. Urmărită din punctul de 
comandă acțiunea ostașilor, a 
membrilor gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de tineret im
presionează prin dăruirea și dîr- 
zenia cu care apără pozițiile în
credințate sau se avîntă în atac. 
Și totuși, pe fondul acestei tră
sături generale se distinge: ex
periența și iscusința luptătorilor 
din gărzile patriotice.. Se stre
coară spre adversar folosind cu 
deosebită măiestrie formele de 
teren. Experiența războiului,

iginile se 
fantastic,

Și

au înălțat și vor

J

*
J I J

TINERI
DE ZIUA FORȚELOR ARMATE

SUB DRAPEL I
GENERAȚII
luptelor din toamna anului 1944 
cu trupele fasciste cotropitoare, 
le-a durat în inimi deviza plină 
de semnificații: „terenul folosit 
este pavăză pentru viteaz și mor
mânt pentru cine îl neglijează". 
Ostașii cu tehnica lor complexă, 
osatura dispozitivului, dovedesc 
măiestrie, precizie, impetuozitate, 
o mare mobilitate, «find sistemu
lui de apărare stabilitate, iar a- 
tacrJui un plus de vigoare. Miș
cările le sînt energice, armonia* 
sincronizate. Ordinele comandan
ților sînt împlinite cu promptitu
dine. Beretele albastre, cum li se 
mai spune celor mai tineri lup
tători, în marea lor majoritate 
elevi-uteciști — aduc aici în 
dmpul tactic hotărîre, un plus de 
energie și entuziasm. Deși unii 
dintre ei par cam stângaci în 
ceea ce fac, acțiunile lor se 
integrează tot mai bine, pe mă
sura desfășurării luptei, în an
samblul exercițiului. Avîntul ce-i 
caracterizează ai impresia că se 
transmite în rîndurile tuturor a- 
părătorilor și atacatorilor.

După mari eforturi, „inamicul" 
a rupt apărarea, lansînd în adîn- 
cimea dispozitivului subunități 
de diversiune. Subunitățile mili
tare, în strînsă cooperare cu găr
zile patriotice și detașamentele 
de tineret, bine conduse de loco
tenentul colonel Onea, se apără 
organizat. Folosind avantajele o- 
ferite de teren, se execută un 
contraatac. Contraatacul pornește 
intens. Luptătorii par a se pră
văli din stâncile munților, cu tă
ria acestora și fermitatea lor, ni
micind „inamicul". Coșurile fa
bricilor, clădirile, munții se pro
filează pe albastrul cerului se
nin, simbolic și înălțător.

Situația e restabilită. Subunită
țile „inamice" lovite prin sur
prindere de forțe superioare, cau
tă să se ascundă în pădure.

Un semnal. Focul armelor au-

— Cîți ani aveți.
— Sînt cel mai tânăr — spu

ne zîmbind Măieraș Iulian — am 
60. Am fost pe front lingă Pra- 
ga. Sergent. Aici ne cunoaștem 
locurile ca buzunarele...

— Dumneavoastră ?
— Sînt Păscuț Ion> 39 de ani. 

N-am fost pe front dar la tra
geri — foarte bine...

Discuția continuă. înaintea ce
lor ce și-au verificat cunoștințe
le și deprinderile, a celor care 
au condus exercițiul stăruie ima
ginea forței, tăriei și iscusinței 
subunităților de militari, de gărzi 
patriotice ți detașamentelor de 
tineret gata oricînd la datorie, 
la ordinul patriei.

Lt. coL ION CAPET

• ÎN ACEST an. pentru rezultatele bune < foarte 
bone abținute în procesul pregătirii de luptă ți politice, 
pentru lupta eroieă pe frontul apelor — an număr de 
2M de militari au fost distinși cu diploma de onoare a 
CC al U.T.C.

De asemenea, au fost decernate diplome de onoare ale 
CC ale U.T.C, unui număr de 58 de organizații de tine 
ret din armată.

Printre acestea se numără ți organizațiile U.TjC. ale 
unor subunități care dețin titlul de frunte de 3, 4 ți chiar 
5 ani consecutiv.

o LA INSPECȚIA executată nu de aautt de către • 
comisie a Ministerului Forțelor Armate. ntvetu] pregătirii 
de specialitate ți politice a unității din care face parte 
ofițerul Marin Ionescu a fost apreciat eu calificativul 
„Foarte bine".

a MILITARII din subunitatea comandată de local» 
nentul-major Dănilă Lîviu dovedesc temeinice deprinderi 
in cunoașterea ți exploatarea mijktaeeior de Iran*»- 
siunL Peste 38 la sută au dobindh titlul JS peri ai ist dasa 
a Il-a", iar 55 la sută pe cel de specialist _cta«a a lil a*, 
în prezent. 85 la sută din militarii sabnnitătii sânt spe
cialiști de clasă, iar 8® la sută militari de fruaie.

o TÎNARLL locotenent Ion Cri «tea are de ce <4 fie 
mulțumit : peste 8* la sută din șefii statrilar de rad»* 
de sub comanda sa au obținut calificarea de ciasA.

• COM1 it. 1UL de partid ți conducerea >lminr~tnTÎ i I 
a întreprinderii agricole de stat Mangalia an trims pe 
adresa unității din care face parte căpitan! de rangul 
3 Gheorghe Ânghelescu o scrisoare in care maRamesc 
marinarilor militari pentru contribuția tar la strincerea 
porumbului. In scrisoare se precizează: „Vă mulțumim 
pentru aportul în reușita campaniei— Aprec~eta in mod 
deosebit comportarea disciplinată a militarilor, dragostea 
lor față de muncă—

Folosim acest prilej pentru a ura tuturor mUitaritar 
marinari noi succese în pregătirea de luptă ți pol. ură*

• TOȚI militarii din subunitatea locotenenta T Mi- 
hăilă au cucerit titlul „Specialist de clasă*. Tânărul ofițer 
a reușit o performanță cu care se poate aaadri. El a 
reușit să obțină calificarea „Specialist clasa la".

O SUBUNITĂȚILE comandate de taeotenenti: Gh. 
Vlădescu. D. Mitrănescu. plutoaierul-adjutaat D. Bobotea 
și plutonierul-major T. Ailincăi an obtinut titlul „Subuni
tate de frunte".

• LOCOTENENTUL Ion Magdalena, comandant de 
pluton ți secretar al unei organizații de bază U.T.C,. a 
fost evidențiat de o comisie de control. Motivul ? 98 la 
sută din subordonații săi poartă pe piept distincția ostă
șească — „Militar de frunte*, toate grupele sînt „Subuni
tăți de frunte", la instrucția de specialitate ți trageri a 
obținut numai rezultate foarte bune.

bt. eol. M. NEGURA

EROI IN / 'ț

TIMP DE PACE
h prmdrmd, .la strtrvil .ata- 

nrrg. <sna apeip- s nruncul 

pwriL.-.Tra p dammefied a tzm*- 
•seior. O adresată epopee ou 
taama. aeareci. nmașu 
frahi cptirr. Sânt mrâoruMa 
auneaodeăr dmaaccăee oara s-m 
arrig ia sân* ha am^ cmr er fi

tssAerssor ei prănă ri ii, fce lupte 

aaaamagafi dr stAta «peior, a u- 
mr beăesri ecetenele de valori 
aarairalrbilr Rememorăm. La 
Dai, ■m?rn? Văile Geamantan, 
taspmnd cu ortașn săi. inotînd 
prin api, purându-ri tn pericol 
propria riafi. a salvat zeci de 
-pnui, copii, mobilă, plăpurr.i, 
căradoare, cărți. Pe caporalul 
Floret Lăptsțneanu U surprin
dem sco^nd din casa cu nr. 31. 
de pe strada Cuza, o mașină de 
cusut. Nu s-a dezbrăcat și nu a 
in:nis ochii o clipă timp de 3 
zile. Căpitanul Stoenescu, îm
preună cu plutonierul major Ion 
Mandache și cu cîțiva soldați, 
la Tg. Mureș, a salvat 600 de 
oameni. 60 de ore de luptă, 60 
de ore de eforturi supraomenești, 
peste 200 de vieți salvate. Printre 
semnatarii acestui certificat de 
curai, bărbăție și eroism: maio
rul Grigore Gturebe, căpitanul 
loan Sițescu, sergentul major 
Ioan Rus. O imagine caracteristi
că. zguduitoare. Trei soldați, toți 
cu numele de Ion — Talpoș, Me
ric, Bîtci — au salvat 200 de 
femei, copii, bătrini. Undeva se 
restabilește o linie ferată, intr-alt 
loc un pod sau o șosea, aici se 
înalță un dig, dincolo se pune la 
punct o linie de înaltă tensiune. 
Peste tot, semnează o prezență 
de nădejde — ostașii tării. Sîn- 
tem acolo unde ne cheamă da
toria, par a spune ei. Apoi zilele 
de reconstrucție, de înlăturare a 
urmelor calamităților, cînd arma
ta și-a contopit eforturile cu ale 
întregului popor. Nu putem în
cheia acest capitol, care va ră
mâne In istoria țării ca o pagină 
de abnegație și solidaritate uma
nă, fără a consemna jertfa su
premă a unor militari care și-au 
dat viața pentru a salva vieți tn 
acele zile de

Adevărați 
pace I

Sînt, apoi,
fi specifice imaginile cu grăni
cerul care stă de strajă la frun
tariile țării, ori vtnătorul de 
munte care escaladează sttncile 
ri străbate abisurile pădurilor i

supremii încordare, 
eroi, in timp de

obișnuite, familiare

Tineri ostași la evreul de topografie.

IN NUMELE DATORIEI
Cronica ostășească a anului 

26 întărește, prin noi și mi
nunate fapte, certitudinea că, 
încrederea poporului în bra
țul său înarmat este justifi
cată.

Răsfoiesc caietul de repor
ter...

în iarnă, însoțeam pe infan
teriști într-o aplicație în te
ren muntos împădurit. Atunci 
se puneau temeliile califica
tivului bine ce încununează, în 
această toamnă a roadelor," zi
lele prea scurte și nopțile în
cărcate adeseori de muncă, 
lungile drumuri de marșuri și 
antrenamente, suișul greu dar 
cutezător al ostașului.

Ce înseamnă bine ? Toate 
clipele vieții ostășești. Și fie
care clipă e plină, intensă, ea 
însumînd fie antrenament, 
fie efort, învățătură, muncă...

Răsfoiesc filele calendaru
lui acestei primăveri. Peste 
noroaiele așternute de

hoaie, oamenii, solidaritatea 
omenească au așezat cu sa
crificiile și cu brațele marea 
lor putere și hotărîre. S-a 
scris la vremea respectivă 
despre ce a însemnat aportul 
militarilor la marea luptă, 
întâmplarea m-a făcut martor 
al cumplitei încleștări. Mă a- 
flam în acele zile în Satu 
Mare. Patru zile și tot atâtea 
nopți am fost un ostaș care 
alături de ceilalți ce poartă 
această haină n-am știut ce e 
odihna, am fost prezenți a- 
tunci și acolo unde era mai 
greu, întărind cu cugetele și 
purtarea noastră voința po
porului. La diguri erau pre
zenți și ostași. Apa potabilă 
sosea în cisterne militare. Ca
poralul Gorcea Lîviu a adus 
dintr-o casă 
L-am văzut. 
Ionel Sîrbu 
autoamfibie 
mentarea cu

înot, șase copii. 
Sergentul major 

cobora de pe 
doar pentru ali- 
carburanți. L-am

cunoscut Plutonierul Panait 
Pavel, căruia apele l-au îne
cat tatăl doar cu o zi îna
inte, cu lacrimi în ochi, cu 
sufletul muncit de durere, a 
salvat alte zed de vieți. I-am 
împărtășit durerea... Și tăria 
noastră creștea o dată cu 
greul, în întâmpinarea greu
lui. Spiritul de disciplină, or
ganizarea, dăruirea in nu
mele marilor răspunderi și-au 
pus pecetea pe tot ceea ce 
armata noastră infăptuia. Pe 
aeroport veneau și plecau «i 
și noapte elicopterele. Erau 
aici, la Satu Mare, de mai 
multe zile. Dar veniseră de Ja 
Tîrgu Mureș și Dej. Apoi au 
plecat spre Alba și Deva. Nu 
știu cînd mîncau și cînd dor
meau acești oameni minunați 
— piloții, echipajele. în timp 
ce se încărcau elicopterele 
pentru alte și alte drumuri, ei 
coborau din carlingă clăti- 
nîndu-se; cereau țigări și ea-

fea. Aveau fața 
dnd Iți reiuaa locul ta fața 
manșei erau iarăși tari. vioi, 
temerari. Macovei. Lieu. Ba- 
hca. Popa— nume care au in
trat poate tn legendă. Mei un 
pas înapoi ! îa Insula mare ■ 
Brăilei, ostașii alături de cei
lalți oameni aa reeditat de
viza luptătorilor de la Mără- 
șețti. Și ape nebună a-a tre
cut.

Zile de grea cumpănă, pre
sărată ți cu jertfe. Au fost 
apoi zilele lungi — uneori 
cile 24 de ore — ale recon
strucției. Iscusința, mijloace
le tehnice, hărnicia fiilor po
porului, 
lid. De 
simplu, 
tiere și 
fost Ia 
s-a legat — cu sufletul, bra
țul și priceperea lor ostășeas-

au pus un umăr so
la gospodăria omului 
pină la marile șan- 
obiective, ostașul a 
datorie — ața cum

Cpt N. CENUȘA

tandustul -are cu inteligență si 
bid-, minare face din colosul de 
fier pe șenile un copil ascultă
tor, ori pilotul de reactoare, al 
cănn atribut este înaltă măiestrie 
fi tehnicitate; marinarul ce stră
bate întinderile albastre, ori in
fanteristul care străbate întinde
rile terestre. Imagini obișnuite. Iți 
spui: ostașii țării sînt la datorie ; 
ecem apărători de nădejde ai cu
ceririlor revoluționare ale poporu
lui.

Dar tot cu mai mare frecvență 
se impun prezențele ostășești tn 
munca pașnică de construcție so
cialistă. \'e e dat să-i întîlnim pe 
acești voinici și să apreciem con
tribuția și efortul lor de muncă 
la obiectivele economice și indus
triale ce se înscriu pe impetuoa
sele magistrale ale socialismului. 
Dar înainte de a ne opri asupra 
acestora, să ne întoarcem pentru o 
clipă cu gîndul iar la acei eroi 
ai anotimpului primăverii.'- O'
imagine îmi stăruie și se impune, 
ca un suprem act moral și pa
triotic. 11 văd pe soldatul care a 
salvat viața unui cetățean în 
timpul inundațiilor, lucrînd după 
aceea zi șt noapte, toată vara, la 
construcția noii locuințe și a- 
cum, în pragul ei ti strînge mîna 
și-i urează s-o stăpînească fericit 
și sănătos. Militari pe șantierele 
locuințelor pentru sinistrați — 
prezențe care au adus un plus 
de garanție și de încredere — 
au putut fi văzuți în lunile de 
vară la Dej, Gherla, Alba Iulia, 
Tg. Mureș, Satu Mare etc.

Harta economică a țării, cu 
construcțiile ei, are notate nu
meroase puncte unde, alături de 
colectivele de muncitori, cu ab
negație și dăruire au muncit și 
muncesc militari în termen și 
cadre tehnice ale forțelor arma
te. Aceștia își îndeplinesc și de
pășesc cu o regularitate de 
ceasornic sarcinile de producție, 
contribuind la realizarea planu
rilor economice.

Puțini dintre cei care au citit 
tn ziare tn ultima vreme despre 
succesele constructorilor marelui 
pod de peste Dunăre, de la 
Giurgeni-Vadu OH, știu că într-o 
măsură ele se datoresc și mun
cii unor militari constructori. 
Căpitanul Ștefan Macea, comu
nist, comandantul unui punct de 
lucru de-aici, de pe șantier, îm
preună cu ostașii săi, și-a înde
plinit planul de producție lună 
de lună realizînd un indice va
loric de 108 la sută, executînd 
lucrări de calitate fi înainte de 
termen cu 15—30 zile la fundații

fi confecționarea grinzilor metali
ce și dînd peste plan economii 
de 110 000 lei. Printre construc
torii fruntași se numără numeroși 
tineri: caporalul Francisc Seic, 
loan Nistor, uteciști, și comu
nistul Petru Cocora.

Marea citadelă siderurgică 
gălățeană are în profilul ei 
magnific, de azi, în ritmul me
reu mai dinamic al desăvîrșirii 
Combinatului, captate și energiile 
unor tineri militari. Sectorul unde 
este comandant maiorul Gheor- 
glie Baciu a depășit planul pro^ 
atîcției globale cu aproape: 
300 000 lei, terminînd unele lu
crări la Furnalul nr. 3 mult 
înainte de termen.

Pe panoul de onoare sînt, de 
asemenea, trecute isprăvile tine
rilor militari care lucrează la 
cariera de piatră de la Ovidiu, a. 
celor de la I.U.C.T. Otopeni sau 
de la punctele de lucru de la' 
Herculane, unde se lucrează în 
condițiuni din cele mai grele, în 
munte și fără drumuri de acces.

Călătorind cu trenul ori stră- 
bătînd drumurile de asfalt ale 
țării, i-ați întîlnit, desigur, pe mi
litarii feroviari și pe cei rutieriști 
întregind patrimoniul național al 
arterelor sale prin care pulsează • 
viața, cu zeci și zeci de noi kilo
metri dați în exploatare. Tinerii 
ostași, care știu la fel de bine să 
mînuiască la nevoie arma ca și 
tîrnăcopul, dislocă cu voinicie 
munți de pămînt, taie drumuri 
prin stînci, consolidează terasa- 
mente, durează poduri și tunele. 
Subunitatea comandată de let. 
major Marin Marinescu, la punc
tul Chitila P. L. Greci, a dat ' 
peste plan 3 km de lucrări re- 
facție, cei care lucrează la du
blarea liniei ferate Aiud-Războ- 
ieni (în fruntea întrecerii se află 
subunitățile comandate de ofițe
rii Gheorghe Turcu și Ianoș 
Tulit) și la Săcălaz-Nădab. unde 
obțin adevărate „performanțe", 
soldații comandați de ofițerii Mi- ' 
hai Niță, Vasile Matei și Ion 
Marcu, adunînd metru cu metru, , 
dau în funcțiune kilometri de cale 
ferată înainte de termen.

Iată doar câteva exemple care 
atestă cu elocvență că pe toate 
fronturile socialismului ostașii ță
rii, devotați trup și suflet po
porului, patriei și partidului, stau 
fermi la datorie. Reportajul nos
tru este, într-un fel, un mesaj 
mobilizator al acțiunilor tinerești 
pe fronturile muncii pașnice, în
tr-un impetuos marș constructiv 
al uniformelor ostășești.

V. ARIEȘU

ÎN ÎNTREAGA țari oontinui 
fi aibă loc manifestări consacra
ta apropiatei aniversări a Zilei 
Forțelor noastre armate.

La Casa armatei din Ploiești, 
a fost organizată o întîlnire a 
localnicilor cu general maior în 
rezervă Petre Matei, veteran din 
războiul antihitlerist

O altă manifestare a avut loo 
la Uzina constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai", din localitate, 
unde a vorbit lt col. Ion Buru
ian.

LA CASA DE CULTURĂ din 
Toplița, în stațiunea Tușnad Băi, 
la căminele culturale din Reme- 
tea și Sînmartin, ofițeri activi au 
vorbit în fața unui numeros pu
blic despre Ziua Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. în întreprinderi, instituții și 
școli a fost organizat simpozio
nul „Cîntec pentru armata țării" 
și un ciclu de filme inspirate din 
eroismul ostașilor români pe 
frontul antihitlerist.

STUDENȚII și cadrele didao- 
tice de la Universitatea din Cra
iova, precum și făuritorii loco
motivelor electrice, și Diesel-eleo- 
trice, constructorii de motoare și 
transformatoare de forță de la 
Uzina „Electroputere" s-au întâl
nit vineri cu general-maior Du
mitru Pletos care le-a vorbit des
pre semnificația Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România. în aceeași zi chi- 
miștil de pe platforma Craiovel 
au avut în mijlocul lor pe It. col. 
Ilie Gheorghe, care a expus o 
conferință pe aceeași temă.

ȘI IN JUDEȚUL CLUJ au 
loc manifestări, conferințe, sim
pozioane, spectacole, întâlniri cu 
generali șj ofițeri. La Casa mu
nicipală de cultură din Cluj a a- 
vut loc 
au luat 
salariați 
stituțiile
menea adunări au 
căminul cultural 
Dîmbul Rotund,

vineri o adunare la care 
parte oameni de știință, 
din întreprinderile și in- 
orașului, studenți. Ase- 

avut loc și Ia 
din cartierul



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SÎMBĂTĂ 24 OCTOMBRIE 1970

7

ipsa de scenarii a 
fost formula prin 
care ani la rînd s-a 
găsit o scuză pentru 
toate, absolut toate 
deficiențele cinema

tografiei românești. Transferul a- 
cesta de vinovăție — care viza 
mai ales aportul pe care trebuia 
să-l aducă scrisul românesc filmu
lui românesc — a amînat neper- 
mis de mult o discuție reală, la 
obiect asupra unui impas ce nu
mește doar lipsa profesionalității.

Prima treaptă a ceea ce ar în
semna această profesionalitate de 
care avem nevoie ca de aer, este, 
desigur, legată de scenariu. Se 
știe, am discutat mult și zadarnic 
dacă scenariul este sau nu gen 
literar. Pe urmă, adică și astăzi, 
după ce am ajuns la concluzia 
că el este „macheta" sau „pre
simțirea" viitorului film, am ră
mas la jumătatea drumului con
vinși că poate și eșecurile înce
putului industriei noastre de film 
merită a fi trecute măcar la ca
pitolul experiențelor ce nu mai 
trebuie repetate.

Am rămas la jumătatea drumu
lui din moment ce — fără s-o 
declarăm — continuăm să feti
șizăm scenariul în detrimentul 
produsului finit care este filmul. 
Cum se ajunge la această fetiși
zare, de care toată Iun-, se 
ferește, dar în realitate ci îema- 
tegrafia noastră o practică, fără 
să știe, tot așa precum făcea 
domnul Jourdain proză ? In pri
mul și-n ultimul rînd, neglijîn- 
du-se factorul principal, unicul 
responsabil al filmului, cel care 
în fapt își asumă toate riscurile: 
regizorul.

Secția scenarii
București achiziționează 
nu numai scenarii ci și idei, su
biecte, adică ceea ce se numeș
te sinopsisuri. Cine face această 
achiziționare, cine este în ~" 
sură să decidă dacă aceste 
și subiecte pot sta la baza 
toarelor filme ? Pentru a 
punde la întrebare trebuie 
să amintim din nou. cine 
realmente în drepturile și obliga
țiile sale să-și spună cuvînțul și 
nu o face : același regizor de 
film. Fără „viza" lui care trans
formă notațiile și dialogul textu
lui în imagini, subiectul, scena
riul poate fi orice în afară de 
punct de plecare pentru un film. 
Să nu se înțeleagă cumva că 
acei care primesc spre studiu a- 
ceste sinopsisuri nu ar avea com
petența necesară, că redactorii 
secției scenarii nu știu să vadă 
în ce măsură ideea dintr-un text 
de circa 10—12 pagini bătute la 
mașină se poate transforma în
tr-un film. Lipsește între ei și 
regizori ceea ce este de neînlo
cuit : scenaristul de profesie. Alt
fel, acești redactori pot foarte 
bine să rezume, nu le trebuie 
mult și o pot face foarte bine, 
toate romanele și nuvelele litera
turii noastre și chiar să prezinte 
sub 
tale

a studioului
acum

roa- 
idei 
vii- 
răs- 
întâi 
este

formă de „sinopsisuri" des- 
articole de presă. Ce s-at

ASPIRAȚIE UNANIMĂDebutul idealal stagiuniiteatrale
După opinia mea, sigur că 

dacă ne raportăm Ia ideal, acest 
început de stagiune, ca și altele, 
comportă destul de multe obiec- 
țiuni. Ce-aș înțelege eu prin 
ideal ? O deschidere a stagiunii 
festivă — la o dată precisă ca 
universitățile, de pildă — cu pre
miere, chiar premiere absolute, 
adică piese ale dramaturgiei ori
ginale, care să facă toate săli 
pline.

Totuși, față de stagiunile tre
cute, părerea mea e că stagiunea 
prezentă, cu toate lipsurile, a 
debutat mai bine ; s-au prezentat 
mai multe premiere ca altă dată, 
unele dintre ele fiind spectacole 
interesante, chiar evenimente ar
tistice consemnate ca atare și de 
presă. îr. București, pot spune că 
un asemenea eveniment teatral, 
luat în sine, ca valoare artistică 
este „Cui i-e frică de Virginia 
Wolf" — chiar dacă eu consider 
că nu această piesă trebuia să 
consemneze debutul stagiunii la 
Teatrul Național. Aceasta nu știr
bește însă valoarea în sine a spec
tacolului în care Radu Beligan a 
avut prilejul să-și demonstreze 
din plin inteligența și valoarea 
sa artistică.

Marea majoritate a teatrelor 
au arătat o grijă deosebită pentru 
reprezentarea dramaturgiei ro
mânești. Totuși, multe dintre ele 
n-au început stagiunea cu o pie
să originală fiindcă — pretinde 
conducerea lor — o stagiune tre
buie lansată „din plin", cu un 
succes care să asigure prezența 
publicului pe tot parcursul ei. 
Or, afirmă unii directori de tea
tru, piesele românești nu reușesc 
totdeauna această „lansare în 
plin". Noi ne ferim de măsuri 
administrative. Pentru noi ar fi 
ușor să dăm o dispoziție ca tea
trele să înceapă stagiunea fix 
IV octombrie, să zicem, nea
părat cu o premieră, neapă
rat cu o lucrare din drama- 

realiza cu aceasta? Am avea sce
narii ? Nu. Ne trebuie scenaris
tul de profesie, om care să știe 
cum să facă dintr-o idee, din- 
tr-un subiect, un scenariu, adi
că un text în stare să constituie 
imediat „reprezentarea prelimi- 

pe hîrtie, a eventualelor

DE LA PROSPECTAREA
TEMELOR LA FILM
O ETAPĂ NECESARĂ

SCENARISTUL
PROFESIONIST

imagini de pe ecran. Reprezen
tare preliminară care și ea la nu
dul ei nu înseamnă decît puțin 
fără garanția decupajului regizo
ral. fără viziunea celui care cre
ează filmul, care înseamnă puțin 
dar înseamnă totul.

Vrem și ne trebuie un porto
foliu de scenarii. Pentru aceasta 
trebuie să acceptăm activitatea 
secției scenarii a studioului nu
mai în sensul realizării unui por
tofoliu de scenarii aflat în sta
diul mai înainte amintit N: se 
poate da exemplu că în practica 
cinematografică mondială produ
cătorul acționează pe baza su
biectelor cuprinse în 10—12 pa
gini, dar se uită că acel produ
cător este legat de scenariști ca
pabili să ofere, într-un timp 
adesea nu depășește una 
două săptămîni, regizorului 
cest subiect de film și apoi 
baza a ceea ce se numește 
nariu-regizoral să se stabilească 
cu aproximație minimă durata de 
filmare, prețul de cost De-abia 
de la acest nivel se poate vorbi 
de un portofoliu de scenarii, de 
elaborarea unui plan de produc
ție ei nzun atografică pe un timp 
de doi-trei ani. Mai ales că sce
nariul regizoral e singurul ce per
mite cu exactitate și garanția 
semnificației artistice și ideolo
gice a viitorului fum.

E bine că putem achiziționa

care
sau

a-
P« 

sce-

NICOLAE MUNTEANU
directorul Direcției Teatrelor 

din Comitetul de Stat 
pentru Cultură fi Artă

turgia originală. Nu știu, însă, 
dacă dispozițiile, ele singure, ar 
putea constitui o soluție eficientă, 
ci mai de grabă îmbinate cu 
crearea unui curent de opinie în 
viața teatrală. De pildă, în direc
ția folosirii atente a răgazului dat 
de vară, concentrării eforturilor 
— într-un interval atât de larg — 
pentru un moment atît de impor
tant cum e deschiderea stagiunii, 
în practica multor teatre se ma
nifestă o inexplicabilă neglijare 
a acestui moment de debut a sta
giunii, iar rezultatele nu pot decît 
să decepționeze publicul. Am fost 
în această toamnă la o premieră 
care prezenta o comedie : publi- . 
cui receptiv, în mod evident dor
nic să vadă teatru, dar să asiste 
la un adevărat spectacol, a fost 
pînă la urmă dezamăgit. Stagiu
nea a început la București cu 
multe comedii, dar aceste come
dii, alese și repetate vara, la tem
peraturi ridicate, toamna, la tem
peraturi scăzute, au dat rezultate 
destul de reci.

Criteriile de selecție a pieselor 
de debut comportă însă o discu
ție separată. Anul acesta noi am 
lucrat mai intens cu conducerile 
teatrelor, cu dramaturgii în sensul 
promovării primordiale a drama
turgiei românești : s-au comandat 
piese pe teme contemporane, 
multe au fost predate, multe sînt 
valoroase și sperăm că un mo
ment atît de important pentru 
țara noastră, cum e semicente
narul partidului, va fi marcat 
prin lucrări și spectacole de înaltă 
calitate. S-au făcut eforturi și 
pentru o selectare atentă a lu
crărilor din dramaturgia univer- 

subiecte, dar a avea și posibili
tatea nelimitată de a dispune ori- 
cînd de ele înseamnă a avea și 
scenariștii care să le prelucreze. 
Nu de subiecte am dus lipsă noi, 
chiar dacă n-a existat practica 
achiziționării lor după exacte re
glementări financiare. Am dus și 

ducem lipsă de profesioniști ai 
scenariului.

Redactorii studioului București 
pot aproba sau respinge un su
biect de film în măsura în care 
un redactor de editură poate să 
facă același lucru cu manuscrisul 
unei cărți. Dar manuscrisul unei 
cărți este o lucrare finită, tipa
rul nealterînd valoarea estetică a 
operei. In cinematografie — cine 
nu știe ? — lucrurile nu stau 
așa. Să ne închipuim că un su
biect a fost aprobat Gnco$i cum 
garantează că dezvoltat la for
ma inițială a unui scenariu, el 
poate fi fructificat ? Redactorii 
nu sînt scenariști, rolul lor se 
mărginește la a depista subiecte 
de film, propunîndu- le fcui ?) 
pentru a deveni scenarii, iar cind 
primesc scenarii, rolul acelorași 
redactori este de a le rezuma 
subiectul într-un referat—

Intr-un recent interviu tovară
șul Mircea Sîntinsbreanu. direc
torul general al Centralei Națio
nal al Cinematografiei, am->tea 
ce soluția cea mai M»ă pentru a 
^smulge" scenariul dm des- 
earajanteJe trepte txrotratice. pe 
care adeseori ar trecui să le 
parcurgă pină la ftaa- zarea fil- 
aa_că: _Dar remediul errt i E 
ocnstă tn cmpl-ftoarea dramulm 
parcurs de scenariu de la proiect 
p:-_ă la definitivarea rai; pentru 
aceasta te izneuze intre a-te.e, 
adtocirea coexnerariiă a roiului 

sală ; există, sînt convins, mari 
opere nevalorificate pe scenele 
teatrelor noastre, există și o ten
dință de promovare a unei dra
maturgii nesemnificative, tendin
ță pe care pot s-o înțeleg, dar nu 
pot s-o accept. Tendința aceasta 
nu putem s-o înfrinăm, căci Ia 
aceasta îndeamnă o categorie 
mare a publicului. Unele teatre 
au un public în proporție de 90 
la sută amato’- de dramaturgie 
universală, dar nu de cea mai 
elevată fealitate. Trebuie însă 
neapărat să adaug că există alte 
teatre care au un public iubitor 
al dramaturgiei românești tot în 
proporție de 90 la sută. Ceea ce 
înseamnă că, de fapt, calitatea 
pieselor și desigur a spectacolelor 
își spun pînă la urmă cuvînțul. 
în ultima vreme publicul de tea
tru a crescut numericește, — 
fapt care anulează scuza unor 
directori de teatre ce pretind că 
Televiziunea, cinematografia au 
„răpit" o parte din publicul 
spectator și care, mai ales, în
seamnă un îndemn pentru o 
mare atenție la calitatea specta
colelor. Nu e vorba așadar de o 
„criză a publicului" ci de o re
ținere a Iui față de un teatru me
diocru.

Și pentru că îmi afirm aceste 
cîteva opinii printr-un ziar de 
tineret, trebuie să adaug cu re
gret că n-am știut să folosim mij
loace cu adevărat eficiente pen
tru o multilaterală muncă de 
educare a publicului tânăr. Spre 
regretul meu nu văd în sălile de 
teatru un public predominant tâ
năr, așa cum am văzut în străi
nătate unde mase de tineri um
plu, efectiv, teatrele. Ne propu
nem ca împreună cu Ministerul 
Învățămîntului să găsim mijloa
cele de atragere a tineretului la 
spectacole, să revizuim pe cele 
vechi, să găsim făgașe de real 
interes pentru tineri, în relația lor 
cu teatrul.

Studioului... și anume, în primul 
rînd, prin propria prospectare a 
temelor și subiectelor de film din 
cîmpul literaturii, publicisticii, 
vieții, prin comanda selectivă, te
nace, fără echivoc a filmelor pe 
care acesta le vrea. Nu avem 
nici o îndoială că în acest fel 

de a munci cu scenariștii s-ar 
canaliza cu totul altfel, că ar 
dispare suspiciunile, procedeele 
de registratură, rupturile furtu
noase ca și oportunismul unor 
concesii"...

Se amintește deci de „practica 
muncii cu scenariștii". Cum ei

La Galeriile ApoBc.

EDITURA MINERVA

• • • „Scrisori către Artur
rovei*, lei

L. Blaga : „Teatru* lei
J. Conrad : „Negru de pe

cis“, lei
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Aurel Leon : „Umbre*, lei
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M. Pretor : „Bridge* lei 11,00

Romanul unui 
muncitor :
FLOAREA DE FIER 
de KOVÂCS ISTVÂN

A văzut lumina tiparului 
in editura „Dacia" din Cluj 
volumul I al unui roman- 
document memorialistic scris 
de muncitorul metalurgist 
Kovăcs Istvân. Pină a nu se 
pensiona, autorul a muncit in 
diverse ateliere de turnăto
rie.

Valoarea cărții pe care o 
scrie constă tocmai în carac
terul ei documentar, memo
rialistic.

„Floarea de fier" este au
tobiografia unui muncitor 
clujean care in anii de după 
primul război mondial, la fel 
ca atîția alții, a fugit de să
răcia din sat și s-a angajat 
ucenic într-o uzină la oraș 
(in acest caz la turnătoria 
Simonfi din Cluj).

Nu sint aici cuvinte mari, 
fraze pompoase. Evenimen
tele sînt descrise simplu, 
convingător, natural. Fiecare 

nu există, avem obligația profe
sionalizării în cinematografia 
noastră a unor asemenea scena
riști, singura și sigura certitudine 
că temele prospectate pot trece 
de la stadiul de posibil la cel 
concret, de text care să permită 
regizorului realizarea filmelor.

In planul pentru anul 1971 
studioul București include în ciu
da acestor deziderate, dînd astfel 
acoperire unui cec în alb, pe lin
gă scenariile regizorale finite și 
cîteva „aflate în lucru". „Aflate 
în lucru" dar nu la regizori ci 
încă la autorii de texte. Aceasta 
nu înseamnă nimic. Nu există 
nici o certitudine, că „Asediul", 
de Mircea Mureșan după un ro
man de Comeliu Leu, „Tocul cu 
moartea" după cunoscutul roman 
al scriitorului Zaharia Stancu sau 
numai un sinopsis prezentat de 
Aurel Baranga, „Capul răutăți
lor" (ideea unei comedii în care 
am avea un „miel turbat" în 
ediție feminină, pe un șantier) 
pot constitui tot atîtea filme în 
anul ce vine. Și aceasta în con
dițiile în care sînt regizori pre
cum Lucian Pintilie, Iulian Mihu, 
Savel Stiopu ce au la secția sce
narii a studioului fiecare cîte 
două-trei scenarii regizorale pen
tru tot atîtea filme.

Și această obligație de a avea 
varianta finită a scenariulai e o 
luptă ce trebuie nu numai dată, 
acum, imediat, ci și o luptă care 
trebuie cîștigată. Numai așa se 
poate ști în ce măsură s-a trecut 
de la prospectarea unui subiect 
— oricît de interesant — Ia „uti
lizarea" lui cinematografică, nu
mai așa se poate ști ou exactitate 
ce va însemna filmul românesc 
în 1971.

TUDOR STANESCU

EDITURA UNIVERS

V. Maiakovski : „Trei poeme de 
dragoste" lei 6.25

EDITURA ALBATROS

I. Fetran : „Soarta altuia* 
lei 3,75

EDITURA „ION CREANGA»

G. Pietraru : „întoarcerea 
Miu-Haiducu", vol. I lei 
vol. II lei

1JÎ
1.50
1.50

EDITURA „EMINESCU"

D. Zamfirescu : „Viața la țară*, 
„Tănase Scatiu", „în război*, 

lei 11,50

detașament 
a clasei mun-

fier" este car- 
sociale a unui

moment prezentai în volum 
este o clipă de istorie veri
dică, a ‘anilor primi de după 
înființarea Partidului Comu
nist Român cind mulți mun
citori organizați căutau dru
mul spre acest 
de avangardă 
citoare.

„Floarea de 
tea devenirii 
lînăr țăran, a formării con
științei de clasă a unui mun
citor, conștient de forța și 
valoarea socială pe care o 
reprezintă.

Factura memorialistică, ve
ridicitatea descrierilor, carac
terul documentar fac din 
acest prim volum o carte 
deosebit dc interesantă.

Inițiativa editurii „Dacia" 
de a publica acest prim vo
lum trebuie salutată.

GHEORGHE I. BODF.A

ÎNALTA
CONȘTIINȚA

SOCIALA
(Urmare din pag. I)

n-avea 
aminte 
se afla 
arman, 
mai in

se chema 
de la cei 
'907 țăranii fuse- 
jandarmi cu frîn- 
1917, în plin răz- 
ani, am plecat în

De altfel aveam profe-

era un amestec de di-

In timpul anului, clasa 
de acești 

care, in 
nimic și 
repetențL 

J la pu- 
face că fiul lui 
s. fiind in aceas- 
oMtaat de la mi
narea. Deși ne 

toa-

în satul în care trăiam. Cind 
tata pleca la Buzău, care se afla 
la 25 km de noi, îl rugam să ne 
aducă pîine — o mare raritate 
atunci — și nu bomboane. Prin 
’20—21 hainele pe care le îm
brăcam erau un fel de împleti
turi de hîrtie. Tata fusese îm
proprietărit cu 1 ha, dar după 
6 luni a trebuit să-l dea inapoi; 
era un hectar de ripe și 
cine-1 lucra. îmi aduc 
că in mijlocul sațului 
un teren care 
Aici, auzisem 
virstă, că Ia 
seră bătuți de 
ghiile ude. In 
boi, aveam 4 
bejenie de frica ocupanților care 
puseseră stăpînire pe sat.

Liceul acesta avea un carac
ter special. Colegi cu noi erau 
fiii unora dintre cele mai sus- 
puse familii, „nepoții statui
lor" cum îi numeam noi, inter
niștii, în batjocură. In schimb, 
directorul liceului. Ștefan Pop, 
im cu o deosebită personalitate, 
ne-a învățat pe noi ce este dem
nitatea. — 
sori de o mare valoare știin
țifică și morală. Faptul că clasa 
noastră 
ferite categorii sociale, faptul că 
noi internii trebuia să învățăm 
foarte bine deoarece altfel pier
deam bursa, toate acestea au 
făcut să fim un colectiv unit, 
noi cei din internat, un colectiv 
toarte puternic față de acești fii 
de domni.

REP.: Pentru a face mai ușor 
priză cu atmosfera liceului ani
lor dumneavoastră n-ați vrea să 
ne evocați o întâmplare semnifi
cativă ?

G. MACOVESCU: în clasa a 
Vl-a ne era profesor la mate
matică fiul muzicianului Gavril 
Muzicescu. profesor cu doctora
tul luat in Germania. (Ca o pa
ranteză, să-mi fie îngăduit să 
spun că el a fost prototipul lui 
unchiul Vania din „La Mede
leni-). " 
fusese deranjată i 
domnișori rvâpaiași, 
plus, na invățau 
Muzieesca i-a lăsat 
Liberalii erau atunei 
tete. » așa se f 
V'tntilâ Brălianu. 
tă sataatie. s-a 
nister reexarai 
aflam deja in sacanță. 
tă clasa acolo, plat arșic inspec
tori de la minister. — Ați vrut 
să treceți clasa pe nimica toată.

Bine : Ataaei arată-mi ta ett fac 
U°° si CU una? — Doi, sine 
răspunsul. — Demonstrează-mi 
de ce fac doi 7 Bineînțeles că 
gevnl rfcrriianif a-a știut. — 
Dumnealor, le spuse apoi celor 
de la minister, sint niște neis
prăviți și eu tot unu le dau. 
Nu vor trece niciodată clasa cu 
mine. Și an trebuit să părăseas
că ei liceul pină la urmă.

Am evocat această intim- 
plare pentru ca să arăt climatul 
care era in liceu, atitudinea pro
fesorilor față de noi. Era o dis
ciplină de fier, dar in același 
timp ne era îngăduit să discu
tăm cu profesorii deschis. Mi-a- 
mintese că in internat il citeam 
pe Arghezi eare era atunci un 
poet blestemat Directorul nos
tru. un mare admirator al lui 
Eminescu. aflind că noi îl citim 
pe Argbezi ne ironiza, dar nu 
ne interzicea să-I citim.

REP. : V-aș ruga să vă amin
tiți de articolul dv. „Comunis
mul in licee", publicat în anul 
1933. Care a fost pretextul aces
tui articol ? Din ce țesătură de 
întâmplări concrete s-a născut 
această atitudine publicistică ?

G. MACOVESCU : întâmplă
rile relatate in acest art:- «I s-au 
petrecut in liceul in care în
vățasem. Un grup de cîțiva elevi 
formaseră un cerc în care ci
teau literatură marxistă. Ci
neva i-a denunțat. A intervenit 
Siguranța și au urmat elimi
nări din liceu. S-a dat pro
porții acestei chestiuni mai ales 
că anchetatorii stabiliseră că 
acești elevi erau în legătură cu 
colegi de la alte licee.

REP.: Mi-este acum mult 
mai ușor să presupun că in tim
pul liceului ați venit în contact 
cu literatura marxistă.

FRANZ STORCH : 
LA MARGINEA 
LUMINII

Majoritatea schițelor din 
acest volum sint de factură 
psihologică, nelipsindu-le însă 
spiritul de investigație și e- 
lementul surpriză al romanu
lui polițist. Schița care a 
dat și titlul culegerii ar fi 
elocventă în acest sens :

în schița „Cum muri Stum- 
mel“, Franz Storch evocă o 
pagină din ultimele săptă- 
mîni ale celui de al doilea 
război mondial, povestind 
soarta tragică a unui soldat 
care, dezertînd, e împușcat 
datorită unor coincidențe stu
pide. Tot războiul e funda
lul schiței „Un pumn de 
făină", în care ni se rela
tează secvențe din viața unei 
familii de țărani, secvențe cu 
o puternică rezonanță tra-

<

Sahia 
Manifestul 

Pe Sahia 
ce termi- 

Craiova și.

ba
nii 
nu 
ci 

pur 
Am

Sfintul Sava, 
de 24 de ore;

aveam emoții 
nu 
ce

aveam, 
mînca.

a inceput 
în 1932, cind

in 
in 
de 

noi

G. MACOVESCU : Intr-adevăr, 
eram încă în liceu cind 
mi-a dat să citesc 
Partidului Comunist, 
l-am cunoscut după 
nașe liceul militar Ia 
refuzînd să se facă ofițer, a ve
nit la liceul Sfintul Sava, pen
tru a urma clasa a VlII-a. Prie
tenia noastră avea să se întă
rească și mai mult cînd am de
venit, după cîțiva ani. colegi de 
redacție la „Adevărul".

REP : în treacăt, într-un in
terviu, mărturiseați că existen
ța dumneavoastră după bacalau
reat a fost dură, grevată de con
diții materiale precare. Ocupa
țiile pasagere pe care le-ați cu
noscut înainte de intrarea in fa
cultate au fost și tot atîtea ex
periențe interioare ?

G. MACOVESCU : îmi vine 
greu să vorbesc despre toate a- 
cestea. Ar părea laudă. In ziua 
cind am trecut examenul de 
calaureat la 
mincasem < 
pentru că 
pentru că 
și simplu, 
terminat liceul și 
o vară cruntă.
Bucureștiu! era în plină criză, 
cind șomajul și mizeria erau â- 
cute m-am trezit că nu am ce 
să fac. Nu mă puteam duce a- 
casă să stau pe capul tatii, care 
nu mai avea nici el salariu. A- 
veam niște stări de furie, mă 
gindeam că am invățat, că m-am 
străduit atita și acui i nu are 
nevoie nimeni de mine, de noi. 
Romantismul virstei, pe care-1 
hrănise și liceul, s-a spart 
fața durității acestei vieți 
care intraserăm, neajutați 
nimeni. Pe unii dintre 
ii muncea ideea sinuciderii. 
Cite valori din generația mea 
nu s-au pierdut ? Ciți oameni, 
colegi de liceu strălucitori, co
legi de facultate strălucitori au 
murit, colegi de ziaristică care 
au devenit victimele mizeriei ? 
Am lucrat la „Adevărul", am 
scris Ia „Dimineața" 11 luni, zi 
de zi„ fără să primesc un leu. 
Ea fel s-a întâmplat la început 
și cu Sahia și cu Gheorghe 
Dinu. Eram bucuroși că puteam 
publica, mai dădeam și medita
ții, mai scriam și pentru alții, 
făceam totul numai să putem 
incrvpi cîteva sute de lei ea să 
ne descurcăm de azi pe miine.

REP. : De cind datează prf- 
ffieie dv. contacte cu miș-iarea 
coauinistâ ?

G. MACOVESCU: în 1933 
eram in rindnrile tineretului co
munist de 1a {acuitatea de drepE 
în februarie al acelui an am 
participat, in mod organizat, la 
transportul de piine pentrn mun
citorii greviști de Ia Grivița. 
Nu au fost singuri : împreună 
cu alți tineri am mers și am 
aruncat piinea peste cordoanele 
de soldați în curtea înțesată cu 
greviștii de la Grivița. în aceeași 

■ pe șajjja 
diferite 

autorități 
1 aprilie 

început 
organizat 

am

perioadă l-am asistat 
care era reporter la 
procese intentate de 
comuniștilor. De la 
1935, de cind am 
să fac în mod _
gazetărie Ia ADEVĂRUL, am 
găsit acolo un contact mult mai 
direct cu partidul. Eram în a- 
celași birou cu Sahia Ia care 
veneau ades oameni chiar din 
conducerea partidului. După 
ce am fost pus să îndeplinesc 
numeroase sarcini de partid, în 
1936 am fost primit în rîndul 
comuniștilor. Din generația mea 
de studenți, ne-am îndreptat 
mulți spre partid. Au fost mulți 
care au pierit în închisori, alții 
s-au pierdut pe drum, alții au 
abandonat lupta. Mă întrebi de 
ce ani rămas consecvent idealu
lui comunist ? Nu e greu 
răspuns !

REP.: Care era imaginea 
cietății socialiste pe care o 
trea tînărul George 
vescu ?

G. MACOVESCU : întrebarea 
e dificilă pentru că trebuie să 
faci 
duci 
care 
fost 
realitățile care au urmat 
s-au suprapus.
o substanțială doză de roman
tism în imaginea pe care ne-o 
făceam noi despre socialism. 
Mai ales după 1937, cind cu li
teratura marxistă ne intilneam

de

so-
nu-

Maco-

un tur de forță ca să-ți a- 
aminte de o imagine pe 
ai avut-o atunci și care a 
modificată pe parcurs de 

sau
Desigur, exista

gică.
Pe un monolog plin de a- 

cuzațli la adresa unui coleg 
de birou, monolog care dez
văluie perspectiva unor fap
te și relații trecute, se ba
zează schița „Răfuiala".

O poveste misterioasă și 
interesantă în aceeași măsură 
e „Trix, cel care tace ges
turi", iar „Foc sicilian" im
primă volumului o nuanță de 
veselie, de umor.

Franz Storch reușește să 
surprindă cititorul, să-l 
pună în modul cel mai neaș
teptat în diferite situații 
care schimbă radical datele 
problemei pe care le-a bă
nuit sau care au fost stabi
lite de autor anterior și poa
te că descoperim în această 
dexteritate și metoda, minu
țiozitatea și preferința ----
tru situații deosebite a 
torului de literatură 
țistă.

De remarcat ar mai 
detaliul, fiecare proces 
hologic, fiecare decor, 
care personaj, fiecare situa
ție, toate sînt studiate și 
descrise în amănunt.

DIETER HIRSCH 

pen- 
scriî- 
poli-

fi și 
psi 
fie

din ce în ce mai greu. Partidul 
a făcut eforturi deosebite in 
perioada aceea și mai ales in 
timpul războiului pentru ca să 
ne apropiem de o imagine mai 
concretă a societății pentru care 
luptam, a idealului de care ne 
legaserăm pe viață. Generația 
mea nu avea de unde alege : 
trebuia să luptăm împotriva mi
zeriei, a nedreptăților și comu
nismul era singura soluție, ra
țională și morală. Dincolo erau 
legionarii, dușmanii de moarte 
ai ființei noastre naționale, ai 
clasei noastre muncitoare, ai 
demnității umane. Imaginea 
mea despre socialism era 
aceea a unei societăți care, 
dezvoltând continuu baza ma
terială ajunge Ia o lume 
a frumuseții spirituale. Era o 
imagine în care intrau multe e- 
lemente romantice, era poate de
formată de necunoașterea știin
țifică a stărilor de fapt. Această 
cunoaștere a venit cu timpul, cu 
studiile, dar imaginea din tinere
țea mea nu m-a înșelat. De acest 
ideal m-aș lega cu tot atâta dă
ruire dacă ar fi să o iau de la 
capăt.

REP. : Tovarășe profesor, prin 
această afirmație ați anticipat 
răspunsul la o întrebare pe care 
o pregătisem : privind în bio
grafia dumnevoastră aveți ce vă 
reproșa ?

G. MACOVESCU: Cred că 
sint la anii cind pot să-mi pri
vesc cu obiectivitate trecutul. 
Este cert că nu am făcut tot 
ce aș fi putut face, că am săvir- 
șit greșeli, că am avut poticneli 
și toate acestea sînt reproșuri 
însoțite de părere de rău. Dar 
un singur lucru nu-mi pot re
proșa : îndoiala asupra țelului. 
Am crezut întotdeauna în victo
ria clasei muncitoare, în partidul 
meu, tot așa cum am azi con
vingerea că vom învinge toate 
greutățile și vom crea o socie
tate socialistă multilateral dez
voltată așa cum vrem noi comu
niștii, cum vrea poporul român. 
Realizarea acestui ideal este re
zultatul unui efort colectiv con
dus de Partidul Comunist Ro
mân și aș spune că aceasta de
pinde în bună măsură de efor
tul generațiilor tinere.

REP.: Așa cum precizam la 
începutul convorbirii noastre, 
intenția acestui dialog e de a 
C cu fața spre cititorul tînăr. 
Mă folosesc de acest prilej pen
tru a solicita unei personalități 
cu o vastă experiență cum sîn- 
*etâ părerea despre condi
țiile de muncă și viață, despre 
sarcinile tinerei generații.

G. MACOVESCU : Nu e un 
secret că tinerii de azi pă- 
Sesc in viața socială în condiții 
speciale, în condiții istorice cu 
totul noi. Trăim cu toți astăzi 
confluența dintre revoluția so
cialistă — în plină desfășurare 
— și revoluția științifico-tehnică 
aflată la începuturile ei. Lu- 
mea_ contemporană înaintează 
azi într-un ritm uriaș. Ei bine, 
în această perioadă care este 
cu totul excepțională i se pun 
omului probleme fantastice. Sîn- 
tem pregătiți, sînteți pregătiți 
psihologic ca să primiți acest 
impact ? Astăzi, cînd ne aflăm 
în plin proces de trecere 
de pe umerii noștri pe u- 
merîî dv. a marilor responsa
bilități sociale, v-ați pregătit su
ficient, sînteți gata pentru a pre
lua aceste sarcini ? Noi trebuie 
să continuăm, să dezvoltăm re
voluția și s-o trecem în mîi- 
nile dv. într-un moment foarte 
complicat. De aceea întrebarea 
fundamentală este dacă sînteți 
pregătiți pentru așa ceva, și dacă 
noi vă ajutăm suficient să vă 
pregătiți. Dacă nu veți fi pregă
tiți vina va fi și a noastră, dar 
și a dv. Dacă nu vă veți pregăti 
cu tenacitate pentru a face față 
exigențelor care vin o dată cu 
progresul, atunci veți plăti un 
tribut greu timpului. Iată cîteva 
întrebări care mă preocupă de 
multă vreme și pe care aș vrea 
să le discut cu tinerii.

REP. : în rubrica pe care o 
susțineți, și cu care ne onorați 
cititorii, aveți posibilitatea de a 
lega acest dialog. Ar fi intere
sant să ne mărturisiți aprecie
rea dv. despre tinerii pe care-î 
cunoașteți nemijlocit !

G. MACOVESCU : Ca om, ca 
profesor, mă bucur să observ la 
actuala generație tânără preocu
pări superioare. Cu toate neîm- 
pliniriie acestei generații există 
la ea frămîntări foarte adinei. 
Văd studenți cu lecturi foarte 
bogate, văd tineri ingineri cu 
cunoștințe temeinice și moderne, 
văd tineri muncitori manifestând 
un interes organic pentru o via
ță spirituală. Ei vin cu pro
bleme care te obligă să gindești 
și asta e o mare satisfacție pen
tru mine. Sigur că sînt foarte 
multe de făcut, sigur că în rîn
dul tineretului de la noi 
mai sînt unele aspecte ne
plăcute, dar nu aceasta caracte
rizează generația noastră care 
urmează. Generația tinărâ de 
astăzi are condiții net superiuare 
celor avute de noi. Dar aceasta 
nu este suficient. Fără o atitu
dine revoluționară, fără o con
știință inaltă a responsabilității 
sociale, fără o pregătire prole- 
sională, etică și estetică nu va 
putea să fie in concordanță tu 
dezvoltarea societății, cu sarcina 
care ii stă in față : edilicaiea 
intr-un ritm accelerat « socia
lismului in România.

*
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NICOLAE CEALȘESCU, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea preșe
dintelui Republicii Malgașe, PHILIBERT TSiitANANA, 
următoarea telegramă ;

Poporul malgaș și eu însumi mulțumim călduros dumnea
voastră și poporului român pentru mesajul de felicitări și 
urări, cate ne-a mișcat profund, adresat cu ocazia sărbătorii 
noastre naționale.

Primire la vicepreședintele 
Consiliului de Stat

Vineri după-amiază, vicepre
ședintele Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, a primit pe 
Pierre Gregoire, președintele 
Camerei deputaților din Lu
xemburg, care se află în țara 
noastră la invitația Marii A- 
dunări Naționale.

Comunicat
In Comunicatul cu privire la 

cea de-a 49-a ședință a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., 
desfășurată intre 20—22 octom
brie, sub președinția reprezen
tantului României, Gh. Rădu- 
lescu, se arată că au fost 
examinate proiectele prelimina
re ale unor documente legate 
de realizarea sarcinilor de- 
curgînd din hotăririle Sesiuni
lor a XXIII-a și a XXIV-a ale 
C.A.E.R. și îndreptate spre a- 
dincirea și perfecționarea în 
continuare a colaborării și dez
voltarea integrării economice 
socialiste. Comitetul Executiv 
va continua .lucrările asupra 
proiectelor documentelor sus
menționate.

Comitetul Executiv a luat cu
noștință despre informarea Co-

Simpozion cu tema :
„ORGANIZAREA Șl CONDUCEREA INDUS

TRIEI ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA".

în zilele de 20—23 octombrie 
a.c. a avut loc la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român un simpozion cu tema 
„Organizarea și conducerea 
industriei în Republica So
cialistă România", Ia care au 
participat Reprezentanți ai co
legiului de redacție al revistei 
„Probleme ale păcii și socia

Vineri seara, s-a înapoiat 
de la Moscova, tovarășul 
Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc, care 
a participat la lucrările celei 
de-a 49-a ședințe a Comite
tului Executiv C.A.E.R.

Vineri a părăsit definitiv 
țara noastră, baronul Cari 
Rape, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Sue
diei în Republica Socialistă 
România.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte Ștefan 

Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, și Mircea 

Rebreanu, deputat în M.A.N.

C.A.E.R,
misiei Permanente C.A.E.R., 
pentru construcții de mașini, 
cu privire la elaborarea de pro
puneri și recomandări referi
toare la creșterea calității și a- 
sigurarea necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. in utilaje 
pentru siderurgie, metalurgia 
neferoasă și industria carboni
feră.

Comitetul Executiv a exami
nat propunerea privind organi
zarea colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe următorii 
10—15 ani în domeniul produc
ției de vagoane de marfă, lo
comotive Diesel și autocamioa
ne de mare tonaj, precum și 
adincirea- și lărgirea specializă
rii și cooperării in producția de 
tractoare și a principalelor ma
șini agricole.

lismului". Cu acest prilej, a 
fost înfățișată experiența Par
tidului Comunist Român pri
vind organizarea, conducerea 
și planificarea economiei na
ționale. Principalele aspecte 
abordate în cadrul simpozio
nului vor fi publicate în revis
ta „Probleme ale păcii și so
cialismului".

Asociația pentru Națiunile 
Unite din România și Asocia
ția de Drept Internațional 
șl Relații Internaționale — 
A.D.I.R.I. — au organizat, vi
neri la prînz, o adunare fes
tivă consacrată aniversării u- 
nui sfert de veac de la înfiin
țarea O.N.U.

Sub egida Institutului ro
mân pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, a avut loc 
vineri la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. o seară culturală 
consacrată apropiatei sărbă

tori naționale a Iranului.

Prilej pentru
stabilirea de noi posibilități

de cooperare economică
Inaugurat în prezența președintelui Consi

liului de Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, timp de apioape două săptămini, 
Tîrgul internațional de la București a polari
zat atenția specialiștilor, a oamenilor de afa
ceri din numeroase țări ale lumii, s-a situat 
în centrul atenției publicului român, a oaspe
ților de peste hotare sosiți special in acest 
scop. Concepută ca mijloc de prezentare a 
celor mai recente reușite in industria con
strucțiilor de mașini, manifestarea economică 
găzduită de Capitala României a stîrnit un 
interes deosebit. Propunindu-și să oglindeas
că stadiul de dezvoltare al industriei noastre 
constructoare de mașini in plin proces de 
diversificare și modernizare, urmărind să pri- 
lejuiască informarea reciprocă, să mijloceas
că tranzacții comerciale tîrgul s-a bucurat de

la prima sa ediție de o participare numeroa
să. După cum se știe și au dat întilnire in 
complexul expozițional din Piața Scînteii fir
me din 30 de țări ale lumii, fiind organizate 
un număr de 27 de pavilioane naționale, in
clusiv România.

Acum, cind au mai rămas puține ore pină 
la închiderea tirgului internațional, am căutat 
să stăm de vorbă cu oaspeții noștri. Ce a în
semnat pentru dv. prezența la București, cu 
ce impresii vă tlespărțiți de prima ediție a 
tirgului internațional găzduit de România ? 
Iată întrebări la care am invitat să ne răs
pundă pe cîțiva dintre xei cărora le-a fost 
încredințată misiunea conducerii pavilioane
lor țărilor respective la București.

Publicăm. începînd <le astăzi, cuvintele 
care s-a răspuns solicitări; noastre.

cu

IOHANNES OEHME. direc
torul pavilionului Republicii 
Democrate Germane.

Constatăm cu satisfacție că 
Tîrgul internațional de la 
București ne-a oferit o ocazie 
foarte bună pentru a prospec
ta în comun și a stabili noi po
sibilități de colaborare și coo
perare economică între Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană. Am primit în aceste 
zile, pe suprafața de 2 000 
m.p. rezervată exponatelor 
noastre foarte mulți vizitatori, 
specialiști și experți din în
treprinderi și instituții, de la 
ministere. Studiul ofertelor a 
creat posibilitatea unor afaceri orașelor

Produse expuse In pavilionul Republicii Populare Ungare.

comerciale fructuoase, de mai 
multe milioane de ruble. Con 
tracte’e realizate aici cores
pund întrutotul speranțelor cu 
care am venit la București. 
Așa cum era de așteptat, cele 
mai solicitate au fost mașini’e- 
unelte, mașinile de prelucrare 
a datelor, instrumentele opti-> 
ce. Contractările deja finaliza
te. discuțiile purtate reprezin
tă un fparte bun punct de por
nire pentru dezvoltarea schim
burilor de mărfuri în decursul 
următorilor cinci ani.

Am dori să adăugăm. în ce 
privește organizarea înti’.nită 
aici. că. după părerea noastră, 
Bucureștiul a debutat foarte 
bine în familia

de 
ce

guri. Trebuie să adăugăm 
asemenea, că pavilionul 
ne-a fost pus la dispoziție este 
foarte bine construit șî cores
punde întrutotul așteptărilor 
noastre

MIRKO NIKOLOV DIMI
TROV. directorul pavilionului 
Republicii Populare Bulgaria.

„Pentru noi tîrgul din Capi
tala dv. a fost un prilej foarte 
bun de a fntîlni specialiști ro
mâni, de a ne informa re
ciproc. Este normal să fie așa 
deoarece în ultimij ani ambele 
țări au dezvoltat cu succes in
dustriile lor. iar colaborarea 
româno-bulgară a evoluat as
cendent atit în domeniul eco
nomie cit și cel tehnico-știin-

țific. Noi, am putut să ne dăm 
seama foarte bine, vizitînd 
pavilionul românesc, de sta
diul înalt atins de industria 
construcțiilor de mașini din 
țara dv. Ca invitați la primul 
tîrg internațional organizat de 
România am căutat să prezen
tăm celor interesați produse 
caracteristice industriei bulga
re. comercializate prin firmele 
Baikancar. Masinoexport.
Tehnoexport. Electroimpex,
Izotimpex și Avtoimpex.

Tîrgul internațional din 
București face o bună impre
sie. în primul rind. prin or
ganizarea sa rațională — pa
vilioane spațioase confortabi
le. propice expunerii produse
lor de diferite tipuri și mă
rimi. De menționat de aseme
nea, pregătirea serioasă a tu
tu-or participanțiior pentru a 
asigura succesul acestei mani
festări. Un du-te-vino de spe
cialiști care vin să se interese
ze de diferite produse, cer 
prospecte, solicită relații su
plimentare. în plus, o notă 
bună pentru organizatorii cu 
care colaborarea a fost foarte 
mulțumitoare. în ce ne priveș
te găsind o înțelegere deplină 
în toate problemele ce s-au 
ridicat în intervalul de timp 
de cînd ne aflăm aici.

• întreprindere» ..Metalim- 
port* a fost vizitată de repre
zentanți ai firmei ..Ikehara Sho- 
kai Ltd” din Japonia care s-au 
interesat de posibilitățile de 
cumpărare a unor produse nefe
roase. in special aluminiu in 
blocuri, platine de aluminiu și 
sîrmâ. K. Matsui, din partea fir
mei ..Nissho-Iwaco, Ltd”, a dis
cutat și a contractat achiziționa
rea a aproximativ 2 000 tone de 
produse din metale neferoase.

• Reprezentanții ..Metalimpor- 
tului” au purtat, de asemenea, 
discuții cu delegați ai firmei 
„International Zaier's Organiza
tions" privind exportul în Fran
ța a unei cantități de aproxima
tiv 20 000 tone oțel-beton.

• O delegație a firmei italiene 
„Trafilerie e Laminatoi di Me- 
talli", condusă de directorul ge
neral Ivo Frontini, a purtat con
vorbiri in vederea unor tranzac
ții pentru 3 840 tone blocuri de 
aluminiu, sîrmă și platine de a- 
luminiu.

• In cadrul discuțiilor purtate 
cu reprezentanții firmei „Deut
sche Stahl", „Metalimport" a 
contractat exportul a peste 60 000 
tone laminate în R. D. Germană. 

gătește să-și închidă porțile. De 
la început și pină acum cifra 
celor care s-au înscris pe tra
iectoriile atit de diferite, pline 
de tentații, ale pavilioanelor se 
apropie de 400.000. Centru de 
mare densitate al tehnicii mo
derne, Tîrgul internațional Bucu
rești este de la o zi la alta locul 
unde timpul își verifică imposi
bilitatea de a permite cuprin
derea, pas cu pas, a fiecărui 
stand, de a lăsa pe vizitator să 
aprofundeze drumul și stadiul 
atins de un produs sau altul pe 
curba perfecțiunii. Rămîne Ia 
dispoziția vizitatorului însă po
sibilitatea înregistrării bogatu
lui volum expozițional, ca apoi, 
prospectele să-l ajute la decan
tarea impresiilor.
lor.

a aprecieri-

La pavilionul danez, expre
sia dorinței de a converti 
vechea imagine de produ

cător agricol in tabloul unei țări 
industrializate sint concentrate 
cu deosebire aoarate pentru 
cercetare științifică, aparatură 
medicală, instalații de uscare 
prin pulverizare, noi sortimente 
de pompe pentru circulația apei. 
Impresia de laborator pe care o 
dă pavilionul se datorează in 
bună parte tocmai abundenței 
de instrumente de măsură și 
control, in diferite domenii, in
stalațiile de automatizare.

De-a lungul buclei pe care 
este obligat s-o facă, ur- 
mind astfel traseul unidi

rectional al pavilionului statu
lui Israel, publicul descoperă 
cu ușurință reperele preferen
țiale din industria țării respec
tive : mașini-unelte (aici este 
expus un tip care poate execu
ta mai multe operații), apara- 

destinatie 
grupe de

tură electronică cu 
specializată, diferite 
unelte prelucrătoare.

Deasupra intrării în pavi
lionul central al tirgului 
ccfo omrt Io c-oto ono moleste amplasată cea mai 
parte din produsele cu 
cei 18 expozanți suedezi

mare 
care 
au onorat prezența lor la Bucu
rești. Firme cu existență înde
lungată in industria suedeză a- 
lături de firme mai noi, unele 
cu legături devenite tradiționa
le în comerțul cu România, în
cearcă prin prezența lor aici să 
contribuie la dezvoltarea rela
țiilor romăno-suedeze, la ampli
ficarea comerțului în general, 
nc-a declarat foarte tînărul di
rector al pavilionului suedez 
ULF HAMMARSKJOLD. Cit 
privește sectoarele în care este 
cu predilecție căutat acest lu
cru la București ele se pot re
cunoaște, se deduc din alcătui
rea standurilor : utilaje pentru 
producerea, transformarea și 
transportul energiei electrice, a- 
parate de măsură și control, ma
șini de calcul de birou, și bine
înțeles diferitele și valoroasele 
mărci de oțeluri suedeze.

Profilul strict specializat al 
tirgului n-a permis vizita
torilor să afle în incinta 

pavilionului olandez, fie și mă
car fragmentar, ceva din peîsa-

„țării lalelelor”, 
au mers însă, in 

pe produse care 
eu adevărat

jul flora] al 
Organizatorii 
selecția lor, 
pot fi considerate 
reprezentative pentru buchetul 
industrial contemporan al Olan
dei. Așadar ; mașini-unelte, li
nii tehnologice din industria a- 
limentară, echipament științific, 
aparatură medicală, diferite alte 
produse din domeniul electro
tehnicii.

Din nou In pavilionul cen
tral, de astădată Ia capă
tul scărilor unde își află 

locul mașinile și aparatele apar
ținătoare producătorilor bel
gieni. Centrul de interes aici — 
utilajele folosite în industria 
ușoară.

Singura țară sud-america- 
nă întîlnită în incinta Tir
gului internațional Bucu- 
Argentina, aduce în vitri- 
amenajate mărturii ale 
preocupări din ce în ce

rești, 
nele
unor __ ._ _____
mai susținute pentru impulsio
narea dezvoltării sale industria
le. Se bucură de succes artico
lele de pielărie-încălțSminte, 
mașinile de uz casnic, reține a- 
tenția producția de artizanat, 
îndeosebi foarte reușita gamă 
de articole din fier forjat.

Faptul că încă de la inau
gurarea tirgului specia
liștii care au vizitat pa- 

fost atrași 
cu 

cunoscute
ren u- 

ci de

vilionul nostru au 
nu doar de firme 
me bine __  ..
produsele tuturor expozanților 
face să ne întărim convingerea 
că tîrgul din Capitala dv. reu
șește să îndeplinească cu succes 
rolul pozitiv de cunoaștere, de 
extindere a relațiilor comercia
le, ne spunea ieri după amiază, 
dl. E. I. Lewington, director al 
pavilionului Marii Britanii. Spa
țiile de expunere sînt sugestive 
pentru interesul cu care produ
cătorii englezi doresc să difuze
ze produsele lor, îndeosebi uti
laje și instalații industriale, cu 
performanțe foarte ridicate. 
Cind spunem aceasta ne gindim 
la mașinile pentru prelucrarea 
prin așchiere a metalelor echi
pate cu aparataj de înaltă cla
să, Ia mașinile de rectificat, la 
componentele și instalațiile de 
automatizare, la mașinile desti
nate lucrărilor de construcții. 
Atenția specialiștilor este r ți
nută îrt special de gama calcu
latoarelor electronice, de mare 
succes în Anglia cit și dincolo 
de hotarele ei.

In timp ce prin fața stan
durilor cu exponate rulea
ză zilnic mii de oameni, 

între specialiști, intre oameni 
de afaceri au Ioc discuții, se duc 
tratative, se încheie contracte, 
este pregătit terenul unor viitoa
re tranzacții, conturîndu-se ast
fel, cu fiecare oră, eficiența plu
rivalentă a tirgului.

Opinii privind însemnătatea 
acestei mari manifestări econo
mice internaționale Ie vom afla 
solicitind părerea cîtorva dintre 
oaspeții noștri, conducători ai 
unor pavilioane naționale 
nite sub emblema tirgului 
capitala României.

reu- 
din

N. U.
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FOTBAL: Cuplajul 
interbucureștean

Duminică, pe Stadionul ,.28 Au
gust", orele 13,00 : Rapid — Pro
gresul; orele 15,00 : Dinamo Bucu
rești — Steaua.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH
0 zi bună pentru „olimpici".

Meciul lotului A 
in Olanda — 
contramandat

Meciul dintre reprezentativa 
de foțbal a țării noastre și e- 
chipa olandeză A.D.O. —•_ care 
urma să se dispute miercu
rea viitoare, la Haga, a fost 
contramandat. Federația de 
specialitate olandeză a interzis 
formației A.D.O. să joace cu se
lecționata României, motivind 
că acest „amical-* ar face să 
scadă interesul în jurul apro- 
giatvlui meci interțări Olanda. 
România, meci programat în 
luna decembrie, la Haga. în a- 
ceastă situație, „tricolorii" vor 
întâlni, miercuri, intr-un joc- 
școală. formația bucureșteană 
Sportul Muncitoresc (din divi
zia C). Antrenorul emerit prof. 
Angelo Niculescu ne-a comu
nicat, ieri, că selecționabilii din 
provincie — cu excepția titu
larilor Dobrin, Florian Dumi
trescu și Mocanu — nu au fost 
convocați la București.

• Tenismanul român Ion Ti
riac s-a calificat în finala tur
neului internațional de la Staly- 
bridge (Anglia). în semifinală, 
Ion Țiriac l-a învins cu 8—6, 
6—4 pe cehoslovacul Vladimir 
Zednik. Partida, deosebit de 
spectaculoasă, a durat 58 de 
minute.

• între 8 și 15 noiembrie în 
orașul maghiar Miskolc se vor 
desfășura întrecerile primei e- 
diții a campionatelor europene 
de box pentru tineret. La a- 
ceastă competiție țara noastră 
va fi reprezentată de 10 pugi- 
liști : St. Boboc (Dinamo Bucu
rești) — semimuscă. Dinu Con- 
durat (Dinamo Bacău) — mus
că, Toni Mircea (Steaua) — co

între două runde, redactorul nostru, FLORIN GHEORGHIU, 
mare maestru internațional, relatează:

In runda a treia a finalei cam
pionatului național de șah „olim
picii" români, care au reprezen
tat, recent, țara la Siegen 
(R.F.G.), au avut, într-adevăr, o 
zi plină. In cele cinci partide pe 
care le-au disputat, ei au reali
zat patru puncte. în întîlnirea 
Vaisman—Gheorghiu, albul a ju
cat o variantă de atac din apă
rarea siciliana care avea însă de
fectul că slăbea flancul regelui. 
Negrul s-a apărat foarte exact, a 
contraatacat la momentul opor
tun și in fața amenințărilor im- 
parabile de mat, Vaisman a ce
dat. Foarte agitată a fost partida 
Mozeș—Ciociltea. in care Mozeș, 
unul din cei mai talentați jucă
tori ai generației tinere, a pre
luat de la început inițiativa, l-a 
obligat pe adversar la o defen
sivă îndelungată, obținînd avan
taj de spațiu și apoi'material. A 
intervenit însă criza de timp — 

Meridian
coș, Gh. Ciochină (P.A.L. Brăi
la) — pană, Cornel Dumitres
cu (Voința Buzău) — semi- 
ușoară, Sandu Mihaloea (Dina
mo) — ușoară, D. Moraru 
(Steaua) — semimijlocie, Ște
fan Florea (Progresul Bucu
rești) — mijlocie-mică, I. Si
liște (Steaua) — semigrea și 
D. Zelinca (Steaua) — grea. 
Nu se va deplasa boxer la 
cat. mijlocie. Antrenorul echi
pei este Eugen Fuhresz.

• După o zi de odihnă, tur
neul final al campionatului 
național de polo pe apă a fost 
reluat la bazinul Floreasca din 
Capitală. în prima zi a returu
lui, Dinamo a terminat la ega

dușmanul nr. 1 al șahiștilor — 
și tînărul Mozeș a greșit, permi- 
țînd experimentatului său ad
versar că ciștige o calitate și cu 
asta și partida. O bună partidă 
pozițională a cîștigat, cu negrul, 
Ghițescu, în fața debutantului 
Kertesz. Nici aici lucrurile nu 
au fost atit de clare. Kertesz a 
jucat un sistem periculos contra 
apărării Alehin, a obținut cîteva 
amenințări tactice însă din punct 
de vedere strategic poziția sa era 
compromisă. Ghițescu a respins 
amenințările tatice și și-a reali
zat cu o bună tehnică avantajul 
de un pion. In partidele Ungu- 
reanu—Pavlov și Reicher—Geor
gescu, „olimpicii" nu au obținut 
decit remiză. Se poate spune 
chiar că în prima partidă, acest 
rezultat ii nedreptățește puțin pe 
Pavlov, care a stat evident mai 
bine și a trebuit să accepte re
miză din cauza lipsei de timp.

litate : 6—6 cu Steaua. iar 
Rapid a învins cu scorul de 
11—6 pe Voința Cluj.

• Campionatele mondiale de 
tir au continuat la Phoenix 
(Arizona) cu desfășurarea pro
bei de armă standard. La mas
culin. pe primul loc s-a clasat 
americanul John Writer cu 579 
puncte .urmat de Andrzej (Po
lonia) — 576 puncte și Wunder
lich (R. D. Germană) — 575 
puncte. Ștefan Caban (România) 
și Petre Șandor (România) au 
ocupat locurile 13 și 14 cu 568 p. 
și respectiv 567 p. Gh. Vasiles- 
cu s-a clasat pe locul 31 cu 
560 puncte. Pe echipe a ciști- 
gat U.R.S.S. — 2 270 puncte.
România a ocupat locul 7.

Două partide bune — jucate de 
doi tineri concurenți — au fost 
Joița — Segal și Tratatovici — 
Bena. în prima, Segal a egalat 
destul de ușor și în duelul tac
tic care a urmat l-a „păcălit" pe 
adversar ciștigînd două piese 
pentru un turn, avantaj care s-a 
dovedit suficient pentru victorie, 
în derbyul debutanților, Trata
tovici a obținut avantaj în des
chidere. Bena a complicat apoi 
jocul foarte mult. însă în mo
mentul cind se părea că poziția 
lui s-a consolidat și-a supraesti
mat șansele și în complicațiile 
ce au urmat a făcut o greșeală 
și-a pierdut. Două partide de 
luptă cu rezultate echitabile (re
mize) au fost Buză — Solomono- 
vici și Ghindă — Neamțu. în 
prima. Buză a stat mai bine, a 
atacat, insă negrul s-a apărat co
rect și a simplificat jocul. în
cea de a doua, Neamțu (cu ne
grul) a avut avantaj, a fost sur
prins insă de o combinație e- 
galizatoare a adversarului. O 
singură partidă s-a întrerupt: 
Ghizdavu — Ilijin, în poziție 
foarte complicată dar la prima 
vedere remiza este inevitabilă.

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 43 
(etapa din 25 octombrie *70)

Dinamo București — Steaua 1
Rapid — Progresul X
Politehnica — Univ. Craiova 1
C.F.R. Cluj — „U“ Cluj X
Petrolul — Steagul roșu 1
Jiul — F. C. Argeș 1
Farul — Dinamo Bacău 1
U.T.A. — C.F.R. Timișoara 1
Juventus — Milan X
Internazionale — Cagliari X
Florentina — Napoli X
Lanerossi — Torino X
Varese — Roma X

RUGBY.MÎINE,LA RO VIGO:
ITALIA- 

ROMÂNIA
Stadionul din Rovigo va 

găzdui mîine întîlnirea Ita
lia — România. Interesul 
stîrnit, pregătirile făcute, 
sînt un indiciu pentru o 
partidă de calitate. O vic
torie românească ar con
sfinți primul succes în de
plasare.

Iată lotul României care 
la ora 15 (ora locală), la 
fluierul arbitrului Roger 
Anstry (Franța), îl vor a- 
linia antrenorii români 
prof. AL. TEOFILOVICI și 
PETRE COSMĂNESCU : 
Baciu, Iorgulescu, Dinu, 
Șerban, Atanasiu, Rășcanu, 
Țuțuianu, Pop, Mateescu, 
Irimescu, Dragomirescu, 
Nica. Braga. Suciu, Durbac. 
Rezerve: Eftjmie, Giugiuc, 
Marinescu.

Cunoscînd puterea de 
luptă și dăruirea de care 
sînt capabili rugbiștii ro
mâni. credem într-o com
portare bună. SUCCES !

G F.

(Urmare din pag. I)

Așadar, tot intenții de viitor, 
ca și în .cazul Elvirei Pieptea, dai 
de astă dată precis conturate, 
prin a căror transpunere în prac
tică evoluția economistului Tu
dor Dumitru către o muncă com
plexă, racordată pe lungimea de 
undă a specialității sale va fi din 
plin asigurată.

Investigațiile noastre conduc 
din păcate la concluzia că astfel 
de situații constituie excepții de 
la regula generală, de cele mai 
multe ori între năzuințele tînă- 
rului economist și ceea ce se în- 
tîmplă în realitate există distan
țe considerabile.

Repartizat la un serviciu func
țional — aprovizionare sau preț 
de cost, financiar sau desfa
cere, — specialistul își pierde 
treptat, în hățișul lucrărilor de 
rutină, capacitatea novatoare, 
munca pe care o execută, deși 
socialmente utilă, valorificînd in
complet investiția al cărui obiect 
a fost. Discuția cu două tinere 
economiste — Maria Constanti- 
nescu și Constanța Chițu, absol
vente — rețineți — cu medii 
mari la examenul de stat, promo
țiile 1964 și 1966 la Academia de

PREZENȚA 
ACTIV

studii economice, — salariate 
ale Centralei de utilaj petrolier 
din Ploiești, ne oferă argumente 
convingătoare în acest sens.

— De ce să nu recunosc des
chis, afirmă Maria Constantines- 
cu — cele 8 ore Ie folosesc 
pentru emiterea repartițiilor cen
tralizate, distribuirea necesarelor 
de materiale, etc. Muncă de con
cepție ?...

— Consider, ne spune tov. 
Constanța Chițu, că multe din
tre lucrările pe care le execut nu 
au nevoie de pregătire superi
oară.

Distingem în glasul interlocu
toarelor noastre o placiditate cu 
totul anormală Ia vîrsta lor, pre
gătirii de care au beneficiat.

— Ce-i drept, • își amintește 
Maria Constantinescu — tovară
șul contabil șef — Nicolae Sza
bo — a încercat să mobilizeze 
cîndva toate cadrele economice 
din uzină în scopul participării 
noastre, nemijlocite, la organiza
rea științifică a producției și a 
muncii. Eu una am fost la pri
ma ședință. Totul s-a rezumat la 
atit.

Este momentul să amintim că 
în urmă cu un an, contabilul șef

V

A
a încercat să orienteze activita
tea tinerelor cadre economice cu 
pregătire superioară în activita
tea de concepție, insistîndu-se a- 
supra sprijinului pe care trebuie 
să-l dea această categorie de spe
cialiști asupra aportului necesar 
în creșterea eficienței economice.

— Reușisem — ne spune tov. 
Nicolae Szabo — să amorsăm o 
problemă ce durea de mai mult 
timp uzina : prețul de cost. S-a 
făcut un studiu complet vizînd 
introducerea sistemului informa
țional, s-au găsit și metode de u- 
tilizare a stației de mecanizare a 
evidenței, precum și posibilități 
de control a cheltuielilor. Apoi... 
Apoi acțiunea s-a cam oprit.

Momentul întreruperii unei i- 
nițiative ce promitea a fi valo
roasă l-a constituit înființarea 
Centralei industriale a utilajului 
petrolifer pe scheletul Uzinei „1 
Mai“. Paradoxal este că tocmai 
de la această dată cînd proble
mele, prin forța împrejurărilor, au 
căpătat un caracter mai complex 
— neces’tînd mai mult decit 
înainte analiza și interpretarea 
datelor, impulsul dat de conta
bilul șef al uzinei, a rămas fără 
ecou. Sîntem de acum în fața ți
nui alt aspect al lucrurilor, vizînd 
de astă dată nemijlocit interesul 
pe care fiecare îl acordă atribu
țiilor sale. A te mulțumi cu a- 
dunarea coloanelor de cifre sau 
completarea facturilor și formu
larelor. posturi în care se com
plac destui tineri specialiști și 
de la Centrala despre care vor 
bim dar și din alte întreprinderi, 
vorbesc în fapt despre renunța
rea la profesie, duce indubitabil, 
la plafonare. Ne simțim obligați 
să menționăm că începutul aces
tui drum trebuie căutat chiar în 
primul an după angajare. Deși 
Maria Constantinescu a absolvit 
cursurile Facultății de economia 
industriei ea a fost repartizată la 
serviciul aprovizionare în care pe 
nesimțite locul satisfacției muncii 
de concepție îl ocupă rutina, 
munca de uzură soldată cu iro
sirea dorinței de perfecționare, 
cu staționarea în dezinteres al ti
nerilor economiști.
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Lucrările Sesiunii jubiliare

a Adunării Generale a 0. N. U
se apropie de sfîrșit

a

Delegația de partid 

și guvernamentală

R.D.G. in Cehoslovacia

NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 
gerpres). — De la trimișii spe
ciali : Marea majoritate a par- 
ticipanților la sesiunea jubiliară 
a O.N.U. se opresc cu insisten
ță asupra principiilor fundamen
tale ale Cartei, subliniind im
portanța aplicării lor în relațiile 
internaționale și cerînd consoli
darea ralului O.N.U. în proble
me majore, în fruntea cărora 
sînt situate pacea și securitatea 
La însăși natura acestei păci s-a 
referit în cuvîntarea sa de joi, 
președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, care a arătat că ea nu 
trebuie să însemne doar simpla 
absență a conflictului armat, 
să aibă la bază j ' 
tații și justiției. O.

, ci 
principiile echi- 
O.N.U., a spus 

el,' ar trebui să reprezinte mij
locul eficace prin care voința 
colectivă a națiunilor, mari și 
mici, avute și sărace, să se im
pună în diferite situații conform 
normelor legalității internaționa
le. Un pas esențial pentru întă
rirea păcii și securității interna
ționale, a considerat el, este re
stabilirea de urgență a drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

Sensul real al acestei aniver
sări, a arătat în discursul său 
ministrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, derivă din faptul că 
sesiunea jubiliară oferă prilejul 
de a da un impuls nou, practic, 
eforturilor de instaurare a unei 
legalități internaționale mai co
respunzătoare cu principiile Car
tei adoptate la San Francisco cu 
25 de ani în urmă. Acest lucru, 
după părerea sa, este imperios 
necesar, dat fiind că societatea 
internațională de astăzi nu re
flectă încă marile idealuri ale 
Cartei, în lume rămîn încă răș- 
pîndite conflicte armate, politi
ca de forță, ura rasială, sărăcii 
și foametea, prăpastia între ță
rile avute și cele sărace.

Considerînd că, în prezent, 
există în Europa „perspective 
încurajatoare", ministrul de ex
terne al Italiei a arătat că mai 
rămîn desigur probleme în sus
pensie, dar a adăugat că „re
laxarea tensiunii ar putea duce la 
relații bazate pe mai multă în
credere între țările continentului 
nostru și la contacte mai fruc
tuoase între ele, în interesul ge
neral al păcii".

Referindu-se la rîndul său la 
viabilitatea principiilor Cartei și 
imperfecțiunile O.N.U., Maurice 
Schumann, ministrul de exteme 
al Franței, a acordat principala 
atenție problemelor europene și 
procesului de destindere. Expu- 
nînd unele aspecte ale politicii 
Franței în Europa, el a spus, 
printre altele, că „primele roade 
ale politicii de destindere încep 
să apară astăzi atît în vest, cît 
și în est". Ministrul de externe 
francez a relevat că, „destinde
rea înseamnă, desigur, refuzul 
de a opune o parte a Europei

„Spirit de echilibru
■ ■ i ■ ■ ■ w 44și inteligența
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varășa Maria Groza, care con
duce în calitate de președin
te lucrările celei de a treia 
comisii în cadrul căreia s-au 
dezbătut și adoptat impor
tante documente privind tine
retul, educarea sa în spiritul 
drepturilor omului și a liber
tăților fundamentale, proble
mele sale ca și participarea 
la dezvoltarea națională, am 
avut prilejul să fac cunoștință 
cu un număr de delegați care 
nu au întîrziat să-și manifes
te satisfacția pentru faptul că 
șeful statului român s-a referit 
în cuvîntarea sa la rolul ge
nerației tinere în rezolvarea 
principalelor probleme ale 
lumii moderne.

Sînt întrutotid de acord cu 
cele afirmate în discursul 
său de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îmi spunea dele
gatul iugoslav, M. Milutino- 
vic, fiind în același timp sa
tisfăcut că țările noastre își 
reunesc și din acest punct de 
vedere părerile. Timpul dove
dește din ce în ce mai mult 
că națiunile trebuie să favo
rizeze într-o și mai mare mă
sură participarea tineretului 
la dezvoltarea economiei, la 
îmbunătățirea relațiilor socia
le. Este o realitate peste care 
nu putem trece și României 
îi revine meritul de cinste de 
a fi sesizat la vreme această 
realitate și a fi acționat la 
timp si eficient în cadrul 
Națiunilor Unite pentru ca 
ideea să-și găsească o tot 
mai largă accepțiune. Părerea 
noastră, oare concordă In 
bună măsură eu arie afirmate 

celeilalte” și că „în vederea u- 
nei reale securități, destinderea 
mai înseamnă, de asemenea, 
crearea unor durabile condiții 
fundamentale' pentru pace, res- 
pectînd structurile sociale și 
principiile de organizare politică 
și economică pe care fiecare 
națiune și le alege, făcînd astfel 
posibilă afirmarea identității na
ționale și libera circulație a idei
lor, mărfurilor și oamenilor și 
creînd, prin cooperare, posibili
tatea unui dialog permanent și 
sincer". „In acest spirit, a arătat 
el, privim noi în mod favorabil 
o conferință general-europeană 
asupra securității și asupra altor 
probleme".

Realizările de pînă acum și 
perspectivele O.N.U., capacitatea 
de a contribui la rezolvarea 
problemelor care confruntă as
tăzi comunitatea internațională, 
au format în mare parte conți
nutul discursului rostit de primul 
ministru al Danemarcei, Hilmar 
Baunsgaard. El a subliniat, prin
tre altele, că este de însemnăta
te covîrșitoare recunoașterea 
drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U. și și-a exprimat speranța 
că toate părțile implicate în 
conflictul din Vietnam își vor 
intensifica eforturile pentru a 
ajunge la o soluție negociată.

Referindu-se apoi la situația 
din Europa, el a considerat că 
semnarea recentă a Tratatului 
sovieto—vest-german este impor
tantă pentru procesul de norma
lizare a relațiilor intereuropene, 
exprimîndu-și totodată „speranța 
că această evoluție va face po
sibilă convocarea unei conferin
țe a securității și cooperării eu
ropene, îndreptată spre o conso
lidare generală a stabilității pe 
continentul european".

Sesiunea jubiliară și-a conti-

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
vizitat vineri dimineața, înso
țită de Comeliu Bogdan, am
basadorul României la Wa
shington, laboratoarele de cer
cetări petrochimice din New 
Jersey ale societății ..E-SS.O.* 
din cadrul lui „Standard Oil“.

Intîmpinată la sosire de John 
Mcnab, vicepreședinte al com
paniei de cercetări a societă
ții „E.SJS.O.", de Miller Swa
ney și Lee Mullen jr_ mem
bri ai conducerii labora
toarelor, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizita unele sec
toare de cercetări și elaborări

in discursul său de președin
tele Ceaușescu, este că 
O.N.U. are intr-adevăr mari 
posibilități, îndeosebi prin fo
losirea instituțiilor sale spe
cializate, pentru exprimarea 
de la înaltele tribune a nece
sităților și năzuințele tineretu
lui.

La rîndul său, domnișoara 
Varznavi, reprezentanta Ma
rocului la lucrările comisiei a 
treia, îmi declara că a desco
perit în discursul președinte
lui român continuarea unor 
preocupări mai vechi ale Ro
mâniei în această direcție, 
reținind din paragraful privi
tor la interesul pe care tine
retul îl manifestă pentru pu
nerea în valoare a bogățiilor 
fiecărei 'țări, pentru crearea 
unor condiții de viață mai 
bune, la îndemîna tuturor oa
menilor, a tuturor popoarelor, 
o idee care stă permanent în 
atenția țărilor în curs de dez
voltare. A acorda atenție ti
neretului, pregătirii și integră
rii sale în viața socială, spu
nea delegata Marocului, este 
intr-adevăr o chestiune 
fundamentală. Președintele 
Ceaușescu a pus accentul ji 
în această direcție pe un as
pect esențial al epocii noas
tre, de care Națiunile Vnite 
vor trebui să țină neapărat 
seama într-o măsură și mai 
mare.

...la ora la care transmit a- 
oeste rînduri, de la pupitrul 
adunării generale a coborit 
ultimul vorbitor înscris la cu- 
vînt. Miine, în ședința plena
ră se vor supune aprobării 
principalele documente ale 
sesiunii. 

nuat lucrările vineri dimineața 
intr-o ambianță similară. Primul 
discurs a fost rostit de președin
tele Finlandei, UAo Kekkonen, 
care a spus că o securitate in
ternațională autentică trebuie să 
se bazeze pe respectul univer
sal al principiilor fundamentale 
din Carta O.N.U., astfel încât 
statele să se abțină de la folo
sirea forței sau amenințarea cu 
forța, de la amestecul în trebu
rile interne ale altora și să res
pecte integritatea teritorială și 
independența politică a altora. 
Oprindu-se asupra desfășurării 
dialogului intereuropean, pre
ședintele Finlandei a arătat că 
țara sa va continua să acorde 
sprijin cauzei securității europe
ne și și-a exprimat speranța că 
„în felul acesta, Europa, sursa 
a două războaie mondiale, ar pu
tea vedea începutul unei noi ere 
de securitate și prosperitate, fără 
precedent în istorie".

In continuare, au luat cuvân
tul Jan Marko, ministrul de ex
terne al Cehoslovaciei. Edward 
Heath, primul ministru al Mari: 
Britanii, Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei, generalul 
Anastasio Somoza, președintele 
Republicii Nicaragua, Per Bor- 
ten, primul ministru al Norve
giei.

în ședința de vineri după- 
amiază a sesiunii jubiliare au 
rostit discursuri Haile Selassie, 
împăratul Etiopiei, Richard 
Nixon, președintele Statelor Uni
te, Franșois Tombalbave, preșe
dintele Republicii Ciad, arhi
episcopul Makarios, președintele 
Ciprului, Hubert Maga, preșe
dintele Republicii Dahomey. 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul 
de externe al Algeriei, și A. de 
Schrijver, ministru de stat și tri
mis special al guvernului Belgiei.

de noi tehnologii de producție 
în domeniul cauciucului și po
limerilor. în cursul vizitei, to
varășa Elena Ceaușescu s-a 
interesat pe larg de probleme 
cu caracter științific ale cer
cetărilor, precum și de orien
tarea studiilor efectuate aici în 
vederea punerii la punct a noi 
procedee de fabricație, primind 
ample explicații din parteo 
conducerii și specialiștilor la
boratoarelor.

Joi seara, tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C al 
P.C.R.. deputat în Marea Adu
nare Națională, Comehu Mânes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
și Ghecrghe Diaccnescu. repre
zentantul permanent al României 
la O.N.U., au luat parte la un 
dineu oferit de Ștefan Jedry- 
cowski, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Polone, în cinstea 
delegațiilor din unele țări socia
liste, prezente la Sesiunea jubi
liară a Națiunilor Unite.

Sărbătoarea Zambiei
Poporul Zambiei sărbătoreș

te astăzi împlinirea o șase ani 
de la proclamarea indepen
denței de stat rod al unei în
delungate lupte anti-colonia- 
liste.

Situată în sud-estul Africii — 
între Congo (Kinshasa) Tanza
nia, Malawi, Mozambic, Rho
desia, Africa de sud-vest și 
Angola — Zambia are o su
prafață de circa 750 000 km. p. 
și o populație de 4 milioane de 
locuitori.

In cei șase ani care au tre
cut de cînd a pășit pe drumul 
unei dezvoltări de sine stătă
toare, poporul acestei țări o 
dobîndit succese remarcabile în 
înlăturarea urmărilor dominați
ei coloniale. Au fost valorifica
te mai bine bogatele resurse 
de cupru (Zambia înscriindu-se 
printre primele trei mari pro
ducătoare de cupru din lume) 
ca și celelalte zăcăminte mine
rale : cobalt, fier, mangan, 
plumb, zinc, uraniu, aur, ar
gint. S-a trecut la elaborarea și 
înfăptuirea unui vast program 
de dezvoltare economică, cul
turală și socială. Principalele o- 
biective ale planului pe perioa
da 1966—1970 (care se apropie 
de finalizare) au urmărit diver
sificarea economiei — pentru a 
nu mai depinde întrutotul de 
cupru — modernizarea agri
culturii, creșterea și diversifica
rea producției agricole, îmbu
nătățirea învățămintului și spo
rirea numărului de cadre na
ționale, crearea unei rețele ru-

PRAGA 23 (Agerpres) — 
Vorbind la mitingul oameni
lor muncii din Praga organizat 
cu prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a 
RD. Germane, Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, a subliniat 
faptul că convorbirile dintre 
delegațiile noastre, a subli
niat vorbitorul, confirmă de
plina identitate de păreri a 
partidelor și guvernelor Ce
hoslovaciei și RD.G. asupra 
problemelor privind dezvol
tarea continuă a relații
lor reciproce și aprecierea si
tuației internaționale. Gustav 
Husak a exprimat sprijinul 
față de eforturile pe care R. D. 
Germană le depune pentru 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane. îm
părtășim părerea tovarășilor 
germani conform căreia con
vorbirile și relațiile reciproce 
trebuie să se întemeieze pe e- 
galitatea in drepturi, pe nor
mele dreptului internațional, 
pe recunoașterea integrității 
teritoriale și a principiului 
neamestecului ha treburile in
terne ale celuilalt și pe ad
misibilitatea vreunei discri- 
minărt

Cu referire la problema 
securității europene. Gustav 
Husak a relevat dialogul po
litic care are loc în rarul a cas
tei teme, amintind peopucerile 
țărilor socialiste menite să du
că la realizarea practică a a- 
cestui vechi deziderat al po
poarelor europene. în același 
context, orimul secretar al 
CC. al P.C. din Cehoslovacia 
a reafirmat că guvernul țării 
sale este dispus să înceapă 
convorbiri cu RF. a Germaniei 
asupra problemelor deschise 
privind relațiile dintre cele 
două țări.

în ruvîntarea sa. Walter 
Ulbricht, prlm-secretar al CC 
al P.S.U.G, președintele Con
siliului de Stat ai RD.G., • 
apreciat că relațiile de colabo
rare dintre RJJ.G. și Ceho
slovacia reprezintă o no

• LA CHEMAREA CONFE
DERAȚIEI GENERALE A MUN
CII, în Argentina a avut loc joi 
o grevă generală de 10 ore în 
semn de protest Împotriva si
tuației economice grele din 
țară. Sindicatele au organizat cu 
această ocazie mitinguri ți de
monstrați: desfășurate aproape 
în toate Întreprinderile din țară. 
Vorbitorii la mitinguri au con
damnat pătrunderea monopolu
rilor străine !n economia națio
nală și creșterea continuă a 
costului vieții ți au cerut ca 
guvernul să ia măsuri în scopul 
îmbunătățirii coocițiilor de via
ță ți de muncă și anulării legi
slației antisindicale.

• MANIFESTĂRILE PESTE 
HOTARE prilejuite de aniversa
rea Zilei Forței Armate ale Re
publicii Socialiste Romănia con
tinuă. La Moscova, Pekin, Var
șovia, Praga ți Viena, atașați!

fiere, creșterea veniturilor 
populație;. Au fost construite o 
serie de importante obiective 
economice cum ar fi fabricile 
de ciment de la Chilangu, com
plexul siderurgic de la Kabu- 
we, centrul industrial de la Ka- 
fue cu fabrici textile și o uzină 
de îngrășăminte chimice. Au 
fost construite numeroase școli, 
au fost date in folosință spita
le și dispensare. Realizările do- • 
bîndite în diverse domenii se 
datoresc, în mare măsură fer
mități: cu care statul zambian 
se preocupă de valorificarea 
resurselor în interesul poporu
lui zambiei. Pe această linie se 
înscrie și măsura luată anul 
trecut de guvernul de la Lusa
ka de „zambianizare' a cu
prului.

în domeniul internațional, 
Zambia acționează pentru în
lăturarea definitivă a ultimelor 

★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Zambia, dr. KENNETH DAVID KAUNDA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a zilei naționale a Re
publicii Zambia, în numele Consiliului de Stat, al poporului ro
mân și al meu personal, transmit Excelenței Voastre sincere 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului zambian.
'îmi exprim convingerea că relațiile prietenești stabilite intre 

țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul ambelor po
poare, al păcii și colaborării internaționale.

eesitate inevitabilă. E și-a ex
primat convingerea că rezulta
tul convorbirilor dintre dele
gațiile celor două țări va fi 
crearea unor condiții noi pen
tru întărirea pe mai departe a 
eeonomiSoT R.D.G. și R-S.C.

Referindu-se la problemele 
europene. Walter Ulbricht a 
subliniat faptul că coexistența 
pașnică este posibilă numai pe 
baza menținerii statu quo-lui 
rezultat în urma celui de-al 
doilea război mondial. Un loc 
deosebit în eforturile noastre 
comune, a spus vorbitorul, O. 
oc-upă conferința europeană, 
•pre a cărei convocare tindem.

Walter Ulbricht a apreciat 
Încheierea Tratatului dintre 
V.R-S-S. și R F. a Germaniei 
ca un însemnat pas spre pace 
$i securitate în Europa. Cali
fic: nd Tratatul ca o importantă 
contribuție a guvernului 
Brandt la cauza asigurării pă
cii și destinderii permanente 
a încordării, vorbitorul a rele
vat că el corespunde interese
lor ruturor popoarelor iubitoa
re de pace, inclusiv ale R. F. a 
Germaniei

Președintele Consiliului de 
Stat al R-D.G. a subliniat cu 
pacea și dezvoltarea colabor? - 
rii impun ca R.D. Germană și 
RF. a Germaniei să fie primite 
în O2i.U„ ca membri cu drep
turi egale.

DECLARAȚIA
PREMIERULUI 

LIBANEZ
fi-

militari ai României au organi
zat gale de filme redind aspec
te din lupta ostașilor români 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist și din pregătirea 
de luptă și politică a militarilor 
din forțele noastre armate.

INTERVIUL 
PREȘEDINTELUI 

BOLIVIEI
• ÎNTR-UN INTERVIU a- 

eordat unor ziariști sovietici, 
noul președinte bolivian, Juan 
Jose Torres, a reafirmat decla
rația făcută imediată după pre
luarea puterii, potrivit căreia 
Bolivia aparține lumii a treia și 
va duce o politică externă inde
pendentă. „Guvernul meu, a 
spus el, va promova cu fermi
tate o politică externă indepen- 

vestigii coloniale și a rasismu
lui de pe continentul african, 
promovează o politică de cola
borare cu toate țările.

Poporul nostru urmărește cu 
simpatie și satisfacție eforturi
le și realizările tînărului stat a- 
frican aflat pe calea consoli
dării multilaterale a indepen
denței sale. Intre România 
Zambia s-au statornicit și 
dezvoltă relații de prietenie 
colaborare. Vizita făcută 
țara noastră, în primăvara 
cestui an, de președintele Zam- 
bifei dr. Kenneth David Kaun- 
da, semnarea cu acel prilej a 
unor acorduri bilaterale, au 
contribuit la adîncirea relații
lor româno-zambiene.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Zambiei, poporul, tine
retul României ureazp poporu
lui zambian noi succese pe ca
fea progresului, a prosperității.

ȘÎ 
se 
Și 
în 
a-

★

Executiv

Lucrările
Comitetului

al

în urme actelor de piraterie aeriană militarii elvețieni asi
gură paza aeroportului din Zurich.

Vizita președintelui Iugoslaviei

losip 
Paris

Președintele Iugoslaviei, 
Broz Tito, a sosit vineri la 
într-o vizită oficială, venind de 
la Haga. El a fost primit, la 
scurt timp după sosire, la Pa
latul Elysee de președintele 
Georges Pompidou. Apoi a avut 
loc o întrevedere lărgită și cu 
participarea primului ministru 
francez Jacques Chaban-Delmas 
și a secretarului de stat pentru 
afacerile exteme al Iugoslaviei, 
Mirko Tepavaț.

Corespondentul Agerpres la 
Paris, Georges Dascal, informea
ză că, deși de scurtă durată și 
cu caracter privat, convorbirile 
Tito-Pompidou sînt apreciate de 
cercurile oficiale din Paris a 
avea o importanță considerabilă. 
Ele reflectă — se relevă la Paris 
— voința statelor europene de 
a-și îmbunătăți relațiile dintre 
ele, oricare ar fi regimul lor so
cial sau concepția lor ideologică. 
In cercurile diplomatice se adau
gă că Franța și Iugoslavia folo
sesc un limbaj apropiat în men
ținerea dreptului tuturor țărilor 
europene de a-și face ascultate 
părerile și de a-și hotărî singure 
destinele.

Purtătorul de curînt al pre- 
ședtotelui Republicii Franceze 
a anunțat la sfirșitnl acestei în- 

dentă și va dezvolta relații cu 
țările socialiste, dacă acestea 
vor fi reciproc avantajoase**.

• GRUPUL DE GENERALI 
ȘI OFIJERI ROMANI, condus 
de general-maior Ion Popescu, 
care și-a petrecut concediul de 
odihnă !n R. P. Chineză, a fost 
primit vineri de Huan Iun Șea, 
șeful Marelui Stat Major al 
Armatei populare chineze de eli
berare. Au participat Siao Cin- 
Kuan, adjunct al ministrului a- 
părării naționale și comandant 
al Marinei militare, Cian Ta-ci, 
comandantul trupelor de artile
rie.

• GUVERNUL GREC a ho- 
tărit închiderea graniței cu 
Turcia, ca măsură preventivă 
împotriva extinderii epidemiei 
de holeră declanșate în orașul 
turc Istanbul. în baza acestei 
măsuri, a fost interzisă intrarea 
în Grecia a vehiculelor de orice 
fel, precum și a persoanelor 

■. aseme- 
gre- 

porturile

fel, precum și a per„ 
venite din Turcia. De ; 
nea. s-a interzis navelor 
cești să ancoreze în 
turcești.

al Infor-
Kamali,

Ministrul irakian 
mațiilor, Chafik al 
aflat într-o vizită în capitala 
libaneză a dezmințit știrile re
feritoare la retragerea contin
gentului militar irakian stațio
nat în Iordania.

• PREȘEDINTELE URU- 
GUAYULUI, Jorge Pacheco 
Areco, a confirmat decizia gu
vernului de a nu devaloriza 
moneda națională și a anunțat 
că urmează să fie adoptate o 
serie de măsuri pentru a se 
pune capăt crizei financiare.

Peste 80 de persoane, a- 
restate în Quebec după in
stituirea „măsurilor de 
război" de către guvernul 
federal al Canadei, au fost 
eliberate pînă joi, a anunțat 
un purtător de cuvînt al Si
guranței din Quebec. El a 
refuzat să precizeze numă
rul arestărilor, arătînd că 
poliția a confiscat 473 de 
batoane de dinamită și 584 
detonatoare în cursul per
chezițiilor efectuate cu în
cepere de la 11 octombrie. 
Procurorul general al Que- 
becului, George Mcilraith, 
a precizat însă, într-o inter
venție în Camera comune
lor din Quebec, că numărul 
persoanelor arestate pînă 
miercuri la amiază se ri
dica la 379. 

trevederi că președintele Pompi
dou a acceptat invitația de a face 
o vizită în Iugoslavia.

în comunicatul cu privire la 
vizita președintelui losip Broz 
Tito în Olanda, se arată că în 
cursul convorbirilor purtate cu 
acest prilej, s-a constatat existen
ța unor bune relații între cele 
două țări și s-a exprimat dorin
ța comună de a dezvolta cola
borarea în toate domeniile.

In cadrul convorbirilor, a fost 
examinată situația Internațională 
actuală și îndeosebi cea din Eu
ropa, menționează comunicatul. 
Ambele părți au căzut de acord 
asupra necesității de a se dez
volta colaborarea dintre țările 
europene și de a se depune efor
turi în continuare pentru conso
lidarea securității pe acest con
tinent

La Santiago de Chile se derulează ultimele secvențe ale 
scrutinului prezidențial. Sîmbătă, 24 octombrie, cele două ca
mere ale parlamentului vor beneficia de una din prevederile 
constituționale potrivit căreia in cazul cînd nici unui din 
candidații prezidențiali nu întrunesc majoritatea absolută în 
cadrul alegerilor directe, atunci desemnarea noului președinte 
va reveni Congresului reunind organele legislative ale țării.

Consultările și negocierile privind poziția față de princi
palii doi candidați — cei mai bine situați în urma alegerilor 
de la 4 septembrie — s-au încheiat, senatorii și deputății au 
primit deja consemnul din partea partidelor politice pe care 
le reprezintă, privind acordarea votului lor. De cele mai 
multe ori, in asemenea ocazii, Congresul chilian a ales in 
funcția supremă candidatul care obținuse cele mai multe 
voturi directe. Numai că de astă dată — pentru prima oară 
în istoria statului Chile și a continentului latino-american 
— pe primul loc s-a situat candidatul forțelor de stingă, 
inclusiv comuniștii, coalizate în „Unitatea Populară", senato
rul Salvador Allende. Perspectiva alegerii ca președinte a 
Iui Allende a stirnit neliniște în rîndurile cercurilor conser
vatoare și de dreapta. S-au auzit voci cerînd bararea „cu 
orice preț** a drumului spre palatul prezidențial a unui can
didat de stingă. Principalele forțe care se opun lui Allende — 
deși reduse numericește, dar dispunînd de însemnate fonduri 
financiare, sprijinite, potrivit unor observatori și de candi
datul conservator Jorge Alessandri — ar fi grupate in două 
organizații : „Frontul de eliberare democratică" a cărei con
ducere dorește să-și păstreze anonimatul și o grupare avîn- 
du-1 drept lider pe avocatul Pablo Rodriguez Grez. Prima 
din ele a lansat recent un „apel civic", apreciind drept „lași" 
pe toți cei care se tem de o înfruntare violentă cu sprijini
torii candidatului stîngii. Cele două grupări au trecut deja 
la organizarea unor provocări — în special vizînd dezechili
brarea vieții economice — la atentate, al căror scop este 
crearea unei atmosfere de neîncredere în preajma sesiunii

SCRUTINUL 
CHILIAN

speciale a Congresului. Asemenea manifestări au devenit și 
mai intense pe măsură ce tratativele dintre liderii partidului 
de guvernămînt, democrat-creștini și forțele politice repre
zentate de Allende, evoluau în direcția unei înțelegeri pri
vind sprijinul Partidului democrat-creștin, la scrutinul din 
parlament, in ravoarea candidatului „Unității Populare". Ul
tima provocare de acest gen s-a consumat cu 48 de ore îna
intea scrutinului, cînd generalul Rene Schneider, comandan
tul șef al armatei, a fost victima unui grav atac armat. In 
ciuda asigurărilor președintelui Frei că procesul electoral va 
continua conform planului, primul atentat politic din Chile 
în acest secol și-a pus puternic amprenta asupra stării gene
rale din țară. Decretarea stării de urgență, ca o măsură de 
ripostă, precum și organizarea unei greve generale, denotă 
un sens larg al hotârîrii atît a autorităților cit și a unor 
întinse pături ale populației de a respecta prevederile con
stituționale. Anumite dificultăți economice, apărute după ale
gerile de la începutul lunii trecute, au fost complet depășite 
prin intervenția efectivă a guvernului în sistemul bancar. S-a 
pus capăt evaziunii capitalurilor în străinătate, unul din prin
cipalele pericole care amenințau la un moment dat echilibrul 
financiar al țării. Intre timp negocierile P.D.C.—„Unitatea 
Populară" s-au încheiat cu succes. Conducătorii democrat-creș
tini, Bejamin Prado, președintele partidului și Radomiro To
mic, fostul candidat oficial la președinția țării, au reafirmat 
sprijinul condiționat acordat lui Allende. Condițiile cerute de 
democrat-creștini au fost incluse într-un „statut al garan
țiilor" cuprinzînd o serie de prevederi, cea mai mare parte 
a acestora decurgînd din spiritul constituțional, dar și unele 
care — potrivit unor cercuri — par incompatibile cu preroga
tivele prezidențiale. Din această ultimă categorie fac parte 
„imunizarea" învățămintului public față de politica ideolo
gică oficială, precum și autonomia forțelor armate și a cor
pului de carabinieri. Răspunsul lui Allende a dus după 
altă rundă de reuniuni la realizarea unei înțelegeri. Fără 
sprijinul (sau abținerea) P.D.C. alegerea candidatului stingi i 
era imposibilă. Democrat-Creștinii nu fac nici un secret din 
faptul că votul lor pentru Salvador Allende se datorează 
programului vast al acestuia incluzind sarcini pe care le 
urmărea și partidul lor. întrunit în congres național, Parti
dul Democrat-Creștin a adoptat o moțiune care prevede 
acordarea sprijinului lui Allende, condiționat de respectarea 
garanțiilor solicitate de ei.

Prin acest act Salvador Allende și-a asigurat majoritatea 
necesară în Congres, urmînd a fi primul președinte latino- 
ameriean ales dintre candidații reprezentînd forțele de stingă. 
După opinia specialiștilor în probleme Iatino-americane, in
stalarea Iui Allende la președinția statului Chile va fi o pre
mieră cu rezonanțe semnificative în evoluția politică a con
tinentului.

IOAN TIMOFTE

BUDAPESTA 23. — Co< 
respondentul Agerpres, Ale
xandru Pintea, transmite : La 
Budapesta au început lucră
rile Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, în cursul 
căreia sînt examinate docu
mentele pregătite în vederea 
celei de a 8-a Adunări a 
F.M.T.D. La lucrări participă 
o delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist din România, 
condusă de tov. Vasila 
Nicolcioiu, secretar al C.C, 
al U.T.Q I

Ministrul român 
al construcțiilor 

de mașini 
în R.P. Chinezii
Delegația Ministerului Indus

triei Construcțiilor de Mașini, 
condusă de loan Avram, a a* 
vut o întîlnire la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
al R. P. Chineze. Cu această o- 
cazie au fost examinate posibili
tățile de extindere a cooperării 
între cele două țări în domeniul 
schimbului de utilaj® de docu
mentație tehnică și de specia
liști.

Delegația a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu conducerea Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
unde au fost abordate probleme 
cu privire la schimburile pe a* 
nul 1971.
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