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Primirea de către tovarășa! 
Nicolae Ceausescu 

a delegației parlamentare 
olandeze

Marti dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
delegația parlamentară olandeză, 
condusă de G. M. Nederhorst, 
vicepreședinte al celei de-a doua 
camere a Statelor Generale care 
se află într-o vizită în țara noa
stră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

La primire au participat Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ștefan Voitec,

președintele Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat.

Au fost de față Jonkheer dr. 
Dirk van Eysinga, ambasadorul 
Olandei la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea co
laborării între cele două țări, 
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.
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ÎN RELAȚIA Tg. Mureș

FURNIZOR-BENEFICIAR O NOUA ZONA DEBUTUL
Primirea de către tovarășe!

Ion (targhe Maurer a secretarului 
de stat pentru afacerile externe

OBLIGAȚII INDUSTRIALARECIPROCE
Anomalii care dereglează mecanismul 

aprovizionării tehnico-materiale

Se întîmplă uneori și nu ara
reori pentru a constitui excep
ția, ca la poarta unei întreprin
deri să-și facă apariția un per
sonaj cunoscut și cu 
de către oamenii 
unități economice.

— Sînt -delegatul 
derii x din orașul y. 
merg la tovarășul director.

Primit, delegatul, cu mai mult 
sau mai puțină jenă- în funcție 
de experiența acumulată în 
acest domeniu, începe pledoa
ria.

— Știți, ni s-a întîmplat ceva 
cu totul neobișnuit. (A se citi i 
s-a întîmplat întreprinderii pe 
care o reprezintă). Avem de 
făcut o lucrare, Și, cum na ști
am prea bine că o s-o avem, vă 
dați seama, nu dispwnem chiar 
de toate cele necesare. Ne-am 
gîndit că oricum, avînd în ve
dere faptul că și altă dată 
ne-ați ajutat, nici acum nu ne 
veți lăsa, așa că dacă vreți li- 
vrați-ne cantitatea z (și nu e 
vorba de cîteva kilograme ci de 
zeci și sute de tone) de materi
ale din sortimentele...

Pe acest ton. argumentația 
continuă pînă ce. în sfîrșit se 
obține mult rîvnita promisiune. 
Atunci, delegatul se poate în
toarce de unde a venit, firesc, 
acolo primind felicitările* de ri
goare. Bineînțeles, dacă în lo
cul promisiunii primește un 
refuz se apelează la „argumen
tul forte".

— De fapt am vorbit și cu

alte ocazii 
respectivei

întreprin- 
Vreau să

Direcția dv. generală. Dînșii 
sînt de acord, așa că...

în astfel de situații, volens- 
nolens. întreprinderea este obli
gată să accepte. Iar dacă prac
tic este imposibil să se achite 
în mod concret de obligația su
plimentară ce și-a „asumat-o" 
atunci cînd cineva întreabă 
conducerea întreprinderii soli
citante de ce nu-și îndeplinește 
sarcinile ce-i revin, răspunsul- 
explicație vine prompt.

— Ne-aa lipsit materialele. în
treprinderea furnizoare nu ni 
le-a livrat.

Dincolo de aparența anecdo
tică a stării de lucruri prezen
tate, în spatele ei, mai mult sau 
mai puțin mascată, se distinge 
ANOMALIA. In ce constă ea ?

Se știe prea bine chiar, 
fiecare unitate economică 
permanent în relații de 
borare cu alta sau altele, 
într-o perioadă de timp are de 
onorat o seamă de contracte, 
încheiate cu diverși beneficiari, 
în cazul în care nu o face 
există o serie de sancțiuni dis
ciplinare și bănești care i se a- 
plică. Se mai știe, de asemenea, 
că beneficiarii, tocmai pentru 
că știau precis că vor avea ne
voie de un anume volum de 
materiale, au încheiat contrac
tele și că producția lor depinde

în partea de sud-est a ora
șului Țg. Mureș, a fast inau
gurată o nouă zonă industria
lă în care vor fi construite 
mai multe întreprinderi de 
mecanică fiină. Prima unitate, 
a cărei construcție a și în
ceput, este fabrica de mașini 
de calculat electromecanice. 
Aceste mașini, realizate pen
tru prima oară în țară vor fi 
destinate celor mai diverse 
calcule de birou. Anual la Tg. 
Mureș se vor produce 30 000 
de astfel de mașini. Se pre
vede ca fabrica să intre în 
funcțiune în prima parte a 
anului 1970. Construirea aces
tui obiectiv a fost încredin
țată unui șantier aparținînd 
întreprinderii de construcții 
și montaj din Cluj.

(Agerpres)

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a Il-a)

LA CATEDRĂ
ÎNVĂȚĂTORI și diriginți în primul '

LOR TRIMESTRU

al Marii Britanii,
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer 
a primit, marți dimineața, pe 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme de interes 
reciproc privind dezvoltarea re
lațiilor româno-britanice, precum 
și aspecte ale situației interna
ționale actuale.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, au participat Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Șandru, adjunct

Michael Stewart
al ministrului afacerilor externe 
și Vasile Pungan, ambasadorul 
României la Londra.

Oaspetele a fost însoțit de sir 
John Chadwick, ambasadorul 
Marii Britanii la București, 
P. T. Hayman, subsecretar de 
stat pentru afacerile externe, 
D. J. D. Maitland, secretar per
sonal principal, W. R. Haydon, 
șeful departamentului de știri, 
C. S. R. Gifford, consilier, di
rector adjunct al departamentu
lui Nord în Ministerul Afaceri
lor Externe și P. J. Goulden, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

Auditoriul meu în acea zi din 
anul școlar trecut era format 
din studenți ai unui Institut 
pedagogic. Le prezentam preo
cupări actuale privind activita
tea educativă în școală. După 
expunere, au început întrebă
rile. Tot ce voiau ei să afle în

UN NOU „TURN BABEI"? Școala nouă din cartierul Ti
tan — București, își așteaptă 

elevii

plus se referea la aspecte de 
ordin practic : procedee, mă
suri, soluții la împrejurări con
crete. Nu discutau de pe poziția 
studentului angajat în dezbateri 
de principii, la seminar, ci a 
educatorului care trebuie să 
acționeze efectiv, in lumina cu
noștințelor teoretice însușite, 

îi bucura apropiata lor „lan
sare" în școală dar dramul dș 
la bancă la catedră nu putea fi 
parcurs numai sub semnul en
tuziasmului senin, fără temeri 
și frămîntări.

Mi-am amintit acum, la înce
put de an școlar, întrebările 
interlocutorilor mei de atunci. 
Sînt de fapt întrebări pe care 
și le pun în genere tinerii în
vățători și profesori, ajunși la 
prima lor confruntare cu elevii 
— moment tulburător, ca pro
porții de eveniment, trăit în 
tensiune afectivă, preferabilă 
uscăciunii sufletești, blazării, 
încrederii suficiente în infailibi
litatea capacităților și acțiuni
lor proprii.

Nu intenționăm deci a le di
minua emoția 3a fața acestui 
„botez al focului". Nu are sens 
nici amăgirea că totul va fi 
simplu, optimismul naiv, încre
derea comodă că lucrurile se 
rezolvă de la sine și nici pro
misiunea necinstită că există 
soluții miraculoase, universale 
ori trucuri abile care, odată 
dibuite, rezolvă orice impas.

îi vom preveni însă că mun
ca frumoasă și complexă pe 
care o încep, în afară de mari 
satisfacții și bucurii, le 
vă și dificultăți, le 
pe lîngă pregătirea 
de specialitate, să fie 
educatori. Nu lecția

rezer- 
pretinde, 

temeinică 
adevărați 
ca atare,

Foto: AGERPRES LUMINIȚA GHIVIRIGA

REȚEAUA $1 PROFILUL ȘCOLILOR

DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ

IN ANUL ȘCOLAR 1968-1969

Se aduce la cunoștință celor interesați că, începînd cu 
anul școlar 1968/1969, vor funcționa secții serale în cadrul 
școlilor de specializare postliceală. Pentru specialitățile cu 
caracter eccnomic-financiar și administrativ vor funcționa și 
secții fără frecvență.

La concursul de admitere pentru aceste forme de învăță- 
mînt se pot înscrie absolvenți ai liceului de cultură generală 
(cu sau fără diplomă de bacalaureat) sau ai altor școli echi
valente, care lucrează în domeniul specialității în care do
resc să se pregătească.

înscrierile pentru concursul de admitere se fac . între 20 
septembrie și 4 octombrie la sediul școlilor de specializare 
postliceală. Concursul de admitere se desfășoară între 5 și 
10 octombrie și constă din aceleași probe ca la învățămîntul 
de zi, publicate în îndrumătorul pentru admiterea în școlile 
de specializare postliceală. care se găsește de vînzare în li
brării sau poate fi consultat la școlile respective.

înscrierea la concurs se face pe baza unei cereri însoțită 
de următoarele acte : certificat de naștere (original și o co
pie) ; actul de studii în original; certificat medical eliberat 
de circumscripția medico-sanitară la care candidatul se află 
în evidență; dovadă de încadrare in muncă, cu precizarea 
meseriei sau funcției îndeplinite, eliberată de întreprinderea 
sau instituția în care lucrează candidatul.

Publicăm în pag. a 4-a, rețeaua și profilul școlilor de spe
cializare postliceală cu învățămînt seral și fără frecvență.
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Conf. dr. docent
Victor Sâhleanu

(Continuare in pag. a IV-a)

cunoscută vechea legen
dă biblică a Turnului Babei.. în 
multe limbi, termenul „babilo
nie" a rămas ca să desemneze 
haosul rezultat din lipsa ele
mentelor ordonatoare și de le
gătură reciprocă.

Un principiu curent al evolu
ției este diversificarea. Biologia 
ultimului secol a putut urmări, 
spre obîrșia lor, numeroase spe
cii de plante și animale, .anali- 
z*nd procesul desprinderii lor 
dirtr-un trunchi comun. Este 
probabil că la origina celor pes
te 1/2 de milion de specii vege
ta1e și peste 1 milion de specii 
animale — stau aceleași ființe

nard erau lecții despre fenome
nele de viață comune plantelor 
și animalelor ; astăzi, fiziologia 
vegetală și fiziologia animală 
sînt specialități distincte, care 
se predau studenților separat, 
care se studiază de către specia
liști profilați riguros pe un sec
tor de cercetare. La un congres 
internațional de biologie, ținut 
în 1964, unele personalități de 
vază ale științei contemporane 
și-au exprimat teama că acesta 
este ultimul congres la care mă
car unele dintre protyemele 
mari ale biologiei au putut fi 
privite sintetic și multilateral... 
Teama s-a dovedit a fi în parte

AMFITEATRUL DEMNITĂȚII

LABORATOR .
precelulare care au populat o- 
ceaneîe acum cîteva miliarde de 
ani. Un principiu dialectic al 
dezvoltării este dedublarea „u- 
nicului în părți contradictorii". 
Este legitimă întrebarea dacă 
principii analoage nu se mani
festă și în procesul de dezvol
tare a științei. Istoria științelor 
ne arată că ipoteza aceasta co
respunde realității.

Procesul este în plin avînt în 
epoca contemporană. Aspirația 
ramurilor în cuprinsul unei dis
cipline științifice clasice, a spe
cialităților în cadrul unei ra
muri etc. se petrece sub ochii 
noștri. Acum 50 de ani, biologia 
de exemplu era mult mai puțin 
diversificată decît acum. Azi 
zoologia, botanica, bacteriologia, 
inframicrobiologia etc., consti
tuie vaste științe biologice, 'fie
care cu subdiviziunile sale. A- 
cum o sută de ani lecțiile mare
lui fiziolog francez Claude Ber-

îndreptățită. Ca o ilustrare a 
tendințelor amintite, citez că în- 
tr-un simpozion internațional, 
ținut cu trei ani mai tîrziu, a- 
vînd ca subiect hormonii la 
plante, nu s-a pomenit nimic 
despre unele date recente de en
docrinologie animală, care ar fi 
lămurit o bună parte dintre 
problemele dezbătute în ședințe 
(deoarece acele date se refe
reau la mecanisme de bază ale 
vieții în genere). Diversificarea 
cu unilateralizare este o pri
mejdie care „amenință" dezvol
tarea științei.

însă această diversificare (care 
permite adîncirea aspectelor di
verse ale realității și care, ca 
atare, este în esență un fenomen 
pozitiv) mai are un efect ne
gativ.

Fiecare specialitate are con
ceptele sale proprii, terminolo-

(Continuare în pag. a Il-a)COMPLEX ȘCOLAR
In municipiul Reșița a în

ceput construcția unui mo
dern complex școlar profesio
nal și tehnic, care va pre
găti oțelari, furnaliști și !a- 
minatori. EI va avea mai 
multe clădiri, cuprinzînd săli

de clasă și laboratoare, cămi
ne, cantine etc. Complexul 
va asigura condiții de pre
gătire pentru 1300 de elevi 
anual.

(Agerpres)

M-am aflat acolo, în acel imens am
fiteatru din Parcul „23 August"; am 
fost prezent la acea febrilă întilnire la 
care peste 20 000 de tineri veniseră să 
cinstească a»20-a aniversare a inaugu
rării primelor șantiere naționale ale ti
neretului. Și sînt sigur, în biografia co
tidiană a evenimentelor la care de-a 
lungul anilor am avut fericirea să mă 
aflu, va rămîne definitiv fixat acest 
moment în care tinerețea s-a rostit încă 
o dată nestăvilit și demn. Se aniversa 
un moment important al luptei și mun
cii tineretului nostru revoluționar, un 
moment care — alături de numeroase 
altele — stă mărturia devoțiunii gene
rațiilor tinere față de cauza partidului. 
Se aniversa un moment prin care ini
mile tinere ale țării au intrat într-o su
verană consonanță cu chemările țării, 
chemări de înnoire, chemări de prospe
ritate și civilizație. Țara aceasta — do
minată statornic de brîul de sănătate 
și tărie al Carpaților, țara aceasta 
care-și adună apele ca pe niște inimita
bile cîntece, țara aceasta care și-a diri
guit istoria, nu o dată zbuciumată, că
tre semnul de înaltă distincție al uma
nismului, țara aceasta care-și clădește 
consecvent, prin prezentul dinamic, vii
torul comunist, țara aceasta care răs
punde la numele sacru de România, 
care este pentru noi toți cei douăzeci 
de mii prezenți, pentru toți cei aproape 
douăzeci de milioane, Patria noastră, 
țara aceasta a știut dintotdeauna să-și 
crească fiii, stîlpi de aur, de oțel și 
granit pe care și prin care și-a înălțat 
chipul nepieritor și puternic.

Sub freamătul electrizant al ovațiilor 
— izvorîte ca semn al optimismului

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a V-a)

Reuniți în uriașul amfiteatru, miile de tineri și tinere, reprezentanți a două genei ații de brigadieri, primesc felicitările ce le sînt adresate ca un îndemn 
de a înscrie noi și noi izbînzi în cartea de aur a muncii patriotice

Foto: O. PLEC AN

NU VOM PRECUPEȚI NIMIC. NICIODATĂ!
Parcă nici n-au trecut cî

teva luni de cînd Chemarea 
lansată de C.C. al U.T.C. a 
aprins inimile : „Tineri și 
tinere de pe întreg cuprin
sul țării!“. Parcă mai ieri 
a fost clipa cînd și-au arun
cat lopețile pe umăr, în- 
tr-un gest atît de asemănă

tor cu cel al înaintașilor de 
acum 20 de ani, și din mo
mentul acela s-au numit 
brigadieri. Elevi sau stu
denți, muncitori sau țărani, 
își găseau cu toții locul po
trivit în noțiunea aceasta 
cuprinzătoare : brigadier.

Luni seara, animația și 
nerăbdarea care populau

Teatrul de vară „23 Au
gust" semănau cu un nou 
început. Miile de perechi de 
ochi, îndreptate Joate spre 
un singur punct, căștile și 
salopetele albastre, zvîc- 
nind de o curiozitate vecină 
cu emoția primelor zile de 
lucru, așteptau parcă ceva. 
Și, totuși momentul acela

marca certitudinea unor 
realizări, punîndu-ne în fa
ța unui fapt împlinit care 
însă, de mîine încolo, avea 
să fie pe cale de a se îm
plini mereu, de fiecare da
tă în alt colț de țară.

D. MATALA
N. ARSENIE

(Continuare în pag. a V-a)
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ACTIVITATEA CULTURALĂ PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚIISÎNT INVINCIBILE
con-

CAUZELENu spunem o noutate afirmînd 
că vasta activitate a marilor șan
tiere ale țării implică și o activi
tate culturală de aceeași propor
ție. Iar echilibrul acestei propor
ții se cere păstrat, cu atît mai 
mult cu cit trebuie avut în ve
dere și faptul că aceste șantiere 
sînt adevărate orășele ale 
structorilor care grupează 
mai diverse profesii, grade
cultură diferite, au un regim de 
lucru specific. Dacă luăm în 
considerație și faptul că aici sînt 
prezenți un mare număr de ti
neri, aflați deci intr-un 
instructiv educativ 
continuat eficient, responsabili
tatea factorilor ce se ocupa de 
activitatea culturală a șantiereloi 
e-sfe cu atît mai mare.

Dar, cum vom vedea, această 
responsabilitate este prea ușoi 
înlocuită de o atitudine sceptica 
care s-ar datora chipurile fluc
tuației prea mari, navetismului... 
condițiilor de șantier etc.

în realitate cauzele care men
țin slaba activitate cultural-dis- 
tractir ă pe șantierele de con
strucții provin din cu totul alte 
surse.

O privire asupra planurilor lu
nare întocmite de către factorii 
ce răspund de activitatea cultura
lă pe șantierul Combinatului pe
trochimic din Pitești (comitetul 
sindical și U.TC.), evidențiază 
fără nici o greutate o neinspirată 
alegere a temelor, a formelor de 
difuzare, precum și o planifica
re nu tocmai potrivită.

Pe luna iulie, de pildă, în afa
ra activităților dedicate zilei 
constructorului și a unui program 
artistic susținut de taraful Cor- 
jului, aflat într-un turneu prin a- 
ceste locuri, semnalăm un simpo
zion („Noutăți în construcții** — 
schimbat, pe o altă dată decît cea 
stabilită), o expoziție a cărții teh
nice la bibliotecă, o expunere a- 
supra, importantei economice pe 
care
zona 
de 
față 
stația de radio s-au difuzat cite- 
va recenzii, un montaj literar, 
seară de poezie, dimineață de 
basm.

Acest plan a fost elaborat pen
tru a satisface nevoile cultural- 
distractive a celor peste 14 000 
de oameni cîți lucrează pe plat- . proșt amenajate (exceptînd pe 
forma de sud a Pitești ului. Des
pre calitatea acestor acțiuni lă
săm să se pronunțe beneficiarii 
lor. Rețin o sugestivă apreciere,

proces
care se cere

o prezintă obiectivele din 
Pitești-sud și cîteva „lecții' 
comportare (in producție, 
de avutul obștesc etc). Prin

Un nou
(Urmare din pag. I)

gia sa. modul particular de a 
privi la realitate ; într-un cu- 
vînt, gindirea și limba sa. Di
versificarea științei are drept 
urmare apariția — în sinul ei 
— a nenumărate grupe de oa
meni care „vorbesc limbi dife
rite" exact ca în vechea, legendă 
biblică a Turnului Babei. Com
parația unui text românesc de 
matematică cu unul românesc 
de medicină poate fi edificatoa- 
i-e. în această privință. Dar oa
menii care „vorbesc limbi dife
rite" ajung să se înțeleagă între 
ei. din ce în ce mai greu. Dacă, 
totuși „cetatea" științei continuă 
să fie construită — ia.r progresul 
civilizației continuă cu ajutorul 
științei, aceasta se datorește in
tervenției forțelor organizatori
ce care 
miilor de specialiști.

Pentru 
însă, această integrare 
necesară
Dialectica științei pretinde 
teracțiune cît mai vie între ele
mentele ce au rezultat din dife
rențierea ei. Dialogul si con- 
frWarea, sugestiile reciproce și 
critica constructivă — necesită 
un limbaj comun ca și un fond 
comun de concepție și de prin
cipii de gîndir?

★
Este adevărat că, in știința 

contemporană, se manifestă nu 
numai tendințe de diversificare, 
ci și tendințe de integrare. Ten
dințele de integrare sînt exori- 
mate prin apariția științelor de 
contact (cum este biologia mo
leculară). d? sinteză (cum este 
teoria sistemelor) — mergînd 
pînă la macroștiințe cum este 
cibernetica. Pe de altă parte, a- 
bordarea multor probleme ale 
științelor particulare (cum sînt 
cele de biologie sau ale medici
nii) se face multilateral. prin 
colaborarea specialiștilor de di
ferite profiluri. Dar nu este su
ficient ca în cîmpul biologiei, 
bunăoară, să lucreze atît chi- 
miști și fizicienh matematicieni, 
ingineri etc.. Nu este suficient 
ca într-un institut de biologie 
să fie prezente locuri de muncă 
pentru asemenea specialiști. Co
laborarea fecundă a lor presu
pune posibilități de comunicare 
reciprocă și înțelegerea precisă 
a ajutorului specific care poate 
veni de la celălalt, a contribu
ției specifice pe care o poate a- 
dăoga fiecare Ia munca celuilalt- 
Echipe de tehnicieni care nu pot 
intercomunica pe probleme de 
specialitate, nu mai este o echi-

integrează eforturile

dezvoltarea științei, 
deși 

nu este suficientă, 
in-

SCEPTICISMULUI ?
a sudorului C. Simion : „Maicea

bine nu le-ar mai da". Ion Gre- 
cioiu, secretar U.T.C. la șantierul 
Combinatului chimic Rm. Vîl
cea, vorbind despre aceeași ches
tiune — calitatea activităților 
culturale pe șantierul respectiv — 
remarca nota de adîncă plictisea
lă a acțiunilor culturale, mai ales 
a acelor discuții „la masa rotun
dă" organizate la bibliotecă. Nu 
sînt bine făcute și pregătite de 
către oameni competcnți. sînt 
mai mult fictive". Bibliotecarul 
confirma cele spuse' mai sus 
vrînd să se refere la nepăsarea 
tinerilor pentru carte : „Vin, as
cultă puțin, se ridică și pleacă, 
îi interesează mai mult muzica".

Asemenea atitudine a tinerilor 
este firească pentru aprecierea a 
ceea ce li se oferă.

ȘantiereD dispun de cluburi. 
Dar în cele mai frecvente cazuri 
acestea sîni neîncăpătoare. Loca
lul actual al clubului șantierului 
piteștean amintit, a servit drept 
magazin alimentar, apoi cantină. 
Sala nu permite buna vizionare 
a filmelor sau a altor programe. 
Proiectantul nu a prevăzut 
un asemenea 
Nu a avut în 
aici sînt peste 
cu o activitate 
tier pînă în oraș este o distantă 
de 9—10 km (prelungită și de 
proasta organizare a transportu
lui local), iar Piteștiul, a cărui 
populație a crescut cu o treime 
are posibilități culturale reduse. 
Cu atît mai mult se impune o 
activitate culturală intensă. Pe 
șantierele Lotrului sălile de club, 
pe lînga faptul că sînt mici și

aici 
local pentru club, 
vedere faptul că 
14 mii de oameni, 
intensă. De la șan-

cea de la Ciunget), sînt plasate 
la o mare distanță de coloniile 
muncitorești și punctele de lu
cru. La Voineasa clubul e o

ca 
are 
ta-

simplă sală care servește și 
sală de film și de ședințe. Nu 
nici șah, sau măcar un joc de 
ble. „Nu poți face o activitate ca 
lumea". (Ion Bangală).

Dar și mijloacele de care dis
pun cluburile nu sînt folosite în 
măsura cerințelor. Aceasta pen
tru că personalul nu-și respectă 
programul. Referindu-se la acest 
lucru, Nicola D. de la șantierul 
combinatului chimic Rm. Vîlcea 
se facea purtătorul de cuvînt al 
unui grup de tineri cu care am 
discutat: „Televizorul funcționea
ză numai cînd vrea directorul. 
Cînd e vreun meci, mai ales. îl 
căutăm noi acasă și-l chemăm. 
Iar cînd e program de film, dîn- 
sul stă în sală și televizorul rămî- 
ne închis".

Teama de a nu se produce în
ghesuială sau de a nu se strica 
aparatul, tl face pe responsabilul 
clubului „Constructorul" de la 
platforma chimică din Pitești, 
să-l scoată în ascuns pe fereastră, 
la marea insistență a doritorilor.

Bibliotecara de la Voineasa — 
după spusele electricianului N. 
Tertereanu — e mai mult pleca
tă. Dumineca are zi liberă, dar 
lipsește de sîmbătă. Această ne
stingherită atitudine a 
persoane rămîne ca atare 
organelor superioare de 
ale județului respectiv.

Șantierele sînt prea puțin în 
obiectivele comitetelor județene 
de cultură și artă.

„La Lotru — ne informează 
Ion Bangală, secretar U.T.C. la 
Atelierele centrale — de la Cul
tură n-am văzut pe nimeni nici 
anul acesta, nici anul trecut. Iar 
instructorul Fărămizeanu, de la 
Consiliul județean sindical Vîl
cea, nu intîmplător este numit 
aici pe șantier „donjuanul nos-

acestoi 
in fața 
cultură

„ Turn Baber?
pă, ci o alăturare de „mașini u- 
marie".

Pentru a evita constituirea u- 
nui nou „Turn Babei", „Turnul 
Babei al științei dezvoltate, se 
cer sprijinite, firește, eforturile 
de sinteză (ca o contrapondere 
— dar mai ales ca o cale de va
lorificare cît mai deplină a e- 
forturilor analitice).

De asemenea, se cere după 
părerea mea, restructurat și în- 
vățămîntul superior. în ce sens? 
în sensul de a îngloba, în mod 
obligatoriu, un studiu la nivel 
înalt, a cîtorva discipline sau 
probleme de mare semnificație 
culturală, care să arate studen
ților că dialogul între științe 
este posibil și care să „pregă
tească" dialogurile pe probleme 
concrete.

t O parte a acestui „program" 
ar cuprinde instrucția filozofică 
comună. Materialismul dialectic, 
metodologia și logica științei — 
sînt necesare lingvistului ca 
astronomului, economistului 
și fizicianului.

..Programul" ar putea fi ali
mentat prin discipline metodo
logice de aplicare universală, 
cum sînt matematica, ciberneti
ca -sau teoria informației. Des
pre semnificația instructivă și 
formativă a acestor știinte, am 
vorbit în alte articole. Tn ele 
găsim o sursă de exemplificări 
care să arate nu numai influen
ța reciprocă a științelor si uni
tatea lor fundamentală, ci și u- 
nitatea fundamentală a cul
turii.

Geometria este nu numai o- 
cazia de a învăța raționamentul 
deductiv. ci poate fi $i un stu
diu a^ simetriilor în natură si 
în artă. Teoria informației poate 
fi o ocazie de a face o incursiu
ne în istoria civilizațiilor, pen
tru a urmări dezvoltarea mij
loacelor de telecomunicații și 
influența lor asupra progresului 
social.

Există unele probleme sem
nificative — cum este problema 
evoluției, privită sub aspecte di
verse si dintr-un unghi cît mai 
larg. Evoluția speciilor biologice, 
evoluția ideilor sau a limbilor, 
dinamica stelară, principiul al 
doilea al termodinamicii — sînt 
capitole ale unei filozofii știin
țifice de interes foarte general. 
Orice student poate găsi, în do
meniul pregătirii sale, aplicații 
ale unor principii: de optimali- 
tate. ale unor principii strate
gice... Lumina se propagă în li
nie dreaptă, deci pe drumul cel 
mai scurt, frecventa cuvintelor 
de diferite lungimi, într-o limbă, 
tinde să redea maximum de in-

și 
ca

formație cu minimum de efort... 
Unii autori (ca Bronowski) au 
pledat pentru introducerea stu
diului comportamentului anima
lelor și omului ca materie co
mună tuturor facultăților ; este 
un domeniu interesant care are 
contingență cu biologia, cu 
problemele adaptării și ale evo
luției. Cel care face studii uma
niste se familiarizează astfel cu 
sectoare din științele naturii. 
Chimistul sau matematicianul ar 
avea ocazia să dobândească no
țiuni suplimentare despre viața 
sufletească, a sa și a celorlalți.

Probabil, însă, că o premiză 
importantă pentru un dialog și 
o colaborare. ar constitui-o 
scientica — o ..știință despre 
știință" ; Ne rezervăm dezvolta
rea acestei idei pentru un alt 
articol.

Fără a se intra în detalii fas
tidioase. tînărul va trebui să fie 
înzestrat cu o „hartă a culturii 
contemporane", pentru a se pu
tea orienta în torentul de cărți, 
idei, influențe... Ce este știința 
(în raport cu ce a fost) ; care 
sînt funcțiunile sale culturale și 
sociale ; care 
în raport cu 
— iată ceea 
știe un critic
constructor de rachete...

este „situația" sa 
Arta și cu Viața 
ce ar fi bine să 
literar, ca și un

(Urmare din pag. I) 
in mod nemijlocit de modul în 
care le primește. Deodată, între 
cei doi parteneri, intervine cel 
de al treilea. Ce se întîmplă ? 
Ca să facă față cererii, din mo
mentul 
manda, 
să facă 
cadrul 
execute 
termene față de 
ciari — căci are 
tate dată. Se 
artificial, o serie de „____
atît furnizorului, cît și benefi
ciarului. o adevărată reacție în 
lanț care lovește, paradoxal, 
tocmai pe aceia care au avut 
grijă ca din timp să-și încheie 
contractele. Cel de-al treilea, 
în schimb, își vede liniștit de 
treabă. Vorbește frumos, de 
cel ce i-a devenit, peste 
noapte furnizor sau dacă se în
tîmplă ca acesta să nu-i poată 
onora solicitarea, firesc cu ceJ 
mai natural ton îi pasează toată 
responsabilitatea.

Avem la îndemînă un caz 
concret pentru ilustrarea celor 
ârătatfe.

tru". Pentru că, așa remarcă ti
nerii, e mai retras de colectiv, U 
mai... Are voință dar n-are expe
riență". La o atare stare de lu- 
cruri este explicabilă activitatea g| 
culturală destul de slabă pe acest 
șantier.

Este știut că o activitate cui- B 
turai-distractivă intensă fără ' e- 
xistența unor formații artistice nu -p, 
poate- exista-. Dar, așa cum am S 
putut constata, aceste formații 
dacă nu lipsesc, sînt improviza- 
te, nereușind să constituie o pre- Iu 
zență în viața culturală a șantie
relor. La Combinatul petrochimic mm 

Pitești a fost înjghebată o briga- H 
dă artistică dar s-a descomple
tat, după mărturia președintelui 
sindicatului, tovarășul Tudor Mir
cea, din „lipsa unui textier bun".

La Rm. Vîlcea am găsit notate ® 
în „hîrtii" cîteva formații artis
tice. Ba, mai mult, aceiași oa- 
meni figurează și în echipa de O 
teatru și în cea de dansuri (Călu
șari). Se întîmplă ca repetițiile 
celor două formații să coincidă, ww 
așa cum reiese din planificarea 
făcută. Dar rugăm cititorul să. nu 
se alarmeze pentru că, de fapt, 
acești oameni nu 
la dansuri nici la 
a echipei teatrale, 
doar pe hîrtie.

O formație muzicală a șantie
rului de la Voineasa e ascultată 
mai mult la repetiții, pentru că 
spectacolele le prezintă în 
plasare", în stațiunile 
lea Oltului.

Dar așa cum am 
aceste formații există
fictiv. Factorii care răspund, și ||| 
ar trebui să se ocupe de acest 
lucru, motivează această stare de 
fapte prin fluctuația mare care 
se înregistrează pe șantier, w 
regimul de lucru diferit da 
celorlalte domenii de activitate. 
Aceasta ar împiedica pe tineri să 
participe la viața culturală a șan
tierului lor.

Din cele arătate mai sus 
trebuie să se tragă concluzia că am 
situat dezbaterea noastră în
tr-un context negativ. Am accen
tuat numai cîteva direcții negii - 
jate ale vieții culturale ale șantie
relor de construcții, care reclamă __ 
o atenție mai atentă și mai ales 
măsuri pehtru a se crea un climat 
cultural favorabil. Factorii respon- 
sabili nu trebuie să piardă din 
vedere ^faptul că șantierul repre- 
zintă cu adevărat o zonă mai 
dificilă — și prin așezare și prin 
condițiile specifice — pentru 
desfășurarea muncii culturale. De 
aceea, preocuparea pentru găsirea Q 
formelor de activitate celor mai 
potrivite trebuie să constituie, în «n 
primul rînd, pentru comitetele “ 
U.T.C. și comitetele sindicale ale 
șantierelor, o obligație perma- £££ 
nentă.

transpiră nici M 
vreo repetiție ™ 
ei sînt trecuți

R

de pe Va-

mai spus, 
mai mult

In vîrtejul dansului
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10,00—10,30 — TV pentru spe- 
din industrie 
„Automatiza-

cialiștil
Ciclul 
rea".

16,25 — Fotbal : 
rești — 
grad (Cupa orașelor 

K tîrguri).
18,15 — Telecronica economi

că. Tema : Transpor
turile uzinale — atri
but ăl producției mo
derne. Transmisiune 
de la Uzina de 
camioane din 
șov.

18,35 — Curs de limba 
mană (reluarea 
ției a IX-a,

19,05 — Club XX — emisiu
ne pentru tineret 
„Muncă și colectivi-

Rapid Bucu
O.F.K. Beo-

auto-
Bra-

ger- 
lec-

tate" Emisiunea se 
transmite de la uzi
nele „1 Mai" Ploiești.

19,30 — Telejurnalul de sea
ră.
Buletin meteorologic 

muzică 
Maria

1,50
20,00 — Soliști de 

populară : 
Crăciun, Pop Simion,
Justina Băluțeanu, 
Victoria Darvai. A- 
companiază o forma- • 
ție 7 Tns’trumentâlă 
condusă de Constan
tin Mirea.

20,3b — Noi descoperiri ar
heologice la Constan
ța. Dovezi grăitoare 
despre cultura mile
nară a Dobrogei.

21,00 — Avanpremieră
21.15 — Telecinemateca : Me

dalion Humphrey 
Bogart.

22.15 — Divertisment muzi
cal.

22,30 — Telejurnalul de noap
te.

V. RAVESCLJ

Ai
te 1L j

TURNEUL TEATRULUI
„THALIA"

„Thalia" — un teatru care 
prin însuși numele ce-l poartă 
se obligă la a aduce prin spec
tacolele sale ofrande de preț mu- ■ 
zei inspiratoare. Impresia primă, 
în urma, vizionării spectacolelor 
trupei maghiare, este aceea a 
unui ansamblu cu multiple re
surse actoricești și disponibilități 
interpretative; dovadă, varietatea 
repertoriului. Se joacă aici An
dorra lui Marx Frisch, alături de 
Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită, Așteptîndu-1 pe Godot 
și Procesul, Aristocrații Și Fami
lia Toth. Deci, un teatru cu 
preferințe declarate pentru dra
maturgia contemporană.

într-un asemenea context, piesa 
clasicului maghiar Moricz Zsig- 
mond, Puișorul,1 este, intr-un fel, 
o lucrare de excepție. O piesa 
realistă, cu vădite intenții de 
polemică socială, mizînd pe au
tenticitatea tipurilor și a mediu
lui. O lucrare „neorealistă", in
spirata de viața mizeră a perife
riei budapestane din trecut, pi
torească și insalubră, monotonă 
și colorată, condamnată la nenu
mărate privațiuni materiale și 
morala. O microumanitate poso-» 
morîtă și trudită, poezia amară a 
sordidului, comicul,.itrișt .al unor 
oarft&tti' condamnațipsă. trăiască 
la marginea societății. Un perso
naj — cheie, „csibe", puișorul — 
fata candidă și ingenuă, naivă și 
grațioasă, o oază de puritate cu 
aspirații umane, resimțind dure
ros atracția lumii din afară, mi
rajul unui mediu epurat de com
promisuri morale. O Nastasie a- 
dolescentă, însă capabilă de un 
gest conform structurii și aspira
țiilor sale : ruptura, smulgerea din 
insanitate și echivoc.

Spectacolului este greu să-i gă
sești un epitet, singur definitoriu. 
Pentru că se joacă diferențiat,

f/-’:

DIN BUDAPESTA

Regizorul KAZIMIR KAROLY

SOMOGWARI RUDOLF

i

NEÎNȚELESUL
rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16.30) ; 19 ;
OCOLUL (orele 21). Victoria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
18.30 ; 20.45) ;

FRATELE DOCTORULUI 
MER

rulează la Cinemateca
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;

WINNETOU — cinemascop
rulează la Luceafărul
8.30 ; 10,45 ; 13 ;
20,45); Festival (orele ,
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21).

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Capitol (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,30;
20,30) ; Melodia (orele 8.45 •
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ;
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 :
16.15 ; 18.30 ; 20,45) ; Feroviar

16,15 ;

HO-

(orele
21).

(orele
15,45 ; 18,15 ;

8.45 ;

(orele 9,15 - 15.30 ; 18 ; 20,30);
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,30— 
16 în continuare ; 18,30—20.45).

CORABIA „PASAREA ALBAS
TRĂ" — cinemascop

rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru copii ; 11,30 » 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

FANTEZIȘTII
rulează la Union (orele 15,30 ; 

18 ; 20,30).
VARIAȚIUNI PE O TEMĂ 
VECHE — AURITUL — LUMEA 
EXTRAORDINARĂ A MIȘCĂ- 

----- BUCANEROS — 
DIN PĂDUREA

RIÎ — LOS 
FRUMOASA 
ADORMITĂ

rulează la Timpuri Noi' (orele 
9—*21 în continuare).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Excelsior (orele 
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 18,39 ; 
20,45) ; Aurora (orele 8.30 ;

10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) :
Arta (orele 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30; 
18 ; 20,30).

TOM JONES
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.30).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la înfrățirea (orele
10 • 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Cotro- 

. ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA

rulează la Buzești (orele 15,30
— 18 în continuare).

REBUS MIRACULOS
rulează la Dacia orele ' 8,15
— 21 în continuare).

TAFFY ȘI VÎNATORUL
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS
' rulează la Unirea (orele 

15,30 ; 18).
PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30 ;
18) ; Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) ; Miorița (orele

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.30 ; 18 ;
20,30).

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Giulești (orele 10 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Floreasca
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30) ; Moșilor (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎNTlLNIRE ÎN MUNȚI — cine
mascop

rulează la Volga (orele 10—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30).

FALSA LIRĂ DE AUR
rulează la Viitorul (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Tomis (orele 9 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20).

O FATĂ CIUDATA
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

DOSARUL XII
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

fiecare scenă fiind tratată în to
nalitate proprie. Regizorul Kazi
mir Karoly a optat pentru diver
sitate stilistică și, in spectacol, 
soluția își confirmă valabilitatea. 
Actul intîi- este de un maxim 
realism, naturalist uneori, pentru 
ca în actul doi, pînă. aproape de 
final, să asistăm la ■ o șarjă co* 
mică, concretizată în ticuri mi
mice și verbale, în mișcarea a- 
proape mecanică a personajelor 
și în atmosfera ușefi 'burlescă pe 
care o degajă acțiuriile actorilor.

Senzația de irealitate își. are 
suportul în text, este ca o zi de 
basm petrecută de „puișor", ră
tăcit în lumea grofilor și a marii 
nobilirni maghiare: Actpricește- 
unitar, spectacolul pune în evi
dență Calitățile interpretative ale 
unei tinere actrițe cu mult far
mec și personalitate, Eșztergalyos 
Cecilia, precum și experiența pro
fesională a unor remarcabili inter- 
preți cum sînt Kovacs Karoly (ta
tăl), Horvath teri (Mătușa), Ke- 
leti Laszlo (Johann), Lengyel 
Erzsi (Langne) și Nagy Attila 
(Torda). Scenografia lui Rajkai 
Gybrgy, corectă, servește fidel in
tențiile regizorului, decorul mu- 
lîn'du-se, de la act la act, pe stilul 
sptt4hcofiitd'!'N:

Ftamîl i' ■'Wrujtoșbemif în 
versiunea teatrului din Tg. -Mu
reș, Ca și in primăvară, ni s-a 
oferit prilejul de a face cunoștință 
cu piesa unui autor modern, Or- 
kenrj Istvan, reprezentant de 
seamă al literaturii dramatice 
maghiare contemporane. Utiliztnd 
procedeele și mijloacele' stilistice 
ale teatrului absurdului, Familia 
Toth' este o satiră burlescă la a- 
dresa teroarei (personificată in 
personajul maiorului) care se in
sinuează agresiv în viața tihnită 
a unor oameni simpli, reprezen
tanți ai bunului simț comun (fa
milia Toth). Valoarea piesei. st.ă, 
în principal, în știința gradării 
tensiunii dramatice, în așa fel 
îneît gestul final al lui Toth (uci
derea maiorului) să vină ca o 
concluzie firească, ca o sancțiune 
aplicată dictaturii și agresiunii •, 
morale.

Regizorul Kazimir Karoly a 
mizat in versiunea sa scenică mai 
puțin pe latura comică, insistind 
mai mult pe implicațiile grave 
ale unui text ce nu refuză nici 
una din variantele oferite. Regi
zorul a refuzat se pare deliberat 
artificiile; de unde, uneori, im
presia unor prea mari momente 
de „respiro", ce se cereau totuși 
înlăturate.

Ni s-au relevat, în Familia 
Toth, interpreți remarcabili: So* 
mogyvari Rudolf, Nagy Atilla, . $ 
Siito Iren, Szabo Gyula, Inke ■. 
Laszlo, Gtjdrgy Laszlo. Un cu- ' 
vînt special pentru reputata ac- ; 
triță Dajka Margit, excepțională 
în rolul d-nei Toth-

Privind spectacolele am putut ' 
ușor desprinde virtuțile actori
cești remarcabile ale colectivului 
teatrului ,,Thalia". Se află aici și 
principala explicație a succesului 
meritat, de public, pe care cele 
două reprezentații l-au avut în 
fața spectatorilor bucureșteni.

t

TETRE RADO

OBLIGAȚII RECIPROCE

în care a acceptat co- 
furnizorul este nevoit 
o serie de exhibiții în 
propriei 
anumite

producții, să 
transmutări de 

alți benefi- 
doar o capaci- 
creează astfel 

greutăți,

— Printre cauzele pentru care 
termenul de intrare în funcți
une — trim. III ax. al unității 
nr. 2 din cadrul Combinatului 
chimic Turnu Măgurele nu va 
putea fi respectat, înregistrîn- 
du-se decalarea lui în perioa
dele următoare, cu serioase re
percusiuni asupra economiei 
naționale se numără nelivrarea 
de către furnizorii 
unor importante 
materiale. între 
poate menționa 
nici pînă la data_ „ „
circa 3 500 metri liniari - țeavă 
P.V.C. — termen de livrare ex
pirat în octombrie. 19(17 — și a 
circa 3 000 metri, liniari plăci 
ondulate P.V.C. — termen de li’-* 
vrare martie. 1968 de către 
Uzina de mase plastice Iași.

Așa ar suna< una din explica
țiile pe care I.C.M.-București 
—constructorul lucrării—ar da-o 
pentru motivarea amînării ter
menului de intrare în funcțiune. 
Evident, s-ar părea că întreaga 
responsabilitate îi revine furni
zorului. O analiză mai adîncă 
relevă însă o situație total di
ferită.

interni a 
cantități de 
acestea, se 
neasigurarea 

de 20 iunie a

— In luna septembrie a anu- 
lii trecut — ne. informa tov. 
D. Săndulescu. șeful serviciului 
desfacere a Uzinei de mase 
plastice — întreprinderea de 
construcții, montaj-București, 
ne-a depus o comandă prin 
care solicita o cantitate impor
tantă de materiale pentru Com
binatul chimic din Turnu Mă
gurele. Cu toate că avem deja 
de onorat o serie de contracte 
ferme, încheiate anterior, 
nînd seama și de faptul 
noua întreprindere aparține de 
ministerul nostru tutelar, 
ne-am angajat , că în limita po
sibilităților ne .vom strădui' să 
le satisfacem cererea.

Rețineți, deci. Inițial a fost 
vorba de o simplă comandă 
fără ca obligația asumată să fie 
stipulată într-un contract eco
nomic.

— Pentru înțelegerea exactă 
a lucrurilor, nu trebuie omis 
nici faptul că țeava P.V.C. co
mandată nu are o dimensiune 
obișnuită și că execuția ei poate 
fi efectuată doar pe un singur 
extruder. Instalația avea cilin-

ți- 
că

drii uzați și nu .producea la în
treaga capacitate. Situația s-a 
remediat de-abia în aprilie a.c. 
cînd aceștia au fost înlocuiți. 
Pe același agregat producem 
însă și comenzile pentru export, 
obligații care de asemenea 
decurg din contractele înche
iate.

— Bine, dar în cazul analizat, 
cu I.C.M. București nu aveți 
aceleași obligații contractuale ?■

— KT” că întreprinde-
forul său tute-.- 

Construcțiilor 
Chimică și Ra- 
au făcut

— Nu, pentru 
rea ’și respectiv 
Iar, Ministerul 
pentru Industria 
finăriî după ce 
comandă din septembrie a 
lui trecut nu a perfectat 
un fel de contract în acest 
Reglementările în' vigoare 
văd ca necesarul pentru 
următor să fie prins în situația 
acoperirii cu comenzi în baza 
căreia, în funcție de capacitar, 
tea existentă, investigînd posi
bilitatea de asigurare cu materii; 
prime, să putem perfecta con
tractul. Termenul pînă la care 
se putea executa această opera
ție era 1 octombrie 1967. Or, 
pînă la acea dată beneficiarul

acea' 
anu-l 
nici 

sens. .
pre- 
anul

nu a întreprins nimic. Normal 
în astfel de situații se consi
deră că cel" interesat renunță la 
comandă. Cu toate 
I.C.M. București, 
după ce noi 
sem deci față
neficiari, a venit_ _________
masive. în fața acestui fapt, un
delegat al' forului lor tutelar
împreună cu unul de-al nostru, 
au venit la 
hotărît . să 
eșalonat în 
ale' acestui 
dintr-odată

• este’ cu totul altul. Responsabi
litatea, revenind deci, și benefi
ciarului,-care avea datoria să-și 
stabilească . din vreme, relații 
normale- cu furnizorul, relații 
reglementate prin contract eco
nomic cu termene precise de li
vrare. corelînd primirea mate
rialelor cu graficele de execuție 
a lucrărilor. Lucru care nu. a 
fost făcut- deși era normal ca 
cineva din cadrul I.C.M. Bucu
rești sou. a M.C.I.C.R. 
gîndit la consecințe.

Am adus în discuție 
semnalată, nu atît, saj

ne 
de
cu

acestea, 
îii 1968, 

angaja- 
alți be- 
solicitări

noi și împreună am. 
livrăm' cantitățile 

trimestrul IÎ și III 
an. Așadar, iată, că 
aspectul problemei

să se fi
situația 

mai bine

zis, nu numai pentru esența cri
ticabilă a cazurilor în sine, deși 

. repercusiunile sînt evidente atît 
pentru I.C.M.-București, cît ,2 
pentru Uzina de mase plasti- 
ce-Iași, ci îndeosebi __
a atrage atenția asupra fondu
lui problemei, pusă pe tapet și 
cu alte ocazii. Un luCru ni se 
pare necesar a se lua în studiu. 
In cazurile în care legăturile de 
colaborare dintre două sau mai 
multe unități economice sînt 
consfințite prin contracte, se 
prevăd anumite sancțiuni îm
potriva furnizorilor care nu se 
achită de obligațiile ce și le-au 
asumat. N-ar fi normal, urmă
rind același fir logic, ca și a- 
tunci.cînd din motive subiective, 
beneficiarul omite să perfecteze 

. toate formele prin care șă-și a- 
sigure la timp și în bune con
diții tot ce-i este necesar, fă- 
cîndu-și astfel greutăți cu pro
pria sa mînă, să fie aplicate 
sancțiuni, mai ales preventive, 
care să-1 determine să renunțe 
la astfel de practici ? în acest 
fel el însuși devenind, așa cum 
ar fi firesc apărătorul propriilor 
lui interese și contribuind astfel 
la optimizarea legăturilor care 
trebuie să existe în mod obliga
toriu între compartimentele eco
nomiei naționale.

Și
pentru
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Cot la cot cu băieții, la muncă și la sărbătoare, fetele-brigadier își aclamă propria tinerețe

O eternă problemă a adoles
cenței : cum ne privesc, cum 
ne judecă, cum ne înțeleg pă
rinții. Ascultăm, pînă la o vîr- 
stă povețele și îndrumările lor, 
apoi personalitatea noastră, me
nită să se autodescopere își cre
ează temporar un univers aparent 
propriu, în care tot ceea ce au 
investit părinții în anii copilă
riei devine solul pe care sădim 
cu îndrăzneală propria noastră 
experiență de viață.

Surprinsesem odată, pe sălile 
unei judecătorii bucureștene, dis
cuția între o mamă și fiica ei 
care se pregătea să intre într-o 
ședință de conciliere premergă
toare deschiderii unui proces de 
divorț. Tînăra îi reproșa mamei 
întreaga ei căsnicie pe cale de 
a se destrăma, o învinuia că n-a 
știut s-o prevină din timp asu
pra greutăților unei căsătorii, că 
nu i-a atras atenția asupra ca
racterului fostului ei soț. Mama 
asculta tăcută și puteam să bă
nui dincolo de tăcerea ei un în
treg proces de refacere a educa
ției pe care i-o dăduse fiicei. 
Poate se întreba cînd și cu ce 
greșise, poate știa că fata era cea 
care nu-i respectase sfaturile.

Discuția lor mi-a amintit însă 
multe alte situații pe care le 
întâlnisem cu diverse ocazii și 
care aveau ca trăsătură comună 
aceste reproșuri, directe sau in
directe, aduse părinților pentru 
„greșelile" de educație care ar 
fi generat dificultăți în viața 
copiilor lor. Chiar cei înzestrați 
cu un acut simț al obiectivitătii 
nu se pot opri, atunci cînd rea

lizarea unor aspirații profesio
nale sau a unor obiective perso
nale se face cu o treaptă mai 
jos decît iluzia inițială, să-și 
tragă la răspundere părinții. 
N-au știut să-i crească, n-au ști
ut să le orienteze aptitudinile 
sau caiacterul, n-au știut, n-au 
știut...

Se afirmă adesea că fiecare 
generație este mai precoce, asi-

gase drept „retrograzi* șl „în 
imposibilitatea de a înțelege ti
neretul"; o altă adolescentă se 
mira de exagerata atenție cu 
care părinții îi triază x prietenii 
considerînd grija lor drept o în
călcare jignitoare a independen
ței ei. Cazurile sînt nenumărate 
și aproape fiecare adolescent 
reproșează, din cînd în cînd, pă
rinților așa-zisa lor „contradic-

rinților, îndemnurile lor uneori 
mai rigide și mai conformiste, 
contravin unui univers indepen
dent pe care și-l creează. Nu în
țeleg precauția celor mai vâr
stnici, intuiția lor câștigată în 
ani de experiență și conform zi
calei, nu pregetă să creadă că 
„tot ce zboară se mănâncă". Pri
mele șocuri sînt rezultatul unor 
banale acte de non-conformism,

Părinții să ne înțeleagă!DAR MOI PE EI?
milează mai de timpuriu valori 
și realități ale vieții decît cea 
dinainte. La 16 ani, o fată știe 
despre căsnicie, despre alegerea 
unei meserii, despre oameni în 
general mai mult decît a știut 
mama ei la aceeași vîrstă. Și 
maturizarea timpurie, necesita
tea unei cunoașteri mai aprofun
date a tuturor problemelor de 
viață, curiozitatea unei persona
lități în căutarea propriilor con
tururi, apelează, cum e și firesc, 
la înțelegerea părinților. La 18 
ani, o elevă de liceu îmi măr
turisea că părinții nu-i permit 
să întârzie peste ora 21 în oțaș, 
interdicție pentru care îi catalo-

ție" cu modul de viață al celor 
tineri. Și unde este oare contra
dicția ?

Mai aproape de mamă, fetele 
cîștigă, pe parcursul unor ani 
de familie, obișnuințe, deprin
deri, principii asemănătoare. 
Aparent, calitățile pe care și le 
descoperă la vîrsta adolescenței 
sînt independente de eforturile 
părinților și fiecare fată se sim
te mîndră să constate că este 
o bună gospodină, că știe să se 
îmbrace frumos, să se poarte în 
lume, și mai ales că intențiile ei 
de viață par a fi potrivite cu 
realele posibilități oferite de so
cietate. I se pare că sfaturile pă-• ••••• •••••••••••

de neascultare a sfaturilor pă
rintești. Descoperă, uneori du
reros, ca mama avea dreptate 
interzicîndu-i să frecventeze un 
oarecare cerc de prieteni, că ar 
fi fost bine dacă ar fi învățat 
de la ea chibzuință și cumpă
tarea în gospodărirea unei fa
milii. Adesea, cu un imperios 
gest de independență, refuză 
îndrumări care par opuse unor 
intenții de moment. Și cînd se 
întorc, totuși, la realitatea și în
țelepciunea sfaturilor părintești, 
poate fi prea tîrziu, se pot ale
ge cu traume sufletești de du
rată.

Ce datorăm, în fond, părinților 
noștri ? E drept, vechile și tra
diționalele îndatoriri le cunoaș
tem toți: respect, stimă, recu
noștință pentru că ne-au cres
cut, ne-au educat, ne-au făcut,
într-un cuvânt, oameni. Dar între 
toate aceste sentimente se țes 
nenumăratele nuanțe care iau

forma uftor acte zilnice. Res
pectăm vîrsta și călitatea lor, dar 
mai ales experiența de viață 
care aproape în toate cazurile, 
este tezaurizată pentru noi, în 
folosul nostru. §i cred, în ultimă 
instanță, că o dată cu nașterea 
noastră părinții capătă un nou 
instinct, acela al orientării, nu 
numai a propriei lor vieți dar 
și a noastră. Adesea, o mamă 
nu poate argumenta neîncrederea 
pe care i-o stîmește viitorul ei 
ginere, nu poate explica în ce 
constă nepotrivirea fiicei și a 
celui care-i va deveni soț, dar o 
intuiție, mai sigură decît toate 
motivele, o îndrumă să apere 
viața fetei ei de necazuri, de 
deziluzii. Poate este vorba de o 
cunoaștere a propriilor copii 
mult mai profundă decît ne în
chipuim, o cunoaștere lăuntrică, 
cu traiectorii în întreaga viață. 
Și rareori mamele n-au avut 
dreptate, rareori intuiția lor nu 
s-a dovedit a fi unica demnă de 
urmat. Sînt lucruri mărunte pe 
care ni le amintim, după ani 
de zile, ca aparținând acelui ne
asemuit tezaur pe care ni l-au 
lăsat moștenire părinții. Cum tot 
așa sînt multe probleme de viață 
în a căror rezolvare părerea, 
sfatului lor se dovedește a fi 
totdeauna determinant.

Și noi le cerem, uneori, in
comensurabile resurse de înțele
gere, uitând că le datorăm noi 
lor, ân primul rând înțelegere, 
că această precocitate și recep
tare rapidă a realității, această 
maturizare mai timpurie ne per
mite, judecîndu-ne pe noi, fap
tele și gândurile noastre, să sta
bilim între noi și părinți relații
le de reciprocă comunicare, nu 
numai de la ei spre noi, ci, mai 
ales, de Ia noi spre părinții noș-
tri.

GALINA BĂDULESCU

PAGINA TINERELOR CITITOARE
Intrucît în ultimul timp 

am primit Ia redacție nu
meroase propuneri de a lua 
în dezbatere organizarea ac
tuală a creșelor pentru 
copii, precum și unele sesi
zări privind ineficacitatea, 
în unele locuri, a sistemului 
actual, considerăm oportun 
să publicăm punctul de ve
dere exprimat în articolul 
ce urmează, propunîndu-1 
ca o invitație la un schimb 
de opinii în această pri
vință.

...E aproape miezul nopții. In 
tramvaiul 14, o femeie cu un 
copil în brațe își cere dreptul la 
un loc.

— L ora asta porți copilul pe 
drumuri ? — îi spune, cu reproș, 
cel deranjat.

— II aduc de la creșă...
*

O propunere repetată în toate 
studiile întreprinse de comitete
le județene U.T.C. pe tema con
dițiilor de viață și de muncă ale 
tineretului din industrie : „Să 
se mărească numărul de locuri 
în creșe și cămine“.

★

O anchetă-fulger în București: 
„Cîți copii aveți astăzi în cre
șă ?“ Răspund : Fabrica de în
călțăminte „Pionierul" — 21
lacuri existente, 33) ; Fabrica 
de confecții-București — 40
(locuri, 124) ; Fabrica de tricota
je „Tînăra Gardă" — 16 (locuri 
50).

In urmă cu șase luni, la ace
eași întrebare adresată la opt 
creșe din Capitală cu total de 
572 locuri, răspunsul era : 338 de 
copii prezenți. Deci — 234 locuri 
libere .’

Iată deci, o situație care me
rită o cercetare mai atentă, o a- 
naliză mai profundă a organiză

și altele, are eficiență această 
dualitate organizatorică ?

Pe plan mondial există o pă
rere unanim acceptată, înteme
iată pe anchete și studii nume
roase, despre superioritatea cre
șelor de cartier față de cele de 
întreprindere. La noi în țară 
procentul creșelor de cartier 
este de 26,3, față de 73,7 cel al 
creșelor de întreprindere. Re
prezintă această proporție re
zultatul unei experiențe origina
le. o soluție adoptată în urma u- 
nei concepții proprii care ates
tă superioritatea creșelor de în
treprindere ? Nicidecum ! In 
realitate lipsește aproape total 
preocuparea pentru activitatea 
de cercetare științifică, pentru 
studierea avantajelor și deza
vantajelor prezentate de o for
mă sau alta de organizare, stu
dii care ar putea influența pozi
tiv munca desfășurată în aces
te unități, eficienta lor reală.

nul de stat s-a aprobat dezvolta
rea rețelei de creșe cu 6500 de 
locuri pînă în anul 1970, prin 
preluarea unor fonduri destina
te construcțiilor de grădinițe, 
dezvoltarea creșelor va spori cu 
încă 6000 de locuri.

La Ministerul Industriei Ușoa
re, minister cu ponderea cea 
mai mare de femei salariate, am 
urmărit modul în care s-au fo
losit creditele pentru dotarea 
creșelor în 1967. Cifrele sînt 
concludente — din 2 293 500 lei 
nu s-u folosit decît 877 322 lei ! 
Nu sînt necesare creșele în a- 
cest sector ? Dimpotrivă, calcu
lele procentuale stabilesc nece
sitatea a circa 22 500 locuri pen
tru copiii muncitoarelor din in
dustria ușoară. In perioada 
1968—1970 aceste nevoi vor fi 
aproape în întregime acoperite 
din sumele suplimentate printr-o 
Hotărîre de partid și de stat. 
S-ar părea, totuși, că aceste

Am stat de vorbă cu o mun
citoare de la Fabrica de stofe 
de mobilă-București (unde s-au 
plătit 2 000 ore suplimentare 
pentru înlocuirea mamelor care 
au lipsit din producție pentru 
a-și îngriji copiii), cu tinere 
mame de la F.R.B., Fabrica de 
confecții-București etc. Răspun
sul este categoric : DA. Dar cau
za neutilizării tuturor locurilor 
se află în forma de organizare 
a acestei instituții.

Administrarea și finanțarea 
creșelor de către întreprinderi 
a transformat aceste unități în 
colectivități închise, beneficiarii 
fiind aproape în exclusivitate, 
copiii salariatelor întreprinderii 
respective, ceea ce face ca în u- 
nele orașe, datorită unui com
plex de factori, să existe locuri 
la creșă dar să nu fie solicitări.

— Peste drum de casa mea se 
află o creșă, dar n-am dreptul 
să traversez strada și să-mi las

l-un copil vitreg
:cu două mame

rii acestor importante instituții 
medico-sociale de ocrotire a co
pilului.

Din punct de vedere al apar
tenenței, creșele sînt: de cartiere, 
subordonate consiliilor populare 
județene, și de întreprindere, or
ganizate și administrate de aces
tea. Sînt oare necesare și unele

Din anul 1967, în cadrul mă
surilor aprobate de conducerea 
superioară de partid și de stat 
privind redresarea natalității, 
îmbunătățirea ocrotirii mamei și 
copilului și întărirea familiei 
s-au intensificat preocupările 
pentru mărirea capacității a- 
cestor instituții. Astfel din pla

sume nu sînt necesare. Altfel 
cum se explică indicele scăzut 
de frecvență în actualele creșe 
ale ministerului amintit ? Din 
4 454 locuri au fost ocupate în 
trimestrul I al acestui an 3 014, 
iar în trimestrul II — 3 270. Au 
sau nu au nevoie mamele de 
creșe ?

Inaugurăm azi o 
nouă rubrică, a că
rei destinație e pre
vizibilă din titlu.

Un curier al ini
milor în plin secol 
al XX-lea ? Nu cum
va e prăfuit și desuet 
un colocviu pe teme 
sentimentale în epoca 
minijupei și muzicii 
beat ? —■ ar putea 
întreba scepticii. Poa
te că n-am fi avut 
tăria de a da un răs
puns foarte categorie 
îndoielilor de mai 
sus dacă nu ne-ar fi 
ajutat cititoarele. A- 
vem în față, pe birou, 
un maldăr de scri
sori. Adolescente 
sau femei tinere se 
confesează paginii ci
titoarelor cerînd sfa
turi în cel mai com
plicat labirint al sen
timentelor omenești : 
dragostea. Vom Teuși 
oare să fim la înăl
țimea speranțelor pe 
care cititoarele le-au 
investit în încrede
rea cu care ni se a- 
dresează ? Este o în
trebare Ia care nu
mai timpul va deci
de. Dana, poștașul 
care va încerca să 
pătrundă în intimi
tatea cea mai strictă 
a interlocutoarelor

noastre își începe 
chiar de azi activi
tatea.

Celebra „Catrinel" 
din urmă cu două de
cenii și care abia 
foarte tîrziu și-a dez
văluit identitatea (în 
persoana scriitoarei 
Sidonia Drăgușanu) 
mărturisea odată că 
pentru a-și inaugura 
rubrica a trebuit să 
inventeze cîteva „ca
zuri". Nu o spunem

noscut un băiat. Veți 
spune că este o bana
lă întîmplare de dra
goste care se repetă 
într-o formă sau alta 
la toți dintre noi. 
Mi-o apăr pentru că 
este a mea, pentru 
că este — sau cel 
puțin mi se pare — 
mai altfel decît ce
lelalte pe care le-am 
cunoscut sau le-am 
auzit. Pe R. I. îl cu
nosc de doi ani, de

cele mai urîte culori. 
Aceștia î-au interzis 
să se prezinte la ofi
țerul stării civile, 
fapt care s-a și pe
trecut. El m-a asigu
rat că lucrurile se 
vor schimba. Dar nu 
s-a schimbat nimic. 
Călătorim ca nave
tiști cu aceeași mași
nă ca doi străini...“.

Ce să-ți răspundem 
stimată și decepțio
nată K. G. ? Că în-

CURIER INTIM
cu vanitate, dar ru
brica noastră nu de
butează cu ficțiuni 
ci cu situații reale. 
Nu e oare aceasta 
cea mai bună dovadă 
că un curier senti
mental nu e nici de
pășit nici prăfuit din 
moment ce viața în
săși ni l-a impus ?

Și acum să înce
pem (pastrînd, fireș
te, discreția cuvenită 
asupra identității in
terlocutoarelor noas
tre).
K. G. din Bacău, 
strada Dobrogei măr
turisește : „Am cu

șase luni ne-am îm
prietenit, grație îm
prejurărilor — amîn- 
d-oi facem naveta, 
încă de la început 
ne-am înțeles minu
nat — eram cei mai 
fericiți de pe Terra, 
ne făceam planuri, 
îi plăcea să spună că 
noi doi formăm unul 
singur... Era totul 
pentru mine și eu 
pentru el... Cu cîte
va zile înainte de că
sătorie, bunicii lo
godnicului meu au 
primit o scrisoare 
calomnioasă în care 
eram prezentată în

tîmplarea dumitale, 
repetă într-o formă 
sau alta povești 
vechi ? Ai spus-o 
chiar și dumneata. 
Un singur lucru însă 
trebuie să reții : în 
dragoste nu se face 
naveta. Iubirea ade
vărată nu acceptă 
decît mutațiile defi
nitive. Scrisoarea a- 
nonimă a unui etern 
lago cu pantaloni 
sau fustă trimisă u- 
nor bunici severi și 
creduli nu ar fi mo
dificat niciodată sen
timentele și încrede
rea lui Romeo fată

de Julieta. Mă rog, 
asta nu înseamnă că 
îți recomandăm ca 
remediu sucul de cu
cută. Poate doar o 
explicație definitivă 
cu mult prea influ- 
ențabilul dumitale 
logodnic. Și dacă nici 
după această discuție 
nu veți reînnoda fi
rul, mulțumește-i în 
gând scrisorii aceste
ia, chiar dacă în in
tenții este urîtă. 
Pentru că în iubire 
proba încrederii este 
ceea ce era în tribu
nalele feudale proba 
fadului. Nu rezistă 
la ea decît cei în
tregi, drepți, cinstiți. 
Și să nu uiți că cei 
mai bănuitori și ne
încrezători oameni 
sînt cei care au mul
te de ascuns. La 
vîrsta dumitale de
cepții adevărate nu 
există chiar dacă vei 
suferi la început: 
viața și timpul, acest 
medicament minune 
spală și vindecă toa
te rănile.

Oricum însă, te 
rog să-mi povestești 
într-o nouă scrisoare 
cum au evoluat eve
nimentele.

DANA

copilul aici. Trebuie să merg cu 
el în brațe, cu tramvaiul și cu 
autobuzul câțiva kilometri buni, 
pînă ajung la creșa noastră, ne 
relatează IOANA COSTACHE, 
filatoare.

Așadar, un prim motiv. cel 
mai important, al neutilizării 
la capacitatea integrală a creșe- 
lor de întreprindere, este timpul 
pierdut și dificultățile legate de 
transportul la distanțe, uneori, 
destul de mari. Al doilea motiv 
îl constituie, mai ales în sezonul 
rece, pericolul real de contrac
tare a unor maladii contagioase 
datorită mijloacelor de transport 
în comun, îmbolnăviri ce se sol
dează uneori cu punerea în ca
rantină a creșelor și izolarea co- 
piiilor bolnavi. în sfîrșit, al trei
lea motiv : amplasarea frecven
tă a acestor creșe. în incinta 
sau în perimetrul nociv al în
treprinderii prezintă riscuri 
pentru sănătatea copiilor.

Totuși, se întâlnesc situații 
particulare în care, pe lîngă o 
întreprindere sau alta, creșa își 
găsește rațiunea de a fi. In a- 
cest sens, tov. AGLAIA IOAN, 
inginer-șef la Filatura și țesăto- 
ria de in șl cînepă din Capitală, 
ne-a declarat:

— Am făcut repetate demer
suri la Consiliul popular provi
zoriu al sectorului IV. la Con
siliul sindical, la Direcția gene
rală din M.I.U. prin care soli
cităm înființarea unui cămin 
săptămînal și creșa în imobilul 
cu două etaje din Calea Călă
rași 194 unde, în prezent, sînt 
36 de paturi pentru elevii unei 
școli de maiștri a ministerului. 
Cazarea acestora s-ar putea face 
comod, la grupul școlar al M.I.U. 
Iar în imobilul respectiv, încă

pător și avînd și curte, s-ar pu
tea amenaja 110 locuri pentru 
copii. Avem peste 200 de mame 
și sînt numeroase cererile de 
transfer ale acestora pentru alte 
întreprinderi cu creșă. 28 de țe
sătoare cu vechime au plecat de 
la noi numai în primul trimes
tru. Ei bine, de doi ani de zile 
se tergiversează luarea unei ho- 
tărîri!

Lipsa unor eforturi conjugate, 
dezacoțdul administrativ, lipsa 
de răspundere a unor funcțio
nari învestiți să se ocupe de 
satisfacerea nevoilor sociale ale 
cetățenilor produc pe alocuri si
tuații anormale, care stîrnesc o 
legitimă insatisfacție. Măsurile 
bune ce se preconizează rămîn 
din această cauză mult peste 
timpul îngăduit în stadiu de... 
proiecte.

După cum se vede asistența 
socială în ceea ce privește o- 
crotirea copiilor ale căror 
mame sînt ocupate în produc
ție îmbracă aspecte diverse, 
constituie un subiect larg de 
discuție și de inițiative. Dar 
problema esențială, o problemă 
care nu mai suportă amînare, 
este revizuirea acestei duali
tăți organizatorice și adminis
trative, trecerea creșelor și că
minelor, în orașele mari, mai 
ales, în sarcina și supraveghe
rea efectivă a consiliilor popu
lare provizorii. Un studiu efec
tuat încă în urmă cu șase ani în 
București, demonstra cu argu
mente convingătoare ■— econo
mice și sociale — eficacitatea 
unei atari inițiative. De ce tra
ducerea ei în viață este tergi
versată de atîta amar de vre
me ? Intre timp copiii au cres
cut. Dar oare nu ne interesează 
cum, în ce condiții s-au dezvol
tat ? Nu ne interesează cum, cvi 
ce randament au muncit mame
le lor în acest timp ? Un calcul 
estimativ, făcut chiar numai 
prin sondaje, ar arăta că orele 
suplimentare plătite, lipsurile 
din producție au provocat în
semnate prejudicii materiale e- 
conomiei naționale.

Un complex de măsuri energi
ce și eficace ar putea curma si
tuația intolerabilă în care creșa 
a devenit un fel de copil vitreg, 
aparținînd la două mame, situa
ție aducătoare de apreciabi
le daune bănești. Este dorin
ța a mii și mii de mame, tinere 
femei muncitoare care privesc 
cu seriozitate și răspundere atît 
creșterea și educarea copiilor, 
cît și aportul lor, ca femei mun
citoare, la producția industrială 
a țării.

VIORICA DIACONESCU

CUM NE 
ÎMBRĂCĂM 

DIMINEAȚA?
-— îmbrăcămintea corespunde nu numai anotimpului sau tem

peraturii ; funcționalitatea ei se extinde asupra împrejurărilor și 
chiar a unei anume stări de spirit atît a noastră, cît și a celoi 
din jur. Deci, dimineața, cînd sîntem ocupate cu o îndeletnicire 
serioasă, înconjurate de oameni preocupați, vom adecva îmbrăcă
mintea atmosferei generale de lucru și, fără a face concesii bu
nului gust, vom adopta un gen practic, simplu, comod.

— Genul e larg adoptat de tineret. Există însă, probabil, pre
cizări.

— Firește, există chiar stricte delimitări, începînd cu țesăturile, 
continuând cu culorile și sfârșind, desigur, cu linia generală a 
modei.

— Să vorbim despre toamnă fiindcă bate Ia ușă, și să dezba
tem pe rând aceste trei criterii.

— Fetele tinere voi alege pentru prima parte a zilei culori 
nete, vesele, ca de pildă galbenul, albastrul-lavandă, portocaliul, 
roșul, verdele clar.

— Care c cea mai potrivită linie a vestimentației tinerești mo
deme de dimineață ?

— La începutul toamnei — fustă de stofă, cu buzunare apli
cate, cordon și bluză băiețească cu mîneci lungi, manșete și bu- 
toni, completate practic și călduros de o vestă din lînă sau stofă 
viu colorată. Ori sarafan din catifea reiată, sub care se vor schim
ba în fiecare zi bluze sport, pulovere cu gulerul întors, în culori 
contrastante, dar bine îmbinate. De pildă, sarafan bej cu bluze 
ori pulovere galbene, portocalii, roșu carmîh. Pantofi cu tocul 
scund, pătrat aproape, total comozi.

— Ce recomandați în privința accesoriilor la îmbrăcămintea 
matinală ?

Interviu cu ALMA GEORGESCU, 
inginer șef la „Arta modei'*

— Atenție și discernământ în primul rînd, căci ele nu vor pu
tea fi niciodată împrumutate din arsenalul ținutei de peste zi, 
sau seara. Deci pentru dimineața : cordoane cu catarame metalice, 
centuri late de piele, gemene ca stil cu geanta (mică dar încă
pătoare) și pantofii; nasturi metalici, ciorapi trei sferturi colo
rați, băști, fulare cu dungi colorate, din țesătură de lînă sau mă
tase.

— O dată cu avansarea în anotimp ?...
— Taioare sport, mai lungi decît eram obișnuite, strânse cu 

cordon, din stofe groase, comode și călduroase.
— Rochiile și-au încetat existența, dimineața ?
—■ Deloc. Fetele pot purta dimineața rochii simple, din stofe 

colorate pastelat sau țesături în carouri, rodiii gen școlăriță cu 
guler rotund, fundă la git sau cravată, scurte, deasupra genunchiu
lui cu cîțiva centimetri. Fetele armonios conformate se pot bucura ; 
toți dușmanii mini-fustei — desigur a celei fără exagerare — au 
fost înfrînți, mai ales în ce privește vîrstele tinere...

— Pledați pro sau contra blue jeans ?
— Depinde. Acest gen de pantaloni sînt o ținută perfectă, co

modă, tineiească, dar ea aparține exclusiv timpului liber; adică 
potrivită la ștrand, sau chiar în drum spre ștrand, spre stadion, 
în excursii, la plimbare.

— Aveți deci și contrarecomandări ?
— Desigur, o listă întreagă care începe cu un mare NU și con

tinuă cu o sumă de înșiruiri al căror obiect nu-și găsesc sub nici 
un cuvînt loc în ținuta tinerească de dimineață ; rochii din mă
tăsuri grele, colorate sumbru sau complicat, țesături lucioase, 
lame, brocart), pulovere cu fir metalic, decolteuri exagerate, mini
jupe și sandale cu tocuri înalte, genți mari de lac, pantofi negri 
de lac, perle, strasuri, cercei lungi, fard exagerat pe ochi, pe pleoa
pe, pe unghii, parfumuri grele. într-un cuvînt tot ce ține de 
ostentație, extravaganță, stridență. Fiindcă în primul rînd tine
rețea strălucește mai ales dimineața prin simplitatea farmecului ei 
intrinsec, fiindcă în al doilea rînd dimineața, cînd sîntem lucra
tive nimeni n-are nevoie de ostentație și adausuri fals strălucitoare 
întru sublinierea feminității și mai ales, fiindcă e necesar să mar
căm inteligent, adecvat și prin ținuta exterioară diferențele în 
atmosfera noastră interioară, legată de preocupări cu totul dife
rențiate.

Pagină organizată 
de VIORICA TĂNĂSESCU
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Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușesru personal, continuă să so
sească telegrame și scrisori in care oameni ai 
muncii -— români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — reprezentind toate categoriile 
sociale, tineri și vîrstnici, aprobă politica 
marxist-leninistă a poporului nostru, care 
militează pentru înflorirea multilaterală a Ro

mâniei, pentru independența și suveranitatea 
sa. pentru întărirea colaborării și unității ță
rilor socialiste — chezășia triumfului progre
sului și păcii in întreaga lume. Adeziunile sînt 
pătrunse de înalta îndatorire cetățenească de-a 
face un zid de granit in jurul politicii parti
dului, de a participa cu toată hotărîrea la în
făptuirea ei.

JUDEȚUL ALBA
£ 1. — Școala de specializare

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini — Cu- 
gir, str. Victoriei nr. 10, Mini
sterul Industriei Construcțiilor

TRĂIM O VIATĂ NOUĂ SUB 

CONDUCEREA PARTIDULUI
Politica înțeleaptă a 

partidului și statului 
nostru are o influență 
binefăcătoare asupra 
fiecărui om al muncii 
care face parte din 
societatea noastră so
cialistă. Noi, țăranii 
cooperatori, trăim as
tăzi o viață nouă, așa 
cum și-au dorit-o me
reu cei care au mun
cit pămîntul. Cu 
mulți ani în urmă, 
familia mea lipsită de 
avere își realiza cîști- 
gul necesar existenței 
de toate zilele lucrînd 
pămîntul altora, nea- 
vînd niciodată sigu

ranța că pîinea mun
cită nu ne va lipsi. 
De cînd s-a înființat 
cooperativa noastră 
de producție, valoarea 
zilei-muncă crește an 
de an, traiul ni s-a 
schimbat în toate. 
Țăranii cooperatori 
români și maghiari 
din comuna Cristești 
și-au construit case 
noi, trăiesc în condiții 
civilizate. Lucrînd pe 
ogoare sporim avutul 
nostru, al cooperativei 
agricole, al patriei 
noastre socialiste pe 
care o dorim tot mai

înfloritoare. De aceea, 
spriijn din inimă ho- 
tărîrile P.C.R., politi
ca sa internă și inter
națională, care sînt 
spre binele nostru, al 
tuturor, și mă voi 
strădui ca alături de 
țăranii muncitori din 
cooperativa noastră să 
fac totul pentru a răs
punde grijii cu care 
ne înconjoară parti
dul.

SANDOR EMMA 
țărancă cooperatoare 

la C.A.P.
„Drumul Păcii" 
județul Mureș

PARTIDUL — SUFLET

DIN SUFLETUL POPORULUI
Mă alătur milioanelor de oa

meni ai muncii din patria noas
tră pentru a-mi exprima încrede
rea și adeziunea deplină la poli
tica promovată de partidul și sta
tul nostru. Sub conducerea înțe
leaptă a partidului înflorește și se 
dezvoltă națiunea noastră socia
listă, se îmbogățește orizontul spi
ritual al oamenilor muncii. Ro
mâni, maghiari, germani, oameni 
de diferite naționalități slujesc 
partidul pentru că el este suflet 
din sufletul poporului. Politica sa 
emană de la popor și se^ntoarce 
către popor. In această legătură 
indestructibilă se află tăria ei. 
Noi, locuitorii județului Bihor ve
dem în politica partidului proprii
le noastre interese. Sintem feri
ciți că avem un asemenea partid 
care în cele mal importante pro
bleme interne și externe dovedeș
te rațiune, fermitate, înțelegere. 
Am urmărit cu atenție pozițiile 
ferme luate în diferite împreju
rări, am urmărit cuvîntările rosti
te de conducătorii noștri la întîl- 
nirile de lucru din diferite județe 
ale țării, am memorat conținutul 
recentei Declarații a Marii Adu
nări Naționale și pot afirma cu 
tărie că-n toate am văzut grija 
pentru înflorirea patriei, pentru 
întărirea relațiilor dintre țările 
socialiste frățești. Încă o dată și 
încă o dată s-o demonstrat cu 
fermitate că la baza frăției trebuie 
să se afle principiile internațio
nalismului proletar. O asemenea 
politică promovează partidul no
stru și la ea aderăm din tot su
fletul.

Lucrez în domeniul artistic, 
mijloc important de cultivare a 
trăsăturilor morale, de cimentare 
a prieteniei. Colectivul nostru 
găsește'în partid farul călăuzitor, 
brațul puternic și se angajează să 
îndeplinească în mod exemplar 
sarcinile ce-i revin pe linia îm
bunătățirii conținutului și prezen
tării spectacolelor, Sînt cu toate

puterile mele tinerești alături de 
partid, de popor.

GEORGE MIȚIN
VARIEȘESCU 

dirijorul orchestrei populare 
Filarmonica de Stat Oradea

Stapîni 
pc destine prin 

convingerile 
noastre marrist- 

leniniste
Născuți pe malurile Dună

rii, acest leagăn de civilizație, 
trăind victorii spre bine, par- 
ticipind activ ca o generație 
umană de apartenență a unei 
națiuni ce a luptat strîns 
de-a lungul drumului istoriei 
pentru o existență demnă, 
facem parte din marea fa
milie a popoarelor socialis
te. Stăpîni pe destine prin 
credința noastră în ideile 
marxism-leninismului, demn 
de ele prin faptele noastre 
de muncă și responsabili față 
de ele și de umanitate, prin 
reprezentanții noștri aleși, 
prin năzuința noastră formăm 
un monolit, fiecare din noi 
prin ceea ce este și facem 
adueîndu-ne aportul. Aparte
nența la destinele națiunii și 
umanității, la izbînda oame
nilor muncii de pretutindeni 
le exprim ca și întreaga ge
nerație din care fac parte 
prin munca de zi cu zi, a 
mea, prin pregătirea de ca
dre, aplaudînd astfel politi
ca partidului a cărei parte 
integrantă mă consider.

OCTAV ENICEICU 
director adjunct 

Grupul școlar de pe lingă 
Combinatul siderurgic Galați

Sprijinim 
politica P.C. R.

Fie că le ascultam la ra
dio, fie câ le citeam în 
ziare, cuvîntările pline de 
înflăcărare și înalt spirit 
de responsabilitate ale se
cretarului general al Comi
tetului Central mi-au pro
dus, de fiecare dată, un 
puternic sentiment de mîn- 
drie, de dragoste nețărmu
rită față de conducătorii 
noștri de partid și de stat, 
față de patrie. Am simțit 
laolaltă cu toți cetățenii 
României socialiste grija 
ce o poartă partidul co
munist fiecărui cetățean 
român — indiferent de na
ționalitate, întregului popor. 
Ideile ce se desprind din 
fiecare cuvîntăre a tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
sînt limpezi : trebuie să 
luptăm pentru înflorirea 
necontenită a țării, pentru 
dezvoltarea în ritm susți
nut a întregii economii, să 
apărăm cuceririle revolu
ționare ale patriei.

Alături de întregul co
lectiv al combinatului din 
Rm. Vîlcea sînt hotărît să 
particip cu toată energia 
la sporirea continuă a vo
lumului producției, îmbu
nătățirea calității produse
lor și afirmarea tot ‘mai 
pregnantă a prestigiului 
produselor fabricate de noi 
pe piața internațională. 
Depășirea cu 1.8 la sută a 
planului producției mar
fă și globală, pe primele 
7 luni ale anului curent, 
mărirea ponderii produse
lor de calitate superioară 
(în echivalent) la 51,4 la 
sută, în volumul total al 
producției combinatului, 
realizarea ritmică, exem
plară a sarcinilor de ex
port —. constituie, fără 
îndoială, dovezile cele mai 
grăitoare ale adeziunii de
pline față de politica în
țeleaptă a partidului nos
tru, comunist, sprijinul 
unanim față de hotărîrile 
sale principale, clarvăză
toare ; acestea constituie, 
de asemenea, o părticică 
din succesele pe care le 
obține harnicul și talenta
tul popor român, sub con
ducerea înțeleaptă a Par
tidului Comunist Român.

Sînt sigur că numai ast
fel, muncind necontenit, 
prin unirea noastră pe 
frontul comun al muncii 
pașnice, al apărării cuce
ririlor revoluționare aie 
patriei vom putea fi la 
înălțimea încrederii pe care 
ne-o acordă iubiții noștri 
conducători de partid ’și 
de stat. încredere pe care 
niciodată nu o vom des- 
minți.

ION NICOLAESCU 
tehnician 

Complexul de Industrializare 
a Lemnului

Rîmnicul Vîlcea

_ de Mașini.
V Tehnician proiectant pentru 

industria construcțiilor de ma-

•
 șini și a prelucrării metalelor ; 
tehnician pentru construcții 
de mașini.

JUDEȚUL ARAD
2. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Arad, 
str. Armata Poporului nr. 31 A, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Tehnician pentru construcții 
de mașini.

3. — Școala de specializare 
postliceală pentru comerț 
Arad, Piața George Enescu 
nr. 2. Ministerul Comerțului 
Interior.

Contabil pentru comerț ; 
merceolog pentru produse ali
mentare și alimentație publi
că ; merceolog pentru produse 
industriale.

JUDEȚUL ARGEȘ
4. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini 
Cimpulung Muscel, str. Negru 
Vodă nr. 131. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini ; tehnician pentru con
strucții de mașini.

5. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Ștefă- 
nești — Pitești. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma-

A fini.
w Tehnician proiectant pentru 

industria construcțiilor de ma- 
£ șini; tehnician pentru con- 
W strucții de mașini.

JUDEȚl L BRAȘOV
6. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini — O -Steagul Roșu“ Brașov, str. 
Poenelor nr. 5, Ministerul In- 

_ dustriei Construcțiilor de Ma- 
• șini.

Tehnician proiectant pentru 
• industria construcțiilor de ma

șini ; tehnician pentru con
strucții de mașini ; tehnician 

_ mecanic pentru automobile și 
O tractoare

7. — Școala de specializare 
A postliceală pentru industria 

construcțiilor de mașini „Hi- 
• dromecanica** Brasov, str. Karl 

Marx nr. 43. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. 

• Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma- 

£ șini ; tehnician pentru con- 
strucții de mașini.

•
 8. — Școala de specializare
postliceală energetică Brașov, 
str. Pictor Luchian nr. 25 —

•
 Ministerul Energiei Electrice.

Tehnician electroenergetic.
9. — Școala de specializare 

A postliceală financiară Brașov, 
str. Lungă nr. 198 — Ministe
rul Finanțelor.

£ Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indus- 0 trie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL BRĂILA
W 10. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria

•
 construcțiilor de mașini Brăi
la, str. Nouă nr. 9 — Ministe
rul Industriei Construcțiilor

•
 de mașini.

Tehnician pentru construcții 
de mașini.

£ 11. — Școala de specializare
" postliceală financiară Brăila,

in anul
Str. Bolintineanu nr. 15. —
Ministerul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit ; Contabil pentru indus
trie, construcții și transpor
turi.
JUDEȚUL CARAS - SEVERIN

12. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Reși
ța, Piața V. I. Lenin nr. 1. Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor; 
tehnician pentru construcții 
de mașini.

JUDEȚUL CLUJ
13. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Cluj, 
str. Moților nr. 78—80, Mini
sterul Industriei Construcțiilor 
de mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a- prelucrării metalelor ; 
tehnician pentru construcții 
de mașini.

14. — Școala de specializare 
postliceală metalurgică ,,I. S. 
Cîmpia Turzii", str. Lamino- 
riștilor nr. 115, Ministerul In
dustriei Metalurgice.

Tehnician pentru laminare- 
trefilare : tehnician de labora
tor pentru siderurgie.

15. — Școala de specializare 
postliceală pentru comerț 
Cluj. Str. Decebal nr. 2 — Mi
nisterul Comerțului Interior.

Merceolog pentru produse 
alimentare și alimentație pu
blică ; merceolog pentru pro
duse industriale ; contabil 
pentru comerț.

IR. — Școala de specializare 
postliceală — financiară — 
Cluj. str. 1 Mai nr. 19 — Mi
nisterul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit: contabil pentru indus
trie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL CONSTANTA
17. — Școala de specializare 

postliceală pentru come# 
Constanta. Str. Decebal nr. 15
— Ministerul Comerțului In
terior.

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

18. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Tirgo- 
viște — str. St Stancu nr. 35
— Ministerul Industriei Con
strucțiilor de mașini.

Tehnician pentru construcții 
de mașini.

JUDEȚUL DOLJ
19. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Cra
iova, str. Silozului nr. 220, Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării meta
lelor ; tehnician pentru con
strucții de mașini.

20. — Școala de specializare 
postliceală pentru comerț Cra
iova. Calea Brestei nr. 12 — 
Ministerul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț ; 
merceolog pentru produse ali
mentare și alimentație pu
blică ; merceolog pentru pro
duse industriale.

școlar 1968-1969
JUDEȚUL GALAȚI

21. — Școala de specializare 
postliceală metalurgică Galați, 
str. Silozului nr. 25 — Mini
sterul Industriei Metalurgice.

Tehnician electroenergetic ; 
tehnician pentru construcții 
civile și industriale ; tehnician 
pentru furnale și oțelării ; teh
nician pentru laminare-trefi- 
lare ; tehnician electromecanic 
mașini și utilaje.

22. — Școala de specializare 
postliceală energetică Galați, 
str. Radu Negru nr. 1 — Mi
nisterul Energiei Electrice.

Tehnician electroenergetic.
JUDEȚUL HUNEDOARA
23. — Școala de specializare 

postliceală metalurgică Hune
doara, str. 23 August nr. 17 — 
Ministerul Industriei Metalur
gice.

Tehnician electroenergetic; 
tehnician construcții civile și 
industriale ; tehnician electro
mecanic mașini și utilaje ; teh
nician pentru laminare-trefi- 
lare.

JUDEȚUL IAȘI
24. — Școala de specializare 

postliceală energetică Iași. str. 
Socola nr. 190 — Ministerul 
Energiei Electrice.

Tehnician electroenergetic.
25. — Școala de specializare 

postliceală pentru comerț Iași, 
str. Max Wesler nr. 9 — Mi
nisterul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
26. — Școala de specializare 

postliceală financiară Iași str. 
Sărăriei nr. 35 — Ministerul 
Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indus
trie. construcții și transporturi.

JUDEȚUL MARAMUREȘ
27. — Școala de specializare 

postliceală financiară Baia Ma
re, str. Progresului nr. 45 — 
Ministerul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL MUREȘ
28. — Școala de specializare 

postliceală pentru comerț Tg. 
Mureș, str. Călimanuiui nr. 1 
— Ministerul Comerțului Inte
rior-

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL PRAHOVA

29. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Plo
iești. str. Traian nr. 28 — Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini.

Tehnician pentru construc
ții de mașini.

30. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini — Plo- 
peni — Mărgineanca. str. V. I. 
Lenin nr. 6 — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini.

Tehnician pentru construcții 
de mașini.

31. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Sinaia, 
Calea București nr. 13 — Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini.

Tehnician pentru construcții 
de Mașini.

JUDEȚUL SATU MARE
32. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Satu

Mare, str. Mihai Eminescu 
nr. 1, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Tehnician pentru construcții 
de mașini.

JUDEȚUL SIBIU
33. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini Sibiu, 
str. Fr. Engels nr. 1, Ministe
rul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor; 
tehnician pentru construcții de 
mașini.

JUDEȚUL TIMIȘ
34. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini — 
Timișoara, Piața Huniade nr. 3, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor; 
tehnician pentru construcții de 
mașini.

35. — Școala de specializare 
postliceală financiară Timișoa
ra, str. 13 Decembrie nr. 6, 
Ministerul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi. ‘

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
36. — Școala de specializare 

postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini 
23 August București, B-dul 
Muncii nr. 47, — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor; 
tehnician pentru construcții de 
mașini.

37. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini — 
„Vulcan" — București, str. Sa
muel Vulcan nr. 8 — Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metale-

lor; tehnician pentru con
strucții de mașini.

38. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini „Gri- 
vița Roșie" — București, Calea 
Gri viței nr. 363 — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor; 
tehnician pentru construcții de 
mașini.

39. — Școala de specializare 
postliceală pentru industria 
construcțiilor de mașini „Uni
rea" — București, str. Zboru
lui nr. 7—9 — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini.

Tehnician proiectant pentru 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor; 
tehnician pentru construcții de 
mașini

40. — Școala de specializare 
postliceală energetică „I. Ran- 
gheț“ — București, str. Gh. 
Șincai nr. 8—10 — Ministerul 
Energiei Electrice.

Tehnician electroenergetică.
41. — Școala de specializare 

postliceală de construcții și ar
hitectură, str. Occidentului nr. 
10—14 — Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare.

Tehnician pentru arhitectu
ră ; tehnician pentru sistema
tizare ; tehnician pentru con
strucții civile și industriale ; 
tehnician pentru încălziri cen
trale. instalații tehnico-sanitare, 
ventilații și condiționarea ae
rului ; tehnician pentru insta
lații în construcții și instalații 
industriale ; tehnician devize 
și măsurători în construcții ; 
tehnician arhitectură de interi
oare, mobilier și decorații.

42. — Școala de specializare 
postliceală de fizică atomică. 
București, sos. Măgurele nr. 
527 — Institutul de Fizică A- 
tomică.

Tehnician pentru dozimetrie; 
tehnician electrotehnic, elec
tronică pentru fizică nucleară.

43. — Școala de specializare 
postliceală financiară — Calea 
Griviței nr. 2 — Ministerul Fi
nanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indus
trie, construcții și transpor
turi.

Secții de învățămint fără 
frecvență

(Urmare din pag. 1) 

gîndul că vor ține adevărate 
lecții, cîteva în fiecare zi, tul
bură pe cei care pentru prima 
dată au responsabilități didac
tice. Sînt alte „accesorii" mal 
de temut: ora de dirigenție, 
organizarea colectivului clasei, 
planificarea muncii educative, 
activitatea pionerească, cea cu 
familiile elevilor. Și ce este 
mai grav — faptul că nu-i de
loc vorba aici de accesorii, de 
aspecte subsidiare, amănunte 
nesemnificative, ci chiar de sar
cini fundamentale pentru un în
vățător sau profesor.

Cu ce trebuie început ? Cum 
să ne descurcăm în obiective
le numeroase șl deloc simple 
care trebuie atinse simultan ? 
Cît se poate cuprinde odată, 
într-an trimestru, într-o săptă- 
mînă. din volumul muncii ? 
Sînt întrebări justificate Ia 
care răspunsul nu poate fi dat 
decît în parte, orientativ, în 
lipsa cunoașterii unor condiții 
specifice fiecărei împrejurări.

începutul, în cazul de față îl 
constituie o investigare prea
labilă, în linii mari, asupra 
elevilor cu care învățătorul 
sau dirigintele va lucra. Fișe 
medicale, însemnări ale educa
torilor din învățămîntul pre
școlar. ale foștilor învățători 
sau diriginți, observații directe 
asupra elevilor, relatări ale pă
rinților, ale conducerii școlii 
și ale celorlalte cadre didactice 
oferă o imagine de ansamblu 
și unele puncte de reper, abso
lut necesare, înainte chiar de 
a trece la activitatea cu elevii. 
Este deosebit de important pen
tru viitorul educator să cunoas
că din timp pe liderii neofi
ciali ai diverselor grupe exis
tente în clasă, să știe care elevi 
vin de la case de copii, care 
gînt părinții pe ajutorul cărora 
se poate conta de la bun înce

put să fie avertizat asupra 
•anei neînțelegeri care dăinuie 
între fetele și băieții din clasă, 
să se bazeze pe inițiativa anu
mitor elevi în organizarea mun
cii — și alte multe aspecte 
specifice colectivului fiecărei 
clase.

Există șl alte modalități de 
a începe cunoașterea elevilor 
și anume prin crearea unor si
tuații care să solicite din par
tea lor manifestarea unor ati
tudini, opinii, trăsături de ca
racter. Discuții libere, jocuri 
colective, concursuri, plimbări 
și vizite, urmărirea comportării 
copiilor în aceste condiții — 
altele decît sînt cele din clasă, 
în timpul lecției — scot în evi
dentă note dominante privind 
personalitatea unora dintre ei.

decurge aceasta. El știe, din 
propria experiență de elev, că 
și amănunte ce par altfel ne
glijabile dobîndesc semnificații 
deosebite în relațiile care se 
stabilesc Intre educator și clasă. 
Prima impresie, ochii copiilor 
ațintiți, cîntărindu-1 fără cru
țare, teama că elevii nu-1 vor 
lua în serios, găsindu-1 prea tî- 
năr, comparațiile cu ceilalți pro
fesori, teama că se simte lipsa 
lui de experiență, teama de ri
dicol, de cine știe ce situație 
neprevăzută care se poate ivi. 
de rîsul nebun al copiilor dacă 
el va citi greșit un nume d:n 
catalog, dacă șovăie neștiind 
bine unde și cum se trec ab
sențele — toate acestea pot de
veni obsedante, chinuitoare 
sau dimpotrivă, fericite, ima-

Greu au uitat (dacă au putut 
uita cu adevărat) elevii stu
poarea lor dar și a noii învăță
toare cînd aceasta. în prima zi, 
în clasa I, le-a scris pe tablă 
orarul pentru ziua următoare 
iar apoi le-a cerut să și-1 co
pieze... Cu Iuțeală de fulger se 
duce vestea printre elevi a unor 
atare scăpări, a slăbiciunilor 
profesorilor ; sînt povestite si
tuații comice, încurcături, stîn- 
găcil. Toată școala a aflat, la 
prima recreație, că noul diri
ginte al clasei a Xl-a, cînd 
a intrat directorul la lecție, 
atras de gălăgie, a dat să se 
aciueze repede într-o bancă, 
uitind că nu mai e elev...

E dificil de spus exact cum 
să decurgă prima oră de clasă 
din viața unul învățător sau

convocarea părinților și alege
rea comitetului, primele vizite 
în familiile elevilor) Aceste 
preocupări care solicită timp și 
efort din partea educatorilor 
nu reprezintă însă și pentru 
copii o activitate propriu-zisă. 
La rîndul lor, au așteptat și ei 
începutul anului școlar trasîn- 
du-și unele perspective. Au vi
sat să participe, în afară de 
lecții, la acțiuni interesante, să 
trăiască, alături de colegi, ghi
dați de cadrul didactic, bucurii, 
impresii noi. Și pentru ei are 
importantă începutul bun al 
muncii. Iar dacă acțiunile in
teresante se lasă -mult aștepta
te. entuziasmul scade. Pe par
cursul celor trei trimestre ale 
anului școlar, se observă de 
obicei o repartizare inegală a
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atmosfera vieții colectivului.

Pentru a determina nivelul 
educativ al unei clase, recurgem 
și la expuneri — orale sau 
scrise — pe teme sugestive ca : 
„Ce înțeleg eu prin disciplină?", 
„Prietenia adevărată", „Cum 
învăț". „Unitatea colectivului 
nostru", „Cum mă văd eu pes
te 10 ani". Cu rezerve cuvenite 
în interpretarea datelor obținu
te pe aceste căi (știut fiind că 
vorbele nu oglindesc întotdea
una fidel convingeri și senti
mente), putem desprinde unele 
trăsături individuale și de vîr- 
stă, din relatările elevilor, ți- 
nînd seama de ele în activita
tea educativă.

învățătorul sau profesorul 
care a visat mult la întîlnirea 
cu elevii săi este preocupat, pe 
bună dreptate, de felul cum va

ginate : o clasă cuminte, nici 
turbulentă, nici fără vioiciune, 
cu copii receptivi și respectuoși, 
care privesc admirativ spre ca
tedră, ascultînd cu convingere 
și sîrguință explicațiile profe
sorului sigur pe sine, autoritar 
și în același timp apropiat 
de elevi, știind să răspundă la 
toate întrebările, glumind și 
mustrînd, mereu drept, exigent, 
cald.

E greu de presupus că prima 
zi, primele zile din cariera di
dactică vor cumula pentru unii 
toate calamitățile sau toate fe
ricirile posibile. Cert însă că 
un ban început al muncii este 
un avantaj prețios, pentru care 
merită dusă lupta, adică stră
dania de a pune la punct. în 
amănunt, felul în care ne pre
zentăm în fața elevilor.

profesor, pentru a-i fi înlesni
tă calea spre reușită. Cîteva 
recomandări sînt însă de reți
nut, cu privire la atitudinea 
sa tinerească, fără crispare, 
fără poză artificială, dar și fără 
o forțată naturalețe, o tendință 
de apropiere de elevi atît de 
mare, îneît să dispară stima, 
considerația lor față de educa
tor. Demnitatea acestuia se 
afirmă și se menține în măsura 
în care și el nu trece peste 
demnitatea elevilor, îngrijin- 
du-se ca relațiile dintre ei să 
se bazeze pe respect reciproc, 

în primele săptămîni ale tri
mestrului I atenția învățătoru
lui sau a dirigintelui va fi în
dreptată spre probleme orga
nizatorice (repartizarea elevi
lor în bănci, alegerea respon
sabililor, definitivarea orarilui,

obiectivelor muncii educative, 
cu o densitate sporită către 
sfîrșitul anulai. Există explica
ții ale acestei stări de lucruri, 
frecventă la cadrele didactice 
tinere. Ele simt nevoia unui ră
gaz, pînă încep să se mai aco
modeze cu munca, iar pentru că 
oricum lecțiile trebuie ținute 
din prima zi, înlesnirile de 
timp nu pot fi recuperate decît 
prin plasarea mai tîrziu a ce
lorlalte activități educative. Un 
alt argument ține de planificarea 
acestor activități. Un bun plan 
se face cunoscînd bine colecti
vul de elevi. De aici, și pru
dentele unor diriginți și învă
țători noi în a-și prevedea ac
țiuni pe care nu au certitudinea 
că le vor îndeplini. Este cu to
tul de așteptat să se ivească 
unele nepotriviri între prevede-

rile planului și îndeplinirea Iul, 
să fie necesare retușări. com
pletări. Dacă ele nu depășesc 
obiectivele și măsurile rămase 
bune, efectuate, dacă în alcă
tuirea planului inițial s-a avut 
o atitudine realistă, nimeni nu 
poate reproșa cîteva schimbări. 
Oricum, este preferabil ca pla
nul ue trimestrul I să fie defi
nitivat de către tinerele cadre 
didactice după o scurtă etapă 
de muncă, timp în care au ajuns 
să se familiarizeze cu clasa, 
dar în care nu au ocolit acțiu
nile educative.

Și celelalte întrebări ? Aici 
rămîn fără răspuns, deocamda
tă. Problemele specifice pri
melor experiențe în munca di
dactică ar putea fi abordate 
complet într-o lucrare metodică 
cu o întindere depășind limitele 
unui articol ca acesta. Și bine 
ar fi dacă s-ar elabora aseme
nea lucrare.

Este loc însă pentru o indi
cație, mai mult un îndemn : în 
fiecare școală lucrează cadre 
didactice care au trecut cu suc
ces peste dificultățile începutu
lui. Sfaturile. exemplele lor 
sînt deosebit de utile. Asistînd 
Ia orele de dirigenție, la adu
nări cu părinții, la acțiuni pio
nierești, noii educatori pot do- 
bîndi mai multe învățăminte 
decît în cadrai practicii peda
gogice din timpul studiilor, pen
tru că acum cunoștințele lor 
teoretice se sprijină pe un ma
terial faptic mereu îmbogățit 
prin propria activitate. Educa
torul clasei din anii precedenți 
poate fi invitat la primele ore 
de dirigenție, sau la ședințe cu 
părinții, asigurîndu-se astfel 
nu numai o îndrumare a celui 
care a preluat seria de elevi, 
ci și continuitatea în munca 
educatorului.

JUDEȚUL ARAD
1. — Școala de specializare * 

postliceală de comerț Arad, 
Piața George Enescu nr. 2 — 
Ministerul Comerțului Inte
rior.

Merceolog pentru produse 
alimentare și alimentație pu
blică ; merceolog pentru pro
duse industriale ; contabil pen
tru comerț.

JUDEȚUL BACAU
2. — Școala de specializare 

postliceală de comerț Bacău, 
str. Cuza Vodă nr. 1 — Mi
nisterul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL BOTOȘANI

3. — Școala de specializare 
postliceală de comerț Botoșani, 
str. Cuza Vodă nr. 8 — Mini
sterul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL BRAȘOV

4. — Școala de specializare 
postliceală de comerț Brașov, 
str. Alex. Petdfi nr. 17 — Mi
nisterul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
5. — Școala de specializare 

postliceală financiară Brașov, 
str. Lungă nr. 198 — Ministe
rul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL BRAILA
6. — Școala de specializare 

postliceală financiară Brăila, 
str. Bolintineanu nr. 16 — Mi
nisterul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL CLUJ
7. — Școala de specializare

postliceală de comerț Cluj, str. 
Decebal nr. 2 — Ministerul
Comerțului Interior.

Merceolog pentru produse a- 
limentare și alimentație publi
că ; merceolog pentru produse 
industriale ; contabil pentru 
comerț.

8. — Școala de specializare 
postliceală financiară Cluj, str. 
1 Mai nr. 19 — Ministerul Fi
nanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit ; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL CONSTANȚA
9. — Școala de specializare 

postliceală de comerț Constan
ța str. Decebal nr. 15 — Mi
nisterul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL DOLJ

10. — Școala de specializare 
postliceală de comerț Craiova, 
Calea Brestei nr. 12 — Minis
terul Comerțului Interior.

Merceolog pentru produse 
alimentare și alimentație pu
blică ; merceolog pentru pro
duse industriale ; contabil pen
tru comerț.

JUDEȚUL IAȘI
11- — Școala de specializare 

postliceală de comerț Iași, str. 
Max Wexler nr. 9 — Ministe
rul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
12. — Școala de specializare 

postliceală financiară Iași, str. 
Sărăriei nr. 35 — Ministerul 
Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit ; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL PRAHOVA
13. — Școala de specializare 

pobtliceală de comerț Ploiești, 
str. Vornicul Boldur nr. 3 — 
Ministerul Comerțului Interior.

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL MARAMUREȘ
14. — Școala de specializare 

postliceală financiară Baia Ma
re, str. Progresului nr. 45 — 
Ministerul Finanțelor.

Cpntabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.

JUDEȚUL MUREȘ
15. — Școala de specializare 

postliceală de comerț Tg. Mu
reș, str. Călimanuiui nr. 1, — 
Ministerul Comerțului Inte
rior.

Contabil pentru comerț.
JUDEȚUL TIMIȘ

16. — Școala de specializare 
postliceală financiară Timișoa
ra. str. 13 Decembrie nr. 6 — 
Ministerul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

17. — Școala de specializare 
postliceală de comerț ,.N. Kre- 
țulescu" București. R-duI Hris- 
to Botev nr. 17 — Ministerul 
Comerțului Interior.

Merceolog pentru produse a- 
limentare și alimentație publi
că ; merceolog pentru produse 
industriale ; contabil pentru 
comerț.

18. — Școala de specializare 
postliceală de alimentație pu
blică, București. Șos. Viilor 
nr. 38 — Ministerul Comerțu
lui Interior.

Recepționer liotei.
19. — Școala de specializare 

postliceală financiară — Bucu
rești ('alea Griviței nr. 2 — 
Ministerul Finanțelor.

Contabil pentru finanțe și 
credit ; contabil pentru indu
strie, construcții și transpor
turi.
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VIZITA SECRETARULUI DE STAT PENTRU AEACERILE EXTERNE 
Al MARII BRITANII, MICHAEL STEWART

Secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart și so
ția, au oferit marți un dejun 
la reședința lor în onoarea mi
nistrului afacerilor externe aJ 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și a soției 
sale.

Au luat parte Petre Lupu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Or
ganizare și Salarizare, Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură șj 
Artă, Mircea Mal ița și Vasile 
Șandru, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Ște
fan Bîrlea, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Național al 
cercetării științifice, Vasile 
Pungan, ambasadorul Româ
niei la Londra, Tudor Jianu, 
directorul protocolului M.A.E. 
și Ion Baschir, director ad
junct ^în M.A.E.

Au participat sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și per
soanele oficiale care îl înso
țesc pe secretarul de stat bri
tanic.

în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială. Michael Stewart 
și Corneliu Mănescu au 
rostit toasturi.

Secretarul de stat Michael 
Stewart $i-a exprimat în cu- 
vîntul său satisfacția pentru po
sibilitatea ce i-a fost oferită de 
a vizita țara noastră și de a a- 
vea largi discuții cu conducăto
rii României.

Omagiind activitatea pe care 
ministrul afacerilor . externe, 
Corneliu Mănescu, a avut-o în 
funcția de președinte al Adună
rii Generale a O.N.U., vorbito
rul a spus : Lumea vă este re
cunoscătoare pentru felul plin 
de abnegație în care v-ați dus 
la îndeplinire această sarcină 
dificilă.

Relațiile dintre cele două țări 
ale noastre se dezvoltă satisfă
cător în numeroase domenii — 
a continuat oaspetele britanic. 
Vizitele reciproce întreprinse în 
ultimul timp de înaltele perso
nalități au adus o’ contribuție 
importantă la dezvoltarea rela
țiilor noastre economice.

Arătînd că în luna viitoare se 
va deschide la București o ex
poziție industrială britanică si 
că aceasta va fi cea mai mare 
expoziție deschisă de Marea

Vizita 
parlamentarilor 

olandezi
Membrii delegației parla

mentare olandeze s-au întîlnit 
marți cu reprezentanți ai A- 
genției „Agerpres" și ai radio- 
televiziunli române, cărora 
le-au împărtășit impresii cule
se în timpul vizi-tei făcute în 
țara noastră.

Menționind că aceasta este 
prima delegație parlamentară 
din Olanda care vizitează Ro
mânia, conducătorul delegației, 
G. M. Nederhorst, vicepreșe
dinte al celei de-a doua Ca
mere a statelor generale, a re
liefat că vizita se înscrie în 
cadrul bunelor relații stabilite 
cu ocazia vizitelor făcu-te de 
președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu în Olanda, anul tre
cut, și de ministrul de exter
ne olandez, Joseph Luns în 
România.

„Consider foarte fructuoase 
aceste schimburi de delegații 
— a spus oaspetele. In țara 
noastră s-a manifestat mult 
interes pentru vizita noastră 
aici. în România. I>e altfel la 
înapoiere, bunele noastre im
presii vor fi împărtășite Ca
merei deputaților și Comisiei 
noastre permanente pentru a- 
faceri externe".

Conducătorul delegației par
lamentare olandeze a reliefat 
apoi o serie de posibilități de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări, ca de pildă 
schimburi reciproce de oameni 
de știință și de artă, de stu- 
denți, stabilirea unor relații 
de înfrățire între o-rașe din 
România și Olanda și alte as
pecte pe care un acord cultu
ral le va putea preciza în 
viitor.

„Bineînțeles — a relevat 
oaspetele, primul lucru care 
trebuie luat în considerare 
este propunerea de a se forma 
un grup parlamentar de prie
tenie româno-olandeză".

Conducătorul delegației o- 
landeze și-a exprimat apoi 
satisfacția pentru faptul că 
membrilor delegației li s-a o- 
ferit deplina posibilitate de 
a lua contact direct cu cetă
țenii români și cu diverse 
realizări ale țării noastre în 
toate domeniile — economic, 
tehnic și cultural.

★
Conducătorul delegației par

lamentare olandeze, G. M. Ne
derhorst, a oferit marți seara 
o recepție cu prilejul vizitei 
în țara noastră.

(Agerpres)

Britanie peste hotare în acest 
an. vorbitorul și-a exprimat sa
tisfacția că numeroși oameni de 
afaceri din țara sa se arată in
teresați de schimburi economi
ce cu România și că valoarea 
acestor schimburi în ambele 
sensuri are tendința să crească, 

în încheiere, secretarul de 
stat britanic a toastat în sănăta
tea președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, a pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, a 
ministrului de externe, Corne
liu Mănescu, a celor prezenți.

în toastul său, ministrul afa
cerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a exprimat 
gratitudinea pentru cuvintele a- 
lese pe care secretarul de stat 
britanic le-a rostit la adresa 
poporului român și a României.

Vizita pe care o întreprin
deți în țara noastră — a subli
niat vorbitorul — ne-a oferit 
plăcutul prilej de a saluta în 
persoana dv. pe eminentul re
prezentant al guvernului brita
nic, si în același timp, primul 
dintre miniștrii de externe al 
Regatului Unit, oaspete oficial 
în România.

Prezența în mijlocul nostru a 
ministrului afacerilor externe 
britanic, care urmează vizitelor 
în Marea Britanic a unor înalte 
personalități politice șl de stat 
române, constituie o ilustrare 
â stadiului relațiilor dintre cele 
două țări.

Convorbirile pe care le-ați a- 
vut cu președintele Consiliului

★

în cursul după-amiezii, se
cretarul de stat al afacerilor 
externe al Marii Britanii, Mi
chael Stewart, împreună cu

★

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu. și so
ția au oferit marți seara un 
dineu, în onoarea secretarului 
de stat pentru afacerile exter
ne al Marii Britanii, Michael 
Stewart, și a soției sale.

Au participat Mircea Mali- 
ța și Vasile Șandru. adjuncți 
ai ministrului afacerilor exter-

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Marți ifupă-amiază, tovară

șul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Fodeba 
Keita, secretar de stat pentru 
economia rurală și artizanat, și 
Camara Loffo, secretar de

INFORMAȚII
Cineaștii bulgari care se 

află în țara noastră cu prile
jul sărbătorii naționale a R. P. 
Bulgaria s-au întîlnit marți 
la amiază, la Asociația cineaș
tilor „ACIN“, cu regizori, cri
tici de artă și reprezentanți 
ai presei1' centrale din Capi
tală.

Cu acest prilej, regizorul 
Vladislav Ikonomov, artiștii 
Georgeta Ciakîrova și Dobrî- 
nimir Manev au vorbit celor 
prezenți, despre realizările ob
ținute pînă acum de către stu
diourile din țara vecină și 
prietenă pe tărîmul celei de-a 
7-a arte. Ei au subliniat, tot
odată, preocupările cineaștilor 
bulgari pentru realizarea unor 
filme cu subiecte strîns le
gate de realitățile vieții, co
respunzătoare exigențelor spo
rite ale spectatorilor.

întrevederea dintre cineaș
tii bulgari și români, desfă
șurată într-o atmosferă prie
tenească, a constituit un util 
schimb de experiență.

★
în cursul zilei de marți, dele

gația guvernamentală din Repu
blica Africa Centrală, care se 
află în tara noastră la invitația 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită la Mi
nisterul Economiei Forestiere. 
Apoi, delegația s-a deplasat în 
județul Argeș, unde a vizitat 
Combinatul de industrializarea 
lemnului din Pitești și Hidro
centrala de pe Argeș.

• ★
Ion Brad, vicepreședinte al 

Comitetului de Stat pentru 

de Stat, Nicolae Ceaușescu, cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
ne-au prilejuit satisfacția de a 
constata dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-britanice în 
ultimii ani, concretizată atît 
prin contacte politice și vizite 
reciproce cît și prin sporirea 
volumului comerțului dintre 
cele două țări, a colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice și 
culturale.

Făcînd bilanțul acestei evo
luții. am fost de asemenea, 
de acord că dinamica dez
voltării țărilor noastre oferă 
posibilități mai mari de colabo
rare și cooperare, pe care, pros- 
pectîndu-le cu atenție, le-am 
putea pune în valoare în folosul 
ambelor părți.

Ministrul de externe român a 
exprimat mulțumiri pentru apre
cierile făcute de secretarul de 
stat britanic activității desfășu
rate în calitate de președinte al 
actualei sesiuni a O.N.U. Ca re
prezentant al României socialiste 
și bucurîndu-mă de încrederea 
și concursul statelor membre ale 
O.N.U. — a spus Corneliu Mă
nescu — m-am străduit să re
zolv sarcinile ce mi-au revenit 
în concordantă cu principiile 
Cartei O.N.U. și aspirațiile po
poarelor.

în încheiere, ministrul de ex
terne român a toastat în sănă
tatea Maiestății Sale Regina 
Elisabeta a Il-a, în sănătatea 
primului ministru Harold Wil
son, a secretarului de stat Mi
chael Steward, a celor prezenți.

★

persoanele oficiale engleze 
care îl însoțesc au făcut o 
vizită la Uzina de anvelope 
„Danubiana" din Capitală.

★

ne, Vasile Pungan, ambasado
rul României la Londra, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au luat* parte sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, P. T. 
Hayman, subsecretar de stat 
pentru afaceri externe, și alte 
persoane oficiale britanice.

(Agerpres)

stat pentru'problemele socia
le, din Republica Guineea, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La primire a asistat Fediala 
Keita. ambasadorul Republicii 
Guineea în România.

Primirea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Cultură și Artă a oferit marți 
la amiază, în saloanele res
taurantului „Pescăruș", un 
cocteil în cinstea artiștilor 
Teatrului „Thalia“ din Bu
dapesta.

★
Ansamblul Teatrului „Tha

lia" din Budapesta, care se a- 
flă în turneu în țara noastră, 
s-a întîlnit marți dimineață — 
la Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale din România — cu ac
tori, regizori și cronicari dra
matici din Capitală.

★
Marți a părăsit Capitala -dele

gația Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Ungară, forma
tă din Margit Barn ai, membră a 
Comitetului Executiv, secretara 
Consiliului femeilor din Buda
pesta, și Ferenczne Turoczi, se
cretara Consiliului, județean al 
femeilor din Szolnok, care la in
vitația Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Sociali
stă România a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

★
Marți seara, Mohamed 

Fahmy Hamad, ambasadorul 
Republicii Arabe * Unite la I 
București, a oferit o recepție 
cu prilejul plecării sale defi
nitive din țara noastră. h

(Agerpres)

LA ORA RAPORTULUI, 
DOUA GENERAȚII SE RE
CUNOSC ÎN ACELEAȘI ÎN
FLĂCĂRATE IDEALURI ȘI 
NĂZUINȚE.AMFITEATRUL DEMNITĂȚII

(Urmare din pag. l-a) 

generației tinere chemată 
să clădească noi trepte zi
lei de azi pentru perma
nența zilei de miine, izvo- 
rite ca omagiu fără de țăr
muri adresat partidului co
munist, conducătorilor săi 
— am avut sentimentul 
acut al unei totale, al unei 
indestructibile fuziuni în
tre destinele individuale 
ale celor prezenți și desti
nul țării, care în acele cli
pe, incă o dată se sărbăto
rea și impărățea pe sine.

De unde aceste jerbe ale 
exuberanței ? De unde en
tuziasmul nestăvilit ? Și voi 
răspunde cunoscindu-i bine 
pe cei prezenți: nu dintr-o 
întâmplătoare și trecătoare 
disponibilitate, ci dintr-un 
sentiment primordial al 
conștiinței și demnității de 
sine pe care ne-au dat-o 
pentru totdeauna cei aproa
pe două mii de ani de isto
rie, cei aproape două mii 
de ani de verificare de sine 
a poporului, de afirmare a 
virtuților și sentimentelor 
sale fundamentale; nu din
tr-o automulțumire tihnită, 
ci din înțelegerea exactă și 
mindră a operei socialiste, 
înfăptuite in ultimul sfert 
de veac printr-un exemplar 
efort colectiv, operă pe care 
avem curajul și luciditatea 
s-o numim un început, un 
soclu durabil pe care ur
mează abia să ne înălțăm 
ca pe niște nepieritoare sta
tui, înfăptuirile noi, mereu 
mai numeroase, mereu mai 
înălțătoare, pe potriva ini
mii și minții noastre. 
Se știe bine drumul care 
duce către un asemenea țel 
nobil; l-a arătat cu clarvi
ziune și cutezanță partidul 
nostru, Partidul Comunist 
Român. „Ne găsim pe dru
mul desăvîrșirii socialismu
lui. Congresul al IX-lea a 
trasat un minunat program 
de activitate pentru înflo
rirea patriei noastre socia
liste. în munca pentru 
transpunerea în viață a a-

Componenții echipajelor străi
ne care vor participa la cea 
de-a 4-a ediție a Raliului Bal
canic, ce va avea loc în zilele 
de 13 și 14 septembrie în țara 
noastră, au sosit la București. 
Sînt înscrise 26 de echipaje ro
mânești, 16 din R. P. Bulgaria, 
14 din Iugoslavia, 5 din Turcia 
și 3 din Grecia. Lotul A.C.R. va 
intra în concurs cu 6 mașini R.8 
Gordini și 2 N.S.U. Startul se 
va da de vineri în Capitală, la 
ora 11, din Piața Scînteii. Concu- 
renții vor parcurge 1 950 km. și 
vor lua parte la 9 probe speciale 
urmînd a sosi sîmbătă, începînd 
de la ora 18,53, în același loc de 
unde s-a dat plecarea în raliu. 
După o noapte de odihnă, du
minică, între orele 10—13, va a- 
vea loc pe pista aeroportului 
Otopeni cea de-a 10-a probă 
specială, de viteză în circuit, 
care va conta înJ clasamentul 
general.

„Noi, brigadierii anului 1948, de la Bumbești- 
Livezeni, Salva Vișeu, Agnita-Botorca... de pe 
toate șantierele reconstrucției naționale sîn
tem și astăzi la datorie, mereu gata în slujba 

partidului, a înfloririi patriei noastre"

„Și noi tinerii brigadieri ai anului 1968, din întreaga țară, spunem din toată inima, 
cu tot avîntul nostru că cea mai mare dorință a noastră este de a ne închina în
treaga viață cauzei Partidului Comunist Român, victoriei socialismului în România"

cestui program, tineretul 
este prezent alături de în
tregul popor", a spus in e- 
moționanta cuvintare rosti
tă cu prilejul sărbătorii 
noastre tinerești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Iată, drumul! Limpede, 
precis conturat. Și, iată, 
acel ropot de aplauze, uma
nizat‘pînă la a semăna cu 
o respirație unică, care 
mărturisește adeziunea de
plină. fără ezitare. Pentru 
că drumul este al nostru, al 
tuturor, ni l-am ales cu o 
definitivă opțiune și stă în 
puterea noastră să-l străba
tem. Și-l vom străbate ! 
Pentru că oricit de lung ar 
fi, „ceea ce am realizat 
pînă acum este garanția 
faptului că nimic în lume 
nu va abate poporul român 
de pe calea socialismului și 
comunismului" ; pentru că 
„înfăptuind țelurile de edi
ficare a socialismului in 
România, ne îndeplinim o 
obligație sacră față de po
porul nostru, față de viito
rul patriei și, în același 
timp, una din principalele 
îndatoriri internaționaliste", 
demonstrînd vigoarea, trăi
nicia socialismului.

Pentru că noi toți cei 
prezenți am ascultat într-o 
solemnă emoție cuvintele 
secretarului general al 
partidului: „Un singur lu
cru nu trebuie să uitați 
niciodată, tovarăși, că sîn- 
teți fiii unui popor care a 
devenit liber, stăpîn pe des
tinele sale, a unui popor 
care niciodată nu a înge- 
nunchiat și care e hotărît 
să lupte pentru victoria co
munismului, alături de toa
te țările socialiste, care 
merge cot la cot cu toate 
popoarele spre progresul 
vieții pe planeta noastră".

Și cu toții in acel impre
sionant amfiteatru al dem
nității, ne-am unit glasuri
le in nesfirșite ovații, ex
presie a sentimentelor noas
tre, ale conștiinței și tine
reții noastre :

„Nu, nu vom uita ! Nicio
dată nu vom uita !“ 

Turul ciclist al României
W. Ziegler păstrează tricoul galben

Cea de a 9-a etapă a Tu-
rului României a dovedit 
odată mai mult că Walter 
Ziegler, intrat în posesia 
tricoului galben, știe să-1 
apere. Atunci cînd. mulți 
dintre adversarii săi credeau 
că este cel mai bun moment 
să-1 atace, Ziegler a fost el 
cel care a pornit la atac> 
nelăsînd nici o clipă celor
lalți cicliști inițiativa în a- 
ceastă etapă, care poate de
veni decisivă pentru primul 
loc al clasamentului. încă 
de la plecare, Ziegler, îm
preună cu Ciocan, Sofronie, 
Bălan si Laszlo. inițiază o 
acțiune detașîndu-se de plu
ton dar. nu pentrj prea 
mult timp. La Păniceni pri
mul trece Walter Ziegler, ur
mat de Emil Rusu, Sofronie 
și V. Selejan. Cei care au țîș- 
nit în această formație, la 
care se va adăuga și bulga
rul Dudev, vor trece primii 
si linia sprintului de la Hu
edin pe primul loc aflîndu- 
se însă V. Selejan urmat de 
Dudev. Sofronie, Ziegler șl 
Rjsu. Ploaia își face simțită 
și ea prezența parcă pentru

Nu vom precupeți 

nimic, niciodată!
(Urmare din pag. I)

Miile de brigadieri, cei 
din urmă cu 20 de ani ală
turi de cei de azi, ascultau, 
Ascultau cu urechea și cu 
inima, căutînd în fiecare 
cifră rostită ecoul efortului 
lor, al ritmului care le în
soțise din prima pînă în 
ultima zi întrecerea. Glasu
rile își comunicau, in șoap
tă, impresiile încă atît de 
proaspete, neintrate defini
tiv în amintire. Ziua de 
luni și toată acea festivita
te destinată lor le pgstrau 
în întregime în prezent. A- 
cesta era adevărul cel mai 
evident pe care-1 rosteau 

' ochii sau .vocile lor. fiecare 
într-un anumit fel dar toa
te la un loc expMmînd o 
singură atitudine.

— De la locul de muncă 
pînă la dormitor mergeam 
întotdeauna cîntînd, mărtu
risea liniorul Ștefan David, 
poetul brigăzii Ilfov III, cîș- 
tigătoarea Drapelului de 
Onoare. Marșul brigăzii 
noastre răsuna în fiecare 
zi. Acum, cintîndu-1 aici, 
ni se pare că ne îndreptăm 
din nou spre punctele de 
lucru.

— Totul a fost un minu
nat prilej de a ne dovedi 
bărbăția, de a ne încerca 
forțele, am auzit de la e- 
levii Liceului ..Nicolae Băl- 
cescu“ din Pitești, membri 
ai brigăzii Argeș I. Și nu 
știm dacă cuvintele au fost 
rostite de Radu Bușilă, de 
Sorin Anghel, de Olimpiu 
Marius Bădescu, sau de toți 
la un loc. Dar adevărul ex
primat rămîne același :

— Ne-a părut rău cînd 
am plecat de acolo. Sîntem 
gata să ne întoarcem din 
nou oricind.

Iar veteranii șantierului 
Bumbești—Livezeni. cei ca
re în 1948 s-au constituit în

a răcori „căldura" cu care 
cicliștii se avîntă spre punc
tul final al cursei. Numai 
pentru cîteva momente plu
tonul reușește să prindă pe 
fugari, deoarece pe serpen
tinele de la Piatra Craiului 
se va produce o veritabilă 
fărâmițare a plutonului. Dar 
nici de data aceasta Ziegler 
nu a înțeles și mai ales nu 
va accepta să dispară de pe 
primai plan al cursei. Chiar 
dacă la puțin timp de căță- 
’•are primul care trece este 
Emil Rusu. urmat de Ivanov 
și Dudev, Ziegler nu se va 
lăsa cu mult distanțat. Și în 
coborîre va reuși. împreună 
cu alți 12 alergători să cre
ase o veritabilă evadare 
care va dura pînă la Ora
dea. Din acest grup singu
rul adversar pentru tricoul 
galben era Grigore, ceilalți 
au rămas în al doilea platon 
de care fugarii s-au distan
țat din ce în ce mai mult. 
Sprintul final de De stadio
nul din Oradea a dat cîștig 
de cauză lui Grigore dar 
purtătorul tricoului galben, 
venit în același timp, nu a 
„pierdut" dacă putem spune 

vestita 'brigadă de marinari 
„Constanța", prezenți la a- 
ceastă festivitate, și-au adus 
cu ei și amintirile de a- 
tunci, și le-au rînduit ală
turi de cele ale brigadieri
lor de acum, trăindu-le în
că odată cu aceeași inten
sitate.

— Băieții pe care i-am 
cunoscut la lucru erau foar
te tineri, ca și noi în urmă 
cu 20 de ani, spunea Dumi
tru Chiriță. Ne recunoaș- 
team în ej pe noi cei de a- 
tunci și acest fapt ne face 
să avem încredere ca în 
noi înșine.

Este încrederea despre 
care vorbea și profesorul 
Dumitru Dumitrescu, co
mandantul brigăzii de iri
gații de la Băneasa — Giur
giu :

— Am fost impresionat 
de la bun început de hotă- 
rîrea cu care au răspuns 
chemării elevii celor trei 
licee din BoKntin - Vale. 
Buftea și Brănești. Pornind 
de aici s-a consolidat între 
noi toți o încredere deplină 
în capacitatea de lucru a 
fiecăruia, în priceperea sa, 
iar încrederea ne-a fost 
confirmată de calitatea lu
crărilor executate.

— O asemenea bucurie 
am simțit si noi, cînd am 
văzut acum de curînd că 
ceea ce ridicasem cu mina 
noastră în urmă cu 20 de 
ani dăinuie și în prezent cu 
tot atita trăinicie. Peste alți 
20 de ani ne vom întilni 
din nou și sîntem convinși 
că nimic din ceea ce am 
făurit nu va putea să se 
irosească zadarnic.

Cuvintele lui Ion Bobu, 
sînt nu numai o constatare, 
ci și un îndemn la chib
zuință matură, la dăruire 
pasionată și, în același 
timp, lucidă, la hotărîrea 
de a apăra cu toată răspun-

astfel. decît diferența de 15 
secunde datorită bonificației, 
fn acest mod, el își păstrea
ză tricoul galben și se poate 
afirma că și-a întărit pozi
ția de lider al clasamentului.

Clasamentul etapei : 1)
Jrigore Constantin, Româ
nia tineret 3h 36’44”, cu bo
nificație 3h 36’14”. 2) Wal
ter Ziegler, Dinamo 3h 36’44”. 
cu bonificație 3h 36’29”. 
3) Sofronie Alexandru, Ro
mânia II 3h 36’44”. 4) Ște
fan Cernea. România II, 5) 
Gheorghe Tomescu, Voința- 
Ploiești. 6) Dudev, Bulgaria, 
același timp.

Clasamentul general : 1) 
Ziegler, Dinamo 21h 53’07”, 
2) Grigore C.. România ti
neret I la 33 sec. 3) V.’Se
lejan. România I la un mi
nut 59 sec. 4) Gera Francisc, 
Steaua la 2, minute 15 sec. 
Ardeleanu Ion, Steaua la 2 
minute 21 sec. Ciumeti Ni
colae, România tineret I la 
3 minute 25 sec. etc.

Mîine se va desfășura cea 
de a 10-a etapă Oradea-Ti- 
mișoara, 165 km.

S. DORIN 

derea tot ceea ce am cuce
rit. pas cu pas, în cei 20 de 
ani, împreună. Dincolo de 
distanțe și vîrste, care nu 
reușesc să le despartă, ge
nerațiile dialoghează. Iar 
brigadierii de astăzi, urmași 
demni, le răspund :

„Nu vom precupeți ni
mic, niciodată !“ — așa cum 
spunea, de la tribună, ele
vul Victor Kunceanu. vor
bind in numele tuturor ce
lor de-o vîrstă cu el.

— Nici n-ar putea fi alt
fel. îi răspundea fără să știe 
ofițerul de marină. Mircea 
Popescu. Am văzut multe 
locuri în drumurile mele, 
am trecut prin multe țări. 
Dar nicăieri nu e ca acasă. 
Meleagurile noastre sînt de 
neuitat. Și ceea ce am clă
dit atunci vom ști să apă
răm, să consolidăm și sa 
dezvoltăm. *

— Vom răspunde întot
deauna chemării partidu
lui. adăuga și Ion Cristea. 
Vom ști să fim tot atît de 
tineri ca și cei ou 20 de ani 
mai tineri decît noi.

Cei doi brigadieri de la 
Bumbești-Livezeni vorbeau 
în numele celor *30.000, 
chiar dacă nu erau toți în 
amfiteatrul acela de gla
suri, în seara zilei de luni. 
Fostul comandant al șantie
rului. regizorul Pavel Con
stant in eseu, confirma :

— Mă încearcă regretul 
că nu sîntem toți aici. Dar, 
așa cum rezultatul muncii 
se datorează tuturor, și 
sărbătoarea aceasta ni se a- 
dresează în egală măsură 
tuturor.

Lucru cît se poate de fi
resc, de altfel și pe care 
nu uită să-1 adauge nici 
continuatorii gestului lor 
constructiv. Dorința fiecă
rei brigăzi, a fiecărui mem
bru al ei cu care am putut 
sta de vorbă era una și a- 
ceeași :

— Vrem să închimăm mo
destul nostru succes trico
lorului românesc, care va 
flutura veșnic pe cerul al
bastru al României Socia
liste.

Acest „modest succes" nu 
era numai cel sărbătorit în 
seara aceea, ci și cel ce 
încununează strădania fie
cărei zile de muncă. Des
pre el ne vorbea, de pildă, 
elevul Barbu Tastaman, de 
la liceul din Țăndărei :

— îndemnul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ne-a arătat că, așa cum am 
răspuns acum chemării 
partidului, va trebui să răs
pundem întotdeauna, însu- 
șindu-ne tehnica cea mai 
avansată, stăpinind-o și în- 
vățînd s-o creăm. Este cel 
mai prețios îndemn cu care 
plec de la această manifes
tare.

Și din nou, ca un anga
jament solemn în fața ge
nerațiilor anterioare și a 
celor ce vor continua în 
timp efortul lor de acum, 
ca o certitudine că ziua a- 
ceasta va marca, într-ade- 
văr, momentul unui nou 
început în munca voluntar- 
patriotică, răsunau aceleași 
cuvinte :

Nu vom precupeți nimic, 
niciodată !



Calea spre solutio
narea problemei

Conferința Ședința guvernului cehoslovac
de presă

a președintelui

vietnameze de Gaulle
Ziarul „Nhan Dan** a publicat la 10 septembrie un comen

tariu în legătură cu desfășurarea convorbirilor oficiale de 
la Paris între reprezentanți ai R. D. Vietnam și ai S.U.A., 
în care subliniază că aceste convorbiri se află în impas din 
cauza atitudinii guvernului american.
în cadrul întâlnirilor de la 

Paris, relevă ziarul, R. D. 
Vietnam a manifestat bună
voință și un mod serios de 
abordare a problemelor. Po
porul vietnamez iubește pacea, 
însă aceasta trebuie să fie o 
pace adevărată în condițiile 
păcii și independenței. Dacă 
S.U.A. doresc pacea, după cum 
o afirmă guvernul american, 
ele trebuie să înceteze necon
diționat bombardamentele și 
orice alte acțiuni militare îm
potriva R. D. Vietnam. Numai 
în acest fel va deveni posibilă 
discutarea altor probleme care

să creeze condiții pentru re
zolvarea pașnică a problemei 
vietnameze pe baza respectă
rii drepturilor naționale ale 
poporului vietnamez.

Comentariul subliniază că 
poziția justă a R. D. Vietnam 
este clară și ea constă în cele 
patru puncte ale guvernului 
R. D. Vietnam și în programul 
politic al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, care coincid cu principiile 
de bază ale acordului de la 
Geneva din 1954 pentru Viet
nam.

PARIS 10 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc o conferință 
de presă a președintelui de 
Gaulle.

După ce a înfățișat punctul 
său de vedere cu privire la 
situația internă creată în lu
nile mai și iunie, președintele 
s“a oferit la necesitatea în
făptuirii unor reforme privind 
senatul, administrarea regiu
nilor, funcționarea universită
ților.

In aceeași conferință de 
presă, generalul de Gaulle s-a 
ocupat de o serie de probleme 
internaționale.

PRAGA 10 (Agerpies) Agen
ția C.T.K. anunță că în ședința 
sa din 9 septembrie, guvernul a 

* discutat și aprobat legea cu pri
vire la Frontul Național, în care 
se subliniază că actuala struc
tură a partidelor politice și or
ganizațiilor obștești corespunde 
întrutotul intereselor politice ale 
societății socialiste din Cehos
lovacia. ,

Guvernul a aprobat o direc
tivă cu privire la activitatea 
Cehoslovaciei la conferințele in
ternaționale de peste hotare și 
din țară, în care se subliniază

că în măsura posibilităților, par
ticiparea ei la aceste acțiuni va 
fi asigurată în aceleași proporții 
ca și pînă acum. Au fost adop
tate, de asemenea, hotărîri și în 
alte probleme.

PRAGA 10 (Agerpres) Cu 
prilejul unei adunări a acti
vului membrilor P.C. din Ce
hoslovacia, J. Smrkovski» 
președintele Adunării Națio
nale a R. S. Cehoslovace, s-a 
întîlnit cu siderurgiștii de la 
uzinele din orașul Kladno.

R. D. VIETNAM: Membri 
ai unei unități de comuni
cații încercînd să mențină 
legăturile în grele condiții

„Am fost impresionat de 
dezvoltarea României"

Vizita lui O. Cernik 
la Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Agenția TASS a dat • publici
tății un comunicat în care se 
arată că la 10 septembrie au 
avut loc la Moscova convor
biri între președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
Alexei Kosîghin, și președinte
le guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, Oldrich 
Cernik.

„Soluția cea mai echitabilă: 
realizarea dezarmării 

nucleare"
Opinii exprimate la conferința statelor 

neposesoare de arme nucleare

Din partea sovietică au par
ticipat, de asemenea, la con
vorbiri Nikolai Baibakov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S., An
drei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
Mihail Kuzmin prim-locțiitor

GENEVA 10. Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor generale ale conferinței 
statelor neposesoare de arme 
nucleare, șeful delegației aus
triece, ministrul afacerilor ex
terne Kurt Waldheim, a declarat 
că neproliferarea armeJtr nu
cleare nu va putea fi asigurată 
decît atunci cînd statele nenu
cleare vor avea certitudinea că 
nu sînt expuse amenințării sau 
folosirii forței în reglementarea 
litigiilor. Tratatul de neprolife- 
rare — a spus el—nu constituie 
un scop în sine, ci un punct de 
plecare pentru adoptarea de noi 
măsuri în acest domeniu, măsuri 
care să creeze echilibrul necesar 
între obligațiile reciproce. Re
prezentantul Austriei a mențio
nat că conferinței îi revine sar
cina de a formula propuneri 
concrete în vederea transformă
rii energiei nucleare într-o sursă 
de progres pentru economia, 
tehnica și știința tuturor țărilor.

Sen j in Tsuruoka, șeful dele
gației japoneze, a pus, de ase
menea, accentul asupra proble
mei garanțiilor de securitate, 
arătînd că soluția cea mai echi
tabilă ar fi realizarea dezarmă
rii nucleare. în ce privește folo
sirea energiei nucleare în sco
puri pașnice, vorbitorul a apre
ciat că statelor nenucleare tre
buie să li se asigure accesul Ia 
aceste informații și cunoștințe, 
după cuni ar trebui să li se fa
ciliteze obținerea de materiale 
fisionabile, astfel încît să poată 
utiliza tehnologia nucleară în 
scopuri pașnice.

S. M. Odaka, ministrul de ex
terne al Ugandei, și-a exprimat 
speranța că conferința va ajunge 
la măsuri decisive care să îngă
duie apropierea de scopul final : 
dezarmarea totală. El a relevat 
că garanția cea mal bună ar fi 
„un angajament categoric4’ al 
puterilor nucleare de a nu folosi 
arme nucleare împotriva state
lor nenucleare în nici o împre
jurare. Țările africane — a spus 
delegatul Ugandei — trebuie să 
folosească energia nucleară în 
vederea dezvoltării lor.

Șeful delegației braziliene. 
A. F. Azeredo da Silveira, a in
sistat asupra problemei stabili
rii unui echilibru al drepturilor 
si obligațiilor între toate statele, 
în acest sens, el a propus ca A- 
dunarea Generală a Națiunilor 
Unite să adopte Ia viitoarea sa 
sesiune o serie de rezoluții în 
care să recomande Comisiei 
pentru dezarmare să pregăteas
că următoarele proiecte de con
venții : Pentru încetarea produc
ției de materiale fisionabile în 
scopuri militare ; limitarea pro
ducției de arme nucleare ; inter
zicerea experiențelor subterane 
cu arme nucleare și reducerea

stocurilor existente de arme nu
cleare. Delegatul brazilian a de
clarat, de asemenea, că conferin
ța ar trebui să convingă 6tatele 
nucleare de a accepta formal ca, 
prin intermediul Națiunilor U- 
nite, să afecteze în folosul ță
rilor în curs de dezvoltare o 
parte substanțială a resurselor 
devenite disponibile prin even
tuala adoptare a unor măsuri 
de dezarmare nucleară. El s-a 
pronunțat pentru crearea Unui 
fond destinat procurării de ma
teriale fisionabile necesare pen
tru a face față nevoilor statelor 
neposesoare de arme nucleare, 
în vederea dezvoltării lor econo
mice.

Afirmînd că conferința trebuie 
să propună noi măsuri în vede
rea dezarmării nucleare și apoi 
a dezarmării generale, șeful de
legației indoneziene, C. Anwar 
Sâni, a declarat că numai eli
minarea totală a armelor nuclea
re ar putea constitui o garanție 
absolută a securității.

Reprezentantul Venezuelei, 
Herman Nava Carillo, a declarat 
că primejdia nucleară nu poate 
fi înlăturară decît prin lichida
rea arsenalelor nucleare. în a- 
celași sens s-a pronunțat și re
prezentantul Ceylonului, H. S. 
Amerasinghe. Delegatul Ceylo
nului a remarcat că tratatul de 
neproliferare nucleară prezintă' 
anomalia de a considera țările 
pe teritoriul cărora sînt stațio
nate arme nucleare drept state 
nenucleare.

El a apreciat că orice stat nu
clear care plasează arme atomi
ce pe teritoriul unui stat nenu
clear semnatar al tratatului. în
tocmai ca șl statele nesemnatare 
ale tratatului care ar accepta 
să depoziteze asemenea arme 
ale puterilor nucleare, s-ar pune 
în situația de a încălca obliga
țiile asumate în virtutea trata
tului.

Delegatul irakian Mustafa Ka
mil Yassen a reafirmat necesi
tatea de a se găsi o procedură 
îngăduind participarea statelor 
nenucleare la avantajele rezul- 
tînd din folosirea energiei nu
cleare în scopuri pașnice.

Șeful delegației canadiene, 
E. L. M. Burns, s-a pronunțat 
pentru crearea de zone denu- 
cjearizate ca mijlocul cel mai 
bun de apărare a statelor nenu
cleare împotriva atacurilor nu
cleare. în același sens s-a pro
nunțat și șeful delegației Yeme
nului de sud, Ismail Saeed Noa- 
man, care, subliniind importanța 
creării de zone libere de arme 
nucleare în America Latină și 
Africa, a propus ca și Orientul 
Mijlociu să se declare în mod u- 
nilateral zonă denuclearizată. El 
a adăugat că ar fi necesar ca și 
în alte regiuni ale lumii să se 
adopte asemenea măsuri.

al ministrului comerțului ex
terior; din partea cehoslovacă 
au participat Frantisek Ha- 
mouz, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, Va
clav Vales, ministrul comer
țului exterior al R. S. Ceho
slovace, Vladimir Koucky, am
basadorul R. S. Cehoslovace 
la Moscova.

După cum se arată în co
municat, în timpul convorbi
rilor au fost dezbătute o- se
rie de probleme economice de 
interes pentru ambele sta
te, exprimîndu-se proble
mele privind livrările recipro
ce de mărfuri între cele două 
țări.

Ca urmare a tratativelor, în. 
tre guvernul U.R.S S. și guver
nul R.S.C. a fost semnat un a- 
cord privind livrările de gaz 
natural din U.R.S.S. în Ceho
slovacia în curs de o serie de 
ani și colaborarea în con
strucția unei conducte de gaze 
pe teritoriul Uniunii Sovie
tice.

în același comunicat se ara
tă că a avut loc o întîlnire în
tre Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikolai Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Oldrich Cernik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului 
R.S.C., și Frantisek Hamouz, 
vicepreședinte al guvernului 
R.S.C.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb larg de păreri în 
cursul căruia a fost exprima
tă convingerea reciprocă fer
mă că în actuala situație prin
cipalul constă în traducerea 
consecventă în viață a măsu
rilor practice care decurg din 
acordul intervenit la tratative
le desfășurate la Moscova în
tre 23 și 26 august 1968.

DISCUL ROMÂNESC
LA MOSCOVA

• MARȚI la magazinul „Me
lodia" din Moscova, s-a deschis 
o expoziție a discului românesc, 
organizată de întreprinderea de 
comerț exterior „Cartimex1.

Discul românesc se bucură de 
o bună apreciere în rîndurile 
amatorilor de muzică din Uniu
nea Sovietică. In ultimii trei 
ani. România a exportat în 
U.R.S.S. peste 200 000 de discuri.

Luînd cuvîntul Ia deschiderea 
expoziției, B. K. Makarov, pre
ședintele întreprinderii uniona
le de comerț exterior „Mejdu- 
narodnaia Kniga“, și Valeriu 
Bărbulescu, șeful Agenției eco
nomice a României la Moscova, 
au subliniat importanța unor a- 
semenea manifestări pentru cu
noașterea reciprocă a valorilor 
culturale ale popoarelor celor 
două țări.

Expoziția se bucură de suc
ces încă din primele ore, fiind 
vizitată de numeroși cetățeni ai 
capitalei sovietice.
• PROF. CHRISTIAN BAR

NARD a efectuat o nouă opera
ție de inimă. Pacientul, Deme- 
trios Papadakis, originar din 
Creta, suferea de mai mulți ani 
de o malformație valvulară, 
maladie considerată de medici 
incurabilă. Un prim buletin 
medical arată că starea sănătății 
pacientului este satisfăcătoare.

• MARȚI după-amiază a pă
răsit Budapesta delegația Minis
terului Sănătății al Republicii 
Socialiste România, condusă de 
acad. prof. dr. Aurel Moga, mi-

„Toiul s-a schimbat, 
nu mai e nimic ca o- 
dinioară", a exclamat 
primul locuitor din 
Bikini care s-a îna
poiat săptămina aceasta 
„acasă" după peste 
două decenii ele sur
ghiun. Cind autoritățile 
militare americane au 
hotărît să efectueze la 
începutul deceniului 
trecut explozii nucleare 
experimentale pe atolul 
Bikini din Oceanul Pa
cific (la peste 4 000 km 
de Honolulu), cei 161

insule de orice urmă de 
ve'getație și de viață a 
constituit indirect un a- 
vertisment pentru in
terzicerea armelor de 
distrugere în masă. Bi
kini a devenit sinonim 
cu exploziile distrugă
toare. Un negustor in
genios a folosit numele 
Bikini pentru a face 
reclamă modei costu
melor de baie minus
cule, dar norul în for
mă de ciupercă al celof 
23 de explozii nucleare 
și termonucleare a a->

rii vor fi plantați din 
nou, iar broaștele țes
toase gigant, aduse 
pentru a vedea cum se 
reface fauna, se simt 
in largul lor.

Autoritățile america
ne au folosit Bikini nu 
numai pentru a stabili 
forța de distrugere a 
armamentului lor, dar 
și efectele nocive ul
terioare. Specialiștii 
care, după explozii, au 
găsit doar cîteva păsări 
poposite pe pămîntul

Ham Norwood. Dar 
cind privești marea li
niștită cu abundența de 
pește, cind privești pla
ja minunată și întreaga 
insulă, începi să înțe
legi de ce oamenii se 
înapoiază la Bikini".

...Urmele violenței 
exploziilor nucleare
mai sînt perceptibile. 
Cei nouă băștinași care 
au debarcat săptămina 
aceasta de pe nava 
„James Cook" au avut

NOUL BIKINI
de bikinezi au fost a- 
lungați și — după ce 
au cutreerat cîteva 
insule — au poposit în 
Killi; adaptarea a fost 
dureroasă, în special 
din pricină că migra- 
țiile de pești care în
lesneau traiul lipsit de 
griji în Bikini, ocoleau 
noul „cămin". Dar Killi 
era considerat — la 750 
km distanță — suficient 
de îndepărtat pentru a 
se evita efectul radia
țiilor...

Exploziile bombelor 
A și H i-au adus ato
lului o faimă tristă. De
vastarea îndepărtatelor

tras atenția oamenilor 
cit de imperioasă este 
oprirea cursei înarmă
rilor. Astăzi, după un 
deceniu de cind nu s-a 
mai efectuat nici o ex
periență nucleară, pe 
atol vegetația s-a 
schimbat; copacii se
meți ai unei jungle 
dese au acoperit insu
lele rămase (trei insu
le s-au scufundat în 
timpul exploziilor). 
Băștinașilor care revin 
li se pune doar în ve
dere să nu consume 
crabi, a căror crustă 
radioactivă conține 
stronțium 90. Cocotie-

pîrjolit și cîțioa șobo
lani supraviețuitori, au 
urmărit în decursul a- 
nilor evoluția vieții pe 
atol. Și abia recent au 
anunțat că radioactivi
tatea a scăzut la un ni
vel „acceptabil" ca să 
îngăduie înapoierea 
băștinașilor. Evident, 
nimeni nu poate pre
zice, deocamdată, cum 
va fi readaptarea. 
„Insula s-a schimbat și 
vechea vegetație a dis
părut, a declarat înal
tul Comisar american 
al acestor insule, Wil-

imaginea unei clădiri 
„suflate" de o explozie 
nucleară și urmele unui 
turn din vîrful căruia a 
fost lansată o bombă 
A. Noua vegetație i-a 
impresionat, dar primul 
drum l-au făcut la ci
mitirul strămoșilor, un
de au constatat că pie
trele funerare nu au 
fost în întregime dis
truse. Ceilalți locuitori 
urmează să se înapoie
ze treptat. Bikini își 
reia viața.

Z. FLOREA

Tinerii
din Mozambic 

luptă împotriva 
dominației 

coloniale
Revista ACTION AFRI- 

CAINE, care apare în Congo 
(Kinshasa), a publicat un re
portaj despre mișcarea de 
eliberare din Mozambic. Re
portajul oferă, printre altele, 
unele amănunte interesante 
asupra participării tinerilor 
la lupta armată pentru scu
turarea jugului colonial.

în fiecare zi, zeci de ti
neri din regiunile ocupate 
încă de colonialiști trec cu 
riscul vieții, prin cordonul 
militar portughez, pentru a 
ajunge în teritoriul aflat sub 
controlul Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRE- 
LIMO), teritoriu care însu
mează actualmente o cincime 
din suprafața țării (mai pre
cis, au fost eliberate pînă 
acum provinciile Kabu. Del- 
gadu și Niasa și, parțial, pro
vincia Teti). Sutele de tineri 
care iau drumul luptei în 
unitățile forțelor patriotice, 
se îndreaptă spre localitatea 
Bagoșora, situata la circa 550 
de kilometri de capitala țării, 
Lanrențo Marques. în aceas
tă mică așezare din provincia 
Niasa, într-o fostă casă ide 
odihnă a funcționarilor ad
ministrației portugheze, tran
sformată acum într-o tabără 
de instructaj militar, tinerii 
vin să se pregătească în ve
derea luptelor de guerilă.

Pe vremea neguțătorilor 
de sclavi negri, Bagosora era 
un centru important al tra
ficului cu „came vie". De 
altfel, orășelul își trage nu
mele tocmai de la aceasta 
întunecată epoca. Bagosora 
este, în limba uneia din 
principalele ramuri a popu
lației băștinașe din Mozam
bic, în dialectul uwahili, un 
strigăt de durere și de revol
tă care s-ar putea traduce 
prin „inima mea rămîne ală
turi de cei de lingă care am 
fost smuls".

Centru administrativ des
tul de animat în urmă cu 
șase-șapte decenii, Bagosora 
a căzut apoi pradă uitării, 
puțini fiind vizitatorii care 
riscau să se aventureze pînă 
aici. Astăzi Bagosora a ieșit 
din uitarea în care căzuse, 
devenind centrul de instruc
ție al FRELIMO. Acolo, tine
rii mozambicani învață să 
mînuiască armele, lucru care 
se face, în cea mai mare 
parte, cu puști de lemn, de
oarece adevăratele puști sînt 
rezervate combatanților din 
linia de luptă. în afară do 
aceasta, ei sînt instruiți în 
tehnica ambuscadelor și a 
luptelor corp Ia corp. La 
sfîrșitul fiecărei perioade de 
instrucție, părăsesc tabăra 
aproximativ 400 de soldați 
bine pregătiți. în aceasta ta
bără, ca și în alte cîteva cen
tre de instrucție din terito
riile eliberate, au fost pregă
tiți cei peste 25 000 de 
membri ai unităților armate 
ide guerilă, majoritatea ti
neri.

Bagosora are azi o rezonan
ță luminoasă. Această fostă 
reședință a neguțătorilor de 
sclavi a devenit un simbol 
al hotărîrii tineretului și po
porului mozambican de a 
sfărîma cătușele sclaviei co
loniale.

EM. RUCĂR

Convorbire cu Gustavo Ruz Zanartu, secretar 
al Comitetului Central al Federației Tinere

tului Socialist din Chile

„Aproape 55 la sută din populația țării mele are mai 
puțin de 30 de ani. Este un factor de care trebuie să se 
țină seama atunci cînd se analizează tabloul social chi
lian" — ne-a spus Gustavo Ruz Zanartu, secretar al Co
mitetului Central al Federației Tineretului Socialist din 
Chile.

Oaspetele ne-a înfățișat, mai 
întîi, un succint tablou al orga
nizației sale, despre care a 
afirmat că „ocupă o poziție a- 
vansată în viața politică". Fede
rația Tineretului Socialist din 
Chile a fost creată încă din anul 
1933 și s-a dezvoltat ca o organi
zație strîns legată de preocupă
rile clasei muncitoare. Primele 
ei acțiuni s-au desfășurat într-o 
epocă tumultuoasă, sub semnul 
luptei împotriva fascismului. A- 
ceste tradiții sînt continuate în 
prezent cînd Federația Tineretu
lui Socialist s-a încadrat în fron
tul forțelor antiimperialiste de pe 
continentul latino-amcrican.*

Interlocutorul nostru, care a 
intrat în rîndurile tineretului so
cialist de la vîrsta de 13 ani, 
ne-a subliniat că tinerii din țara 
sa — în marea lor majoritate — 
se afirmă ca o forță progresistă 
ce dovedește o remarcabilă ma
turitate în examinarea probleme
lor politice. Cu o deosebită ve
hemență tineretul se ridică îm
potriva imperialismului ameri
can și a politicii pe care acesta 
o promovează în America La
tină.

Gustavo Ruz Zanartu ne-a 
vorbit despre preocupările actu

ale ale organizației sale în direc
tă legătură cu aspirațiile genera
ției tinere din Chile. El a acordat 
o atenție deosebită problemelor 
universitare, subliniind profunda 
radicalizare a mișcării studențești 
înregistrată în ultimii ani. De alt
fel, domeniul universitar este fa
miliar interlocutorului nostru 
care conduce și o combativă pu
blicație studențească.

L-am solicitat după aceea pe 
oaspetele să ne relateze impresi
ile sale din România.

— Firește, cunoșteam multe 
lucruri despre România chiar 
înainte de a o vizita — reliefează 
tin arul chilian. Dar trebuie să 
mărturisesc că toate așteptările 
mele au fost depășite: m-a im
presionat dezvoltarea țării 
voastre. România a progresat 
deosebit de mult pe plan 
industrial și a obținut succese 
remarcabile în ceea ce privește 
construcțiile urbane. Din întîl- 
nirile pe care le-am avut am pu
tut să-mi dau seama că poporul 
român este hotărît să asigure 
dezvoltarea continuă a țării sale, 
să pășească mai departe pe dru
mul succeselor în opera de con
strucție socialistă. Mi-am dat sea
ma de puternicul sentiment patri
otic al tineretului român, de ener
gia cu care el aprobă politica in
ternă și externă a Partidului Co
munist, de sentimentele sale de 
solidaritate cu toți acei care în 
lume luptă pentru libertate, pro
gres, o viață mai bună și socia
lism.

Reprezentantul tineretului so
cialist chilian și-a exprimat do
rința de a dezvolta relațiile or
ganizației sale cu Uniunea Tine
retului Comunist din România, 
pe fundamentul aspirațiilor co
mune. „Mulțumesc C.C. al 
U.T.C., tineretului român, pen
tru atenția cu care am fost în
conjurați și consider vizita pe 
care am efectuat-o în România 
drept folositoare — a spus Gus
tavo Ruz Zanartu. Ea ne-a per
mis să cunoaștem succesele Ro
mâniei, experiența construcției 
sale socialiste".

M. RAMURĂ

întreruperea negocierilor

de la Addis Abeba
NU S-A AJUNS LA UN ACORD ÎN PROBLEMA 

CONFLICTULUI NIGERIANO-BIAFREZ
Negocierile de pace nigeriano-biafreze de la Addis Abeba 

au fost întrerupte luni pentru o perioadă nedeterminată, fără
ca discuțiile să fi dus la reali 
blema încetării focului sau în 
ajutorării victimelor civile ale

în ciuda eforturilor depuse 
de Organizația Unității Afri
cane, care a adus din nou păr
țile la masa tratativelor la 
5 august, pozițiile celor două 
delegații au rămas la fel de 
opuse. Convins că va putea do- 
bîndi rapid o victorie decisiva 
pe cîmpul de luptă, guvernul 
de la Lagos a refuzat în con
tinuare să accepte vreun com
promis care să nu includă re- 
înglobarea în cadrul federației 
nigeriene a Biafrei.

zarea vreunui acord în pro- 
aceea, extrem de presantă, a 
războiului.

Comunicatul dat publicității 
Ia Addis Abeba, anunță în a- 
celași timp organizarea la 
sfîrșitul acestei săptămîni la 
Alger a unei reuniuni a Comi
tetului consultativ al O.U.A, 
în problema nigeriană, desti
nată elaborării unui plan deta
liat de transmitere către popu
lația înfometată a ajutoarelor 
în hrană și medicamente, ofe
rite de o serie de țări și orga
nizații internaționale.

s c r* "t
nistrul sănătății, care, la invi
tația Ministerului Sănătății al 
R. P. Ungare, a făcut o vizită 
în această țară. In cursul dimi
neții de marți a avut loc sem
narea planului de colaborare pe 
următorii doi ani între cele 
două ministere ale sănătății.

SOARTA LUI

MASSAMBA DEBAT
• REFERINDU-SE la soarta 

Ini Massamba Debat, care a de
misionat recent din funcția de 
președinte al Republicii Congo 
(Brazzaville), căpitanul Marien 
Ngouabi, președintele Consiliu

lui național al revoluției și co- 
mandantul-șef al armatei națio
nale populare, a declarat că 
securitatea personală a fostului 
președinte este pe deplin garan
tată și că orice speculație în a- 
cest sens este lipsită de rațiu
ne. Totodată, Marien Ngouabi a 
arătat că vechiul regim a pro
movat o politică care a dus la 
grave disensiuni tribale.

• LA TUNIS a început pro
cesul a 134 de studenți sub acu
zația de încercare de răsturna
re a guvernului.

• REFERINDU-SE la unele 
rezultate ale Tîrgului de la 
Leipzig, ziarul „Neues Deut

schland** publică un articol în 
care subliniază printre altele că 
„în convorbirile noastre cu re
prezentanți ai întreprinderilor 
din diferite țări capitaliste, po
litica guvernului de a dezvolta 
și pe mai departe relațiile eco
nomice și comerciale cu statele 
capitaliste pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc 
a fost salutată**. Ziarul arată că 
în cursul anului 1968 schimbul 
de mărfuri al R.D.G. a crescut 
față de anul precedent cu 20 la 
sută cu Franța, cu 31 la sută cu 
Italia, cu 21 la sută cu Suedia.

• HANS MUXEFELDT, pro
fesor la Universitatea Corneli 
din S.U.A., a realizat pentru 
prima dată sinteza teramicinei 
(un antibiotic). Reconstituirea 
moleculei de teramicină, a de
clarat prof. Muxefeldt în cadrul 
reuniunii anuale a societății a- 
mericane de chimie, a fost rea
lizată prin 16 operațiuni succe
sive și deschide noi posibilități 
pentru producția de antibiotice. Vedere din Ulan Bator, capitala R. P. Mongole
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