
Proletari din toate țările, uniți-vă!

• 214 meserii în industria con

structoare de mașini: CARE SÎNT 

CELE MAI ATRĂGĂTOARE?

• ADMITEREA TN ÎNVAJĂMIN- 

TUL SUPERIOR — 1970 TN CIFRE

• SIDERURGIȘTO REȘI- 
ȚENI au înscris un nou și 
Important succes. Luni dimi
neața a fost elaborată ultima 
șarjă de oțel din sarcinile re
venite combinatului pe actua
lul cincinal. Cu numai s ore 
înainte, furnallștll înscrisese
ră, de asemenea, pe graficul 
producției ultimele tone de 
fontă ce reveneau acestui co
lectiv pe anii 1966—1970.

Datorită folosirii intensive a 
agregatelor, anul acesta se 
realizează cu 22,8 la sută mal 
multă fontă și cu 44 la sută 
mai mult oțel decît In anul 
1965. Numai în primele 9 luni 
ale anului s-a realizat 
tone mal mult oțel 
întregul an 1965.
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PLECAREA TOVARĂȘULUI

cu 30 200 
decît In

CRAIO-• PE sectorul _____
VA — FILIAȘI al magistralei 
feroviare care leagă Capitala

VEȘTI DIN 
ECONOMIE

cu numeroase localități din 
Oltenia și. Banat, se experi
mentează circulația unui tren 
cu o viteză de 160 km. pe oră. 
Este vorba de un tren elec
tric aparținind Regionalei de 
căi ferate Craiova. Se remar
că că vagoanele de călători, 
cele în care au fost instalate 
laboratoarele pentru încercări 
speciale, precum ți locomoti
va electrică sînt realizate în 
întregime de către uzinele 
noastre constructoare de ma
șini.

Pînă în prezent, experiențe
le au dat rezultatele scontate.

e la cimpia turzii a fost 
pusă în funcțiune o nouă fa
brică de produse ceramice 
pentru construcții. Moderne 
cuptoare-tunel. linii tehnologi
ce de omogenizare și prepara
re a pastei de presare și us
care asigură o producție anua. 
lă de 39 milioane cărămizi. în 
numeroase tipodimensiuni și 
profile, precum și 3 milioane 
de țigle și importante cantități 
de materiale pentru acoperi
rea locuințelor.

(Agerpres)

1
„Cosmonaufii"... podului de I 

peste Dunăre.

Foto : N. SCARLET

ÎN PRAGUL IERNII PE ȘANTIERELE

CĂMINELOR TINERETULUI

RISIPĂ DE
TIMP Șl DE...
PROMISIUNI

• ÎN BIROURI — OPTIMISM, PE ȘANTIERE — O LINIȘTE RĂU 
PREVESTITOARE • CONSECINȚA FRECVENTELOR TRANS
FERĂRI A MAIȘTRILOR DE LA O LUCRARE LA ALTA — LIPSA 
DE RĂSPUNDERE PENTRU CALITATEA Șl RITMUL LUCRĂRILOR
• CONSTRUCTORII S-AU RETRAS DAR TREBUIE SA SE RE

ÎNTOARCĂ : CINE SUPORTA COSTUL REMEDIERILOR ?

în cartierul ..Hipodrom" din 
Sibiu, în vecinătatea căminu
lui pentru tineret nr. 3, se află 
în construcție o nouă clădire 
cu aceeași destinație, de data 
aceasta beneficiari fiind chiai 
tinerii constructori care o exe
cută. Săpăturile de fundație 
au început în august. După 2 
luni, în octombrie fundația 
încă nu s-a terminat.

' — Cum explicați acest „re
cord" ?

— Se lucrează printre pică
turi, spune tehniciană Victo- 
rița Minea, secretara comite
tului U.T.C. de la întreprinde
rea de construcții-montaj. în 
sarcina căreia se află lucrările. 
Lipsește forța de muncă, avem 
treburi mai urgente, dar va fi 
totuși terminat la timp, adică 
în trimestrul II 1971.

Optimismul din birou nu se 
potrivește însă cu realitatea 
de pe șantier. La orele 16, în 
ziua cînd ne aflam la fața lo
cului — oră la care ne aștep
tam să găsim animația mun
cii, pe șantier era liniște de-

Anchetă realizată de 
ROMULUS LAL 
ADINA VELEA 
VASILE RĂVESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU
la Sesiunea jubiliară a O.N.U.

Escala la Keflavik

Primirea 
de către președintele 

Republicii Islanda
REYKJAVIK 12. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae P'o 
peanu. transmite: Jn cursul după- 
amierii aeronava prezidențială a 
făcut o primă escală in Islanda. 
Pe aeroportul Keflavî" 
bit co drapelele de 
României p Islandei. 
tele Nicolae Ceaușescu 
lalte persoane oficiale 
intimpinați de Kristjan Eldjarn, 
președintele Republicii Islanda, 
Einar Arnalds- președintele Curții 
Supreme, Petur Thorsteinsson, 
secretar general al Ministerului
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de MARIANA COSTESCU

Keflavik împodo- 
"! -stat ale 

președin
ți cele- 
au fost

Afacerilor Externe și alte persoa
ne oficiale. A fost prezent amba
sadorul României în Islanda, Va- 
sile Pungan.

După ce i-a salutat cu cor
dialitate pe înalții oaspeți ro
mâni, șeful statului islandez i-a 
invitat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa,
Ceaușescu, la reședința prezi
dențială de la Bessastadir, unde 
a oferit o recepție în cinstea lor.

Eleni

(Continuare în pag. a Vl-a)

Tinerețea îndeamnă : fii cu
rajos. Maturitatea adaugă : și 
prudent. Prudența implică lu
ciditate. scrupul, siguranță de 
sine. Date morale care dau so
liditate caracterului. Ne miș
căm în terenul unei înțelep
ciuni milenare, subliniată în
tr-un vers eminescian : „Ce e 
rău și ce e bine. / Tu te-ntrea- 
bă și socoate".

Se spune că tinerii sînt îm- 
prudenți prin definiție și cred 
că se face aluzie mai ales la 
acel echilibru încă instabil, la 
o anumită vîrstă. între aspira
ție și posibilitate. Se mai spu-

La plecare pe aeroportul

Băneaia ÎNTREBĂRI
de GEORGE MACOVESCU

CINE FACILITEAZĂ
ABATERILE
DE

curajoși, 
nu se ex- 
lor este o

ne că tinerii sînt 
Prudența și curajul 
clud, dar asocierea 
dovadă de maturitate. Foarte 
tînărul Nicolai, fratele Natașei 
Rostova, din celebrul roman 
tolstoian „Război și Pace" este 
curajos și imprudent, și toc
mai de aceea jertfa sa devine 
inutilă. Tactul și prudența lui 
Kutuzov au salvat Rusia. A- 
ceastă carte, poate mai mult 
decît oricare alta, vorbește 
despre prudență, curaj, onoa
re, lașitate și destrămare. Ca o

(Continuare în pag. a V-a)

LA NORMELE
COMERȚULUI
CIVILIZAT ?

Relatam în ultima noastră 
anchetă o serie de deficiențe 
grave în comportarea unor tineri 
lucrători din comerț. Evidențiam 
cu acel prilej și una din cauze, 
una din principalele cauze ■ slaba 
activitate educativă desfășurată 
de către organizațiile U.T.C. din 
acest domeniu.

Sigur, în legătură cu cele rela
tate, cei asupra cărora s-au în
dreptat observațiile noastre au 
datoria să tragă concluziile cele 
mai potrivite și să acționeze în 
consecință. N-ar fi drept, însă, 
din partea noastră să oprim șirul 
observațiilor aici, lucrurile relie- 
fînd și alte fațete de referință. 
Una dintre acestea, cu care 
ne-am întîlnit deseori în docu
mentarea noastră întreprinsă în 
Capitală, face obiectul prezentu
lui articol — și anume : dacă un 
tînăr a greșit, dacă mai multi ti
neri au sSvîrșit o abatere de la 
regulile normale de conduită, 
care a fost reacția colectivului în 
mijlocul căruia muncește, a cole-

gilor mai vîrstnici, cu o mai bo
gată experiență ?

O primă constatare, reieșită în 
urma vizitării mai tuturor unită
ților alimentare propuse : totala 
„neutralitate" în ceea ce privește 
relațiile de muncă : fiecare proce
dează cum crede de cuviință, 
dacă un lucrător are un incident, 
cît de mic, cu cumpărătorii, pe 
colegul din stînga sau din dreap
ta lui nu-1 interesează’ acesta 
își vede mai departe, impasibil, 
de treaba lui. Atunci cînd colegul 
celui împricinat este mai vîrstnic, 
poate chiar foarte vîrstnic și in
tervenția sa ar putea fi de bun 
augur — nimeni nu vede, n-aude, 
nimic. Iată, dar, un prim izvor, 
aparent firav, al unor consecințe 
însă mult mai grave. Căci dacă 
pe colegul vîrstnic nu-1 interesea
ză ce face colegul lui mai tînăr,

LIDIA POPESCU 
VERA RADU 
I. ANDREI

(Continuare în pag. a lll-a)

I
Tînărul meu prieten m-a căutat zilele trecute și m-a poftii 

la una_ din acele convorbiri pe care le avem din cînd în 
cînd și care îmi produc plăcere. Citise cîteva însemnări 
făcute de mine cu sâptămîni în urmă în acest colț al zia
rului, purtînd titlul : „Sentimentul frumosului" și voia să-mi 
afle gîndul în întregul lui.

— Așadar socotești — m-a interpelat brusc partenerul 
meu de discuție — că noi, generațiile tinere am fi mai pu
țin dispuse să cercetăm artele și literatura, consacrîndu-ne 
atenția noastră, în special, în domeniul științelor pozitive. 
Să presupunem că ar fi așa. Ce găsești’rău în aceasta? 
Nu cumva nu observi mutațiile petrecute în lume, în natură, 
în societate, în psihologia și comportările omului, mutații 
care se succed într-un ritm din ce în ce mai accelerat ? Nu 
cumva încerci să apreciezi o realitate avînd concepții ră
mase în urmă, să masori evenimentele cu vechile instru
mente ? Să nu mă înțelegi greșit I Iți pun aceste întrebări 
pentru că eu însumi mă întreb : pe unde să mergem ? Cum 
să intrăm în această extraordinară perioadă a istoriei 
stă în față noastră ?

Ca deobicei, tînărul meu prieten se înflăcărase, dar 
colo de ton și gesticulație, descopeream o preocupare 
mai adîncă decît vorbele spuse de el.

— Nu-fi I'e țeamă că te voi înțelege greșit. îmi dau

care

din- 
mult

— T'.T,e țea.ma ca te voi înțelege greșit, rmi dau sea
ma că ai îndoieli. Stă în firea omului să se întrebe mereu 
asupra justeței actelor și gîndurilor sale. Și eu mă întreb 
dacă nu cumva judecățile pe care le fac — atîtea cite fac 
și cum le fac — sînt influențate de concepții împietrite, de 
neobservarea dialectică a evoluției rapide a vieții, a socie
tății. Mă întreb și mă străduiesc să înlătur tot ce este în
vechit. Uneori reușesc. Alte ori nu.

în ceea ce privește tema discuției noastre de astăzi, în- 
găduie-mi să-fi spun că nu vorbesc despre o realitate necu
noscută mie, că nu încerc S’o înghesui în forme confecțio
nate înfr-o altă perioadă. Aici este vorba despre anumite 
permanențe care, oricîte mutații s-ar petrece si aricit de 
repede s-ar schimba fața lumii, durează. Am întîlnit ti
neri care gîndesc, care ca și tine sînt preocupați de viitorul 
acestei țări, al societății noastre socialiste, sînt răscoliți de 
marile întrebări ce ni s» pun tuturora și ni le punem fie
care. La mulți dintre ei am aflat această concepție : nu am 
timp de. pierdut cu artele, cu literatura, cu problemele uma
nismului. Științele concrete sînt acelea care vor domina vii
torul. Lumea a pornit pe această cale pentru că altfel nu 
se poate.

Acum este rindul meu să te întreb : crezi in această con
cepție ? Socotești că ea reprezintă adevărul ?

Tînărul a tăcut, dar privirea lui îmi spunea că vorbele 
mele nu căzuseră în gol.

Am continuat.

_ (Continuare în pag. a V-a) §
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• ••A PIERDUT PARIUL. 
Gheorghe Costin. din com. 
Corod, la cei cinci ani ai lui, 
ca orice copil obișnuia să facă 
pariuri cu tovarășii de joacă , 
și să se laude... Zilele trecute 
a pretins că poate să treacă în 
fugă șoseaua prin fața mași
nilor, chiar dacă acestea au o 
viteză mare. Și cum ceilalți 
puști nu-I credeau le-a făcut o 
demonstrație : a lăsat să se a- 
proprie un turism ș-i-a zbughi
t-o. A fost însă accidentat 
grav. Cum era și de așteptat. 
Evident, nu se poate cere co
piilor la această vîrstă prea 
multă înțelepciune, dar se 
poate pretinde părinților să-i 
supravegheze, mai ales că 
aproape zilnic au loc acciden
te de circulație în care victi
mele sînt puști pînă pe Ia 10 
ani, care traversează strada în 
fugă, neatenți.

• ••LIPSA DE MATURITA
TE. La 18 ani un om e consi
derat major. Aceasta presupu
ne o anumită responsabilitate 
civică. Tiberiu Voica (18 ani) 
angajat Ia Ijecoop Maramureș, 
în Sighetul Marmației, ca să 
se ocupe de primirea și distri
buirea pîinii, în numai trei 
luni și-a însușdt 2 060 de lei. 
Vindea pîinea și băga banii în 
buzunar, cheltuindu-i apoi ca 
să se distreze. Bineînțeles, a 
trebuit să restituie întreaga 
sumă. Probabil aceeași impre
sie, după care bunurile între
prinderii unde lucrează pot fi 
folosite ca bunuri proprii, a 
avut-o și Iosif Szilaghi. mun
citor necalificat la „Viitorul" 
din Oradea. In timpul lucru
lui a sustras 13,5 kg de rafie 
artificială și sărind gardul a 
plecat cu eă spre casă. A fost 
însă reținut de miliție.

• •• SPECIALITATEA : 
MAȘINILE. La Suceava a dis
părut un turism I.M.S. Se 
știa numai că autorul furtului 
s-a îndreptat spre șoseaua ce 
duce Ia Vatra Dornei. El a fost 
prins tocmai la Bistrița Nă- 
săud. După cum declară Vio
rel Guia (20 de ani), originar 
din Arad, « a mai furat pînă 
acum 11 mașini pe care Ie-a 
abandonat.

• •• COSTUL ȘPRIȚULUI. 
Ioana Boleantu, șofer Ia auto
baza transporturi Timișoara 
s-a suit în stare de ebrietate 
la volanul camionului. Condu- 
cînd cu viteză excesivă, în 
apropierea comunei PeCiul 
Nou a intrat într-un pom. 
Pagubele se ridică la 20 000 lei. 
De plătit va plăti șoferul.

Forau TIMPUI DV
rw wtwijfc ... .................■■■■■■......................  -

Bîhemo
SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20.15).
HIBERNATUS : rulează la Lu

ceafărul (orele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Festival (orele 8.45; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 18,15), Excelsior (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8.45; 10,45; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Capitol (ora
19); Favorit (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
București (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30. 16; 18,30; 21); Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Stadionul Dinamo Co
ra 19), Grădina Festival (ora 
18,45), Arenele Romane (ora 19,15).

OGLINDA CU DOUA FEȚE : ru
lează la Victoria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

PĂSĂRILE : rulează la Central 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30: 21), 
Grivița (orele 10 30; 15,45; 18,15;
20.30) . Floreasca (orele 15.30; 18;
20.30) , Flamura (orele 11; 16; 18.15:
20.30) .

FRUNZA DE VIȚA : rulează la 
Lumina (orele 9<30—16 în continua
re ; 18,15; 2G.30).

MANIFESTĂRI ÎNCHI
NATE ANIVERSĂRII 
PARTIDULUI

în cinstea celei de-a 50-a a- 
niversări a creării partidului, 
tinerii din județul Brăila par
ticipă la o serie de concursuri 
și manifestări tematice. La 
concursul cultural - artistic 
„Sub steagul partidului", des
chis tuturor tinerilor indife
rent de locul de muncă, ce se 
va desfășura în trei faze : co
mună, municipiu, județ, iau 
parte formații de teatru, 
dansuri populare, coruri, reci
tatori. Elevii din licee vor 
participa la concursul „50 de 
ani în cifre și fapte", iar cei 
din școlile generale și profe
sionale la concursul „Eroi co
muniști în filmul românesc".

G. SASU

MARELE SUCCES :
60 DE SECUNDE

în fiecare an, între 19 și 27 
septembrie, la Cork, într-o lo
calitate din Irlanda, are loc fes
tivalul filmului de scurt metraj. 
Printre invitații de onoare s-a 
numărat și regizorul român, 
Alecu Croitoru, care ne-a relatat 
cîteva impresii de la acest festi
val.

Au participat aproximativ 30 
de țări, cu un număr de 87 de 
filme. Țara noastră s-a prezentat 
cu „Întîi copiii" (scenariu și re
gia Florica și Paul Holban), „Pe 
cîmpul alb" (scenariu și regia A- 
lexandru Sîrbuj, „în pădurea lui 
Ion“ (regia Alexandru Petringe- 
naru), „Brâncuși — procesul pă
sării" (scenariu și regia Pavel 
Constantinescu) și „Anotimpul 
mireselor". Paralel cu această 
competiție internațională, a avut 
loc și un festival al filmului 
scurt și superscurt, pentru tele
viziune. Acestea din urmă nu 
trebuiau să depășească 60 de 
secunde... Au avut cel mai mare 
succes. Am văzut mai multe 
„pelicule" deeît filme, fiindcă la 
ora actnală se face mai multă

BLOW-UP : rulează la Doina (o- 
rele 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30).

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 8.45—19.30 în continua
re).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA : ru
lează la înfrățirea (ora 15.30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la înfrățirea (orele 17,45; 
20), Crîngași (orele 16; 18; 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Buzești (ora 15,30).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Buzești (orele 18; 20,30), 
Munca (orele 16; 18; 20). Grădina 
Buzești (ora 20.30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE ; rulează la Dacia (o- 
rele 8 45—20 30 în continuare); Mio
rița (orele 10; 12,15; 15; 17,30; 20).

ÎNTÎLNIREA : rulează Ia Bu- 
cegi (orele 10; 15,30; 18; 20.30), Giu- 
lești (orele 15.30; 18; 20,30). Dru
mul Sării (orele 15; 17,30; 20), 
Grădina Bucegi (ora 20.30).

PETRECEREA : rulează la Uni
rea (ora 18), Moșilor (orele 18; 
20,15), Grădina Moșilor (ora 19), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FLACARA OLIMPICA : rulează 
la Unirea (ora 15,30).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Lira (orele 15.30: 18), Grădina Lira 
(ora 20).

HEI TU ! : rulează la Cotroceni 
(orele 15.30; 17,45; 20).

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

AURUL : rulează la Volga (ore
le 18 15: 20.30): Progresul (orele 
15,30; 18; 20) Progresul Parc (ora 
19,45).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Aurora (orele 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20 30) Tomis (orele 9; 

industrie cinematografică deeît 
artă. Totuși, a reținut atenția 
filmul regizorului polonez Ște
fan Schabenbeck, „Invazia", 
un desen animat, de mare fru
musețe, căruia i-aș găsi doar un 
singur cusur, că... îl copiază pe 
Gopo.

Filmele noastre nu au fost 
încununate cu premii, dar au 
avut succes. Foarte mulți pro
ducători de filme, s-au arătat 
interesați în realizarea unor co
producții.

MARIA MINCIU

„ORĂȘELUL" 
DEVINE... ORAȘ

Orășelul studenților clujeni 
se va îmbogăți cu noi serii de 
construcții ; două hoteluri stu
dențești cu cîte 460 de locuri, 
o cantină modernă automati
zată, concepută arhitectonic 
sub forma unei cupole de be
ton și sticlă întinsă pe 2 450 
m.p. în care vor servi masa 
3 000 de studenți. In anul vii
tor, constructorii vor adăuga 
la cele existente încă două că
mine studențești, tm oficiu 
poștal, o policlinică și un 
complex comercial de auto
servire.

B. NEAGOE
I
I

Imogine din spectacolul cu piesa „Cui i-e frici de Virginia
Woolf?", la Teatrul Național J. L. Cangjale'. •

Foto: SORIN DAN

I I B E 8
11,15; 13,38; 15.45; 18: 20.15). Grădi
na Aurora (ora 19). Grădina To
mis (ora 19).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Moșilor (ora 15.30).

MY FAIR LADY ; rulează la 
Popular (orele 15.30; 19).

MAYERLING (ambele serii) : ru
lează la Flacăra (orele 15.30: 19), 
Arta (orele 10; 16), Grădina Arta 
(ora 19.15).

CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
rulează la Vitan (qrele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20,15).

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

DRAGOSTE ȘI VITEZA : ru
lează la Rahova (ora 18); Gră
dina Rahova (ora 20).

ÎN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 18;
20,15).

INTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează Ia Pacea (orele 
15 45; 18; 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

MARȚI 13 OCTOMBRIE
Opera Română: TRAVIATA — 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19.30 ; Teatrul 
Național <,I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) ; LEONCE ȘI 
LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PURICELE ÎN URECHE — ora 20;

I
I
I
I
I
I
I
I

Cad mai multe ftunze victi
me ale unor grave neînțelegeri 
cu toamna. Va fi vînt, va fi și 
ploaie, știm bine... nu ne mai 
rămine deeît să ne zgribulim 
pe sub streșini. Și ca un făcut 
din ce in ce mai mulți contem
porani se bronzează in bătaia... 
televizoarelor ! Se poartă scurt, 
se poartă lung, n-are impor- 
——* "- J----- că poate

ce este
De exem- 
programul 
deeît deo- 

sîmbăta. 
mai vor-

tanță. Se știe doar 
pare» prea lung și 
scurt, ori vițeversa. 
piu, sint zile in care 
T.V. pare mai scurt 
bicei : miercurea și 
In celelalte... ce să 
bim ?!I

I
I
I
I

*
Carnetul cu amintiri al „Cer

bului de aur" amenință să a- 
jungă cit ceaslovul cu care 
prindea muștele Creangă. în
țelegem să ne placă amintirile, 
dar nici chiar așa, de-a valma, 
numai de răsfăț. Cum spune 
tanti Elvira : „dragă, întrea- 
bă-mâ ce vrei si îmi aduc ime
diat aminte". O fi ea, muzica 
ușoară, n-o fi pentru sufletul 
multora, dar și ce-i prea mult 
strică. Chiar dacă e pe gratis.

*
Vnul dintre cele mai bune 

seriale de pină acum este A- 
venturile lui Huckleberry Finn. 
Trecem peste deosebitele vir
tuți tehnice in realizarea sa

Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 28; Teatrul „C. I. 
Nottara- (Bd. Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19.30: Teatrul Giulești : NUNTA 
LUI NIGARO — ora 19 38 : Teatrul 
Evreiesc de Stat ; SEARA LITE
RARA ; 130 DE ANI DE LA NAȘ
TEREA LUI AVRAM GOLDFA- 
DEN — ora 18 ; Teatrul „A. Da- 
vila‘-Pitești (La Sala Comedia a 
Teatrului Național) : MIORIȚA — 
ora 20; Teatrul .Țăndărică- (Str. 
Academiei) : AMNARUL — ora 
17; Teatrul „C. Tănase- (Sala Sa
voy) ; LA GRADINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 18.05 Discu
ții fără catalog • 18,40 Cronica li
terară • 18 55 Viața mujicală
• 19,15 Anunțuri — publicitate
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Reflector
• 20,15 Seară de teatru : „Schim
bul" de Paul Claudel • 22.05 Re
portaj TV : „27 000 de zile". 75 de 
ani de la înființarea Liceului in
ternat din Iași. Realizator : Ale
xandru Stark • 22,25 Telejurnalul 
de noapte • 23,15 închiderea 
emisiunii.

E toamnă iar.
de IULIAN NEACȘU

pentru a-i sublinia și o latură 
mai puțin spectaculoasă, însă 
deosebit de eficientă. Anume : 
didacticismul peliculei. Discret, 
fără o „dicție" specială sînt e- 
nunțate cit se poate mai pe 
limba copiilor prețioase infor
mații de istorie și de cultură. 
„Val-Virtejul“, dar și alte emi
siuni mai „mature" n-au deeît 
să privească atent acest serial 
pentru a reuși aceasta fără cine 
știe ce riscuri.

★
Excelentă inițiativa de joi a 

televiziunii : Conferința de pre
să a T.V. cu general-ntaior Ni- 
colae State, adjunct al minis
trului afacerilor interne. Ne-a 
mirat numai nerăbdarea alcă
tuitorilor programului care s-au 
grăbit cu 10’ înaintea termină
rii conferinței să programeze 
pe canalul 2 un film artistic. 
Ne-a mirat cu atit mai mult cu 
cit este știută (statistic) pasiu
nea telespectatorilor români 
pentru film. Iar filmul „Priete
nul meu" a fost bun.

★
Tele-enciclopedia. cu o ve

chime de, pare-mi-se, C ani, 
nu-și dezminte renumele. A a- 
juns aproape o obișnuință de 
simbâtă această emisiune ex
trem de atractivă. Desigur, nu 
putem lăuda televiziunea noas
tră pentru filmele altor televi
ziuni. Totuși, modul in care se

... _ . i

: ’ ?•’ C. ’

MUZICALĂ >

La două săptămâni de la în
cheierea Festivalului enescian 
și a unor prestigioase reuniuni 
muzicale ca „Toamna muzica
lă clujeană- sau Festivalul 
„Cibinium 70“. stagiunea mu
zicală debutează fără publici
tate și din păcate fără acele 
discuții capabile să contureze 
obiectivele de perspectivă, re
lațiile dintre stagiunea acea
sta și cele trecute sau viitoa
re. (Și în afara formațiilor Ra- 
dioto.ț?viziunii nc propun 
citeva manifestări de interes 
public, puține ansambluri vi
zează In planurile elaborate 
pină ir. prezent repere de 
perspectivă, dorința de a ne 
oferi o stagiune demnă de 
..momentele* muzicale recent 
trecute).

Pe afișul primului concert 
al Filarmonicii au figurat trei 
piese din repertoriul muzical 
național și universal consacrat 
(cultivat cu predilecție de pri
ma orchestră a țării In ulti
mele stagiuni): Suita de ba
let „La Piață" de Mihail Jora, 
primul concert pentru pian și 
orchestră de Ceaikovski, și 
Simfonia a IV-a de Schumann.

In Simfonia de Schumann 
am regăsit (după Festivalul 
enescian în care compartimen
tele Filarmonicii nu au sunat 
întotdeauna cu strălucire), va
lorile deosebite ale primei 
noastre orchestre simfonice.

Consistență stilistică, perfec
tă dozare a planurilor sonore, 
o vastă gamă de nuanțe și în 
special dragostea fiecărui 
membru al orchestrei de a face 
muzică în ansamblu — au 

face selecția acestora și „pu
nerea în scenă" sint meritorii. 
Pentru asta A. Oprescu. reali
zatorul emisiunii, trebuie feli
citat.

★
După un meci de fotbal satis

făcător în care finlandezii au 
pierdut la un scor care, știut 
dinainte, i-ar fi putut îndemna 
să se plimbe De Valea Praho
vei și nu pe „23 August", după 
o emisiune-concurs Patrium 
carmen care a depășit cu mult 
timpul anunțat și după un film 
cu Ginger Rogers despre care 
Ecaterina Oproiu a spus totul 
în numai 5’ am avut plăcerea 
fiecare dintre noi să ne întîl- 
nim la Copou. Varietăți muzi- 
cal-coregrafice ieșene (realiza
tor Marin Traian, regizor Ser
giu Ionescu). S-a cintat (un 
pseudo-trubadur cinta parcă 
tot timpul) s-a recitat, s-a dan
sat— s-au defectat microfoane
le, astfel că de citeva ori nu 
ne-am ales cu nimic din învă
țăturile post-scriptum ale Ro- 
dicăi Tott. ori din gingașele 
cuvinte amoroase ale solistului 
formației Roșu și negru (ce 
Ie-o fi venit băieților să se 
înnobileze atita incit să-i vedem 
murind de căldură sub claia 
perucii ?). Și deși ieșenii au a- 
plaudat cu foc, noi nu ne-am 
aprins. Am pilpiit de două-trei 
ori ți atit.

DEBUT DE
STAGIUNE

fost vizibile, au fost elemente
le definitorii ale unei versiuni 
în care dirijorul Mircea Basa- 
rab a condus orchestra cu de
zinvoltura, forța, expresia cu
noscută.

Din păcate aceste valori nu 
au caracterizat permanent și 
acompaniamentul lui Ceaikov
ski. Mici decalaje ritmice, au 
umbr.t in m'.că măsură (ne re
ferim la concertul de simbâtă 
seara) o versiune demnă de a 
f: aplaudată din toată inima.

Solistul concertului, pia
nistul american Michael Ponti 
a sosit la București cu o exce
lentă carte de vizită : elev al 
lui Arthur Rubinstein, laureat 
al unor prestigioase con
cursuri internaționale, stăpîn 
al unui vast repertoriu.

Temperament xuilcanic, cu 
înclinații excesiv romantice, 
Michael Ponti cultivă o in
terpretare strălucitoare, în 
care liniile mari ale lucrării 
apar clar conturate cu toate 
că era vizibil atracția sa spre 
tumultoasele desfășurări ale 
mișcărilor extreme și o mai 
mică „bucurie" in momentul 
derulării „portativelor" pline 
de grație și putere evocatoare 
ale părții mediene.

Duminică seara în Sala Mică 
a Palatului, am asistat la de
butul și a stagiunii dedicate 
în ultimii ani cu larghețe de 
Filarmonica bucureșteană for
mațiilor camerale ale Bucu- 
reștiului și ale țării.

La cea de a 5-a aniversare 
a sa, formația „Musica Nova“, 
ansamblu ce și-a cîștigat un 
renume in țară și peste

BRĂDUȚ
COVALIU

Pictura lui Brăduț Covaliu este 
figurativă. Dar această foarte la 
îndemînă constatare nu este fer
tilă din perspectiva ei consacrată. 
Pe de o parte pentru că figurati- 
vismul ei nu ne apare ca o op
țiune într-un sistem de opoziții. 
Pe de altă parte pentru că artis
tul înclină vădit în reprezentare 
către motiv, într-un fel către un 
registru de „moduli" recognosci- 
bili (formă dreptunghiulară pen
tru case etc, etc), care odată fi
xați și acceptați prin stilizare o- 
feră continuu prin puterea lor 
combinatorie posibilitatea con
struirii unei realități „abstracte". 
Observarea realității (a lucrului 
„după model") pare încheiată de 
mult ca experiență artistică și 
spirituală, ca experiență consu
mată o dată cu acceptarea „co
dului" vizual al acesteia. Pictura 
se naște din această „nouă reali
tate" pe care o acceptă firesc, 
structural aproape, „realitate", 
care tinde să provoace la dialog 
existența concretă, realitatea așa 
cum o trăiește artistul, interior, 

hotare prin dragostea cu care 
s-a dedicat creației veacului 
ne-a prezentat 5 noi lucrări 
românești ce i-au fost dedica
te de 5 compozitori români.

Am ascultat astfel Pentae- 
drele lui Liviu Dandara. „Cir
culara către Musica Nova a lui 
Ștefan Zorzov o piesă de o lar
gă bogăție cromatică, piesa lui 
Nicolae Brinduș „Cantus Fir- 
mus" din ciclul „Phtora". Po
lymorphic 5x7 a lui Costin 
Miereanu. — o altă versiune a 
piesei „Sursum corda" pe care 
am ascultat-o în 1967. și „Sita 
lui Eratostene" — o „comedie" 
cum își intitulează autorul 
piesa concepută sub forma 
unui colaj, unei lipiri de ele
mente eterogene.

Pentru acei care au urmă
rit evoluția din ultimul timp 
a celor 5 creatori, lumea sono
ră cercetată și pe care ne-o 
propun nu este o surpriză cu 
tot ineditul ei in viața de con
cert (în care experimentele 
sonore ale veacului nostru sînt 
mai puțin vehiculate). Există 
intre toți acești 5 creatori cla
re diferențieri stilistice cu toa
te că nevoia de a fi „veșnic la 
modă" anulează individualită
țile. La ora actuală piesele nu 
depășesc desigur zona unor 
experimente (desigur intere
sante) dar nimic mai mult.

Să nu uităm de asemenea 
faptul că unele partituri dato- 
resc mai mult deeît oricui pu
terii de improvizație, virtuo
zității, deosebitei dăruiri a ce
lor 5 membri ai ansamblului 
„Musica Nova",

IOSIF SAVA 

dincolo de orice contact fenome
nal fragmentar. Altfel spus, „pro
vocarea" realității, „rostirea" rea
lității, prin stilistică. Evident, a- 
ceasta fără a urmări un sens, un 
sentiment sau o idee preformula- 
tă, căci artistul nu afirmă, ci pîn- 
dește dezvăluirea lor. Privind în 
ansamblu ampla expoziție des
chisă în sala Dalles te izbește 
stăruința artistului de a reprima 
aproape în fiecare pînză, în fie
care centimetru patrat de pictu
ră, orice exces. El ignoră „puri
tatea", violența culorii, așa cum 
i se oferă, așa-zisa pictură 
„direct din tub". El combină, ar
monizează infinit culoarea, „în- 
muind-o“, adueînd-o în zona to
nurilor neutre de gri. Singurul 
lucru care contrastează ciudat cu 
moliciunea acestei cromatici este 
desenul mai viguros, accentuat 
prin îngroșare, care susține și ar- 
hitecturează materia ca într-un 
vitrou (desen care accentuează și 
un caracter decorativ al imaginii, 
în același timp). Aceleași repri
mări interne, aceeași prudență se 
poate observa și în felul în care 
este asimilată influența altor ar
tiști sau prestigioase forme de ar
tă. Detalii risipite în diverse lu
crări sînt elocvente pentru afini
tățile artistului, dar afinități pe 
care în cadrul aceleiași pînze ți
ne parcă Că le nege, să le disi
muleze dintr-un impuls interior 
mai greu de descifrat. „înseră
rile" sale vădesc, de pildă, o stare 
lirică mai pregnantă, mai drama
tică, mai „autodemascatoare" de- 
cît în celelalte lucrări, o stare pe 
care artistul oprit undeva în
tr-un prag invizibil se ferește să 
ne-o dezvăluiască și chiar să și-o 
dezvăluiască sieși. Ne aflăm în 
fața, respectînd anumite propor
ții bine înțeles, „dramelor" liris
mului lucid, al confesiunilor in
complete, care amestecă într-un 
amalgam puternic sudat căldura 
și spontaneitatea impulsurilor, cu 
descripția „neutră", menită să le 
ascundă, să le acopere cu „exces 
de pudoare" uneori. Pictura sa 
are, fără îndoială, un echilibru, 
dar un echilibru izvorît, parado
xal, din prudență, din indecizie. 
Din analizarea și cîntărirea epui
zantă a stărilor, a mijloacelor pic
turale. Dar tocmai prin aceasta 
mi se pare că are o notă profund 
umană, că ne relevă un efort de 
definire continuă, care îl face a- 
propiat privitorului. Sîntem da
tori să subliniem, totodată, și be
neficiile acestei structuri care-și 
sondează permanent posibilitățile 
de exprimare și cuprindere inte
lectuală, care nu se avîntă în 
prezumțioase „programe", care 
nu divaghează speculativ „în 
marginea vieții și a artei". 
Să subliniem în continuare 
calitatea acestei lucidități care stă 
la baza picturii sale, a acestei 
lucidități cu care se analizează 
fără menajamente, cu care se a- 
pără de stereotipie și formalism. 
Brăduț Covaliu pictează pentru 
a crea, evident, dar pictează și 
pentru „a se crea" pe sine, per
petuu, și în această trăsătură des
coperim o calitate de dincolo de 
profesiune și de talent.

C. R. CONSTANTINESCU

• • O O •

Reportaj de VIOREL BURLACU
— Ce garanție am că-mi veți trimite diferența și mai ales că-mi 

va conveni evaluarea...
— E normal să n-aveți încredere. Totuși aici e un magazin de 

stat... Vă dau și eu datele de pe buletin, o chitanță cum vă spu
neam cu stampilă în regulă...

Colonelul Vlad îmi spusese să las oricum portțigaretul la maga
zin dar pe cit posibil să nu pat prea interesat. Vînzătorul Mihai 
Vamanu insistă însă atit de mult incit am făcut actele. Am luat 
o mie de lei, ne-am notat amîndoi seriile bancnotelor și am ple
cat liniștit pe jos spre „Doina" unde mă aștepta mașina. Era un 
drum de vreo zece minute și o căldură sufocantă. Am ajuns și am 
intrat din nou împreună cu tînărul blond să bem cite un pepsi
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Am fumat și o țigară apoi am ieșit. Se făcuse cinci și ceva. In 
pragul localului tînărul metr însoțitor mi-a aruncat o privire destul 
de mirată apoi a întors capul spre mașină. Pe perna din spate 
stătea un bărbat la fel de blond ca el dar ceva mai în vtrstă.

— Cum naiba o fi intrat ăsta ? Doar am închis portiera. Poate 
n-ați trîntit-o dv. destul de tare.

— Știu eu ? Poate. Cine-o fi P
— 11 iau eu la rost, n-aveți grijă. Să vedeți cum îl vindec de 

autostopul ăsta original. Deschise portiera se așeză la volan și 
făcu contactul de parcă nici nu-l văzuse pe omul de pe canapeaua 
din spate. Amuzat de întîmplare m-ajn așezat și eu în față. Am 
dat drumul la aparatul de radio. După vreo jumătate de kilometru 
oaspetele nepoftit se hotărî să vorbească.

— Bună-ziua — rosti el cu o voce domoală.
-— Bună să vă fie inima — îi răspunse conducătorul auto luînd 

cu dibăcie o turnantă și apăsînd apoi pe accelerație.
Cu viteza asta cred că am fi ieșit din Buzău în numai trei 

minute.
— Încotro — întrebă cu aceeași voce puțin cîntată omul din 

spate.
— Depinde unde vreți dv. Poate aveți vreun randevu și n-ați 

găsit taxi. Mașina noastră, fără pătrățele vă va scoate din impas. 
Dați-ne adresa I Păcat, mi s-a terminat benzina tocmai acum — 
își încheie tînărul micul discurs și apăsă brusc pe frînă. Eram în 
fața unei clădiri sobre înconjurată cu un gard de fier forjat. Aici 
e o stație de taxi unde găsiți sigur altă mașină...

Musafirul inopinat izbucni într-un hohot de rîs sănătos. Des
chise portiera și coborî spunînd:

— Mulțumesc. Intr-adevăr mă grăbeam și-mi pare bine că ați 
găsit ușor adresa. Recunoscusem eu numărul dar am vrut să fiu 
sigur că nu e o contrafacere. Intrați să bem o cafea P

M-am uitat la tînărul de lingă mine. Zâmbea cu gura pînă la 
urechi.

— Poate data viitoare. Acum ne grăbim I
Bărbatul străin cu care călătorisem aproape cinci minute duse 

două degete în semn de salut la frunte și porni cu pas legănat pe 
mica alee pietruită.
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Mașina porni săltat și se înscrise cu viteză pe șoseaua națională.
— Te ții de glume tinere — i-am spus eu blondului de alături. 

Trebuia atita regie ca să-ți conduci prietenul ?
— Nici nu-l cunosc, tovarășe. L-am adus aici așa, la noroc și 

s-a dovedit că n-am greșit cu presupunerea. Cum spune tovarășul 
colonel, mi-a funcționat plenul.

— Dar ce clădire era aia ? Sfatul ?
— Inspectoratul județean de securitate. Probabil că i-ați ridicat 

ceva probleme în jumătatea aia de oră cit ați lipsit.
*

Pe scară, la „Cerbul carpantin" maiorul Manoliu mi-a limpezit 
misterul: Vînzătorul, care aștepta de mult apariția unui asemenea 
portțigaret, imediat după plecarea mea dăduse două telefoane. 
Vnul la securitate, altul fulger la București, unui pasionat colec- 
ționer de portțigarete. Am fost nevoit în felul ăsta să-l tai de pe 
lista suspecților și pe Mihai Vamanu.

— Mi-ați promis un tezumat asupra întâlnirii din camera de 
hotel 320 dintre Radu Bădescu și Consuela Reviers — i-am 
amintit maiorului Manoliu în clipa tind terminarăm cina.

— N-am uitat. De fapt n-am ce să rezum.
M-am uitat să văd dacă nu cumva glumește. Avea același chip 

serios dintotdeauna : Atunci ? Să-și fi dat seama cei doi că sînt 
ascultați ? Să fi aflat femeia taina smaraldului vorbitor ? Să nu fi 
ajuns Manoliu la timp ?

— Nu vă prea pricep. M-or fi obosit emoțiile drumului ăsta. 
Vorbiți în șarade.

— Nu-i nici o șaradă. Nu vă rezum pentru că s-au schimbat 
doar patru fraze după care cei doi au plecat din Brașov. Dialogul 
a fost cam următorul:

Ea : Ambele casete cu film erau la Ahmed Weiss cînd a fost 
arestat. Îmi trebuie o nouă copie sau originalul. Plec peste două 
zile din țară. Acțiunea asta nu trebuie ratată, Riscăm. Și noi și 
dumneata. Nu vei mai putea pleca. Se va crede că ai trădat, din 
cauza dumitale a fost arestat „Jaguarul".

El: E o prostie.
Ea : Eu știu asta dar ei nu vor crede adevărul fără microfilm. 

Putem să refacem lanțul în douăzeci și patru de ore ?
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El: Pentru verigile pe care le cunosc eu da. Vom da un telefon 
la Lugoj. Cel de acolo va face rost de microfilm. Eu de la el l-am 
primit. Numai de n-ar mai fi multe legături pînă la numărul 
unu... Să sperăm...

L-ani întrebat pe maior :
— Tovarășe Manoliu aș vrea să știu dacă acest colier-minune 

era atunci cînd i l-a dăruit Ahmed Consuelei așa sau dacă în 
timpul cit i-a lipsit ați „meșterit" dumneavoastră la el ?

— Nu! Așa i-a fost dat femeii. Ahmed își supraveghea în felul 
ăsta „cunoștința întîmplătoare". Voia să nu riște. Noi însă i-am 
interpretat imediat lungimea de undă și lucrurile au venit apoi de 
la sine.

8. LUCRURILE SE PRECIPITĂ, TOATE DRUMURILE DUC 
LA HOTEL ASTORIA, ADEVĂRATA FAȚĂ A CONSUELEI 
RENTERS.

In aceeași seară înainte de a pleca să ne culcăm, maiorul Ma
noliu mi-a transmis un mesaj, din partea colonelului Vlad. Datorită 
întorsăturii pe care o luase acțiunea, ofițerul superior hotărîse să 
precipite lucrurile. Se părea că pînă la urmă Ahmed Weiss avea 
să fie totuși arestat înainte de a ieși din țară Am mai aflat că 
Radu Bădescu convorbise telefonic la Lugoj cu actorul pensionar 
Viorel Mărgineanu, căruia îi transmisese necesitatea primirii unei 
noi copii de pe microfilmul original în cel mai scurt timp posibil. 
La rîndul lui, acesta abordase pentru aceeași misiune, bineînțeles, 
într-un limbaj convențional care însă nu pusese nici tui fel de pro
bleme, ofițerului descifrator, pe Minodora Corheanu, de la recepția 
unui hotel bănățean. Aici lanțul se rupsese. Femeia folosise prefixul 
Bucureștiului de cîteva ori și nu se putuse descoperi cu cine 
vorbise.

Dacă însă pe această direcție traseul se oprise, el fusese refăcut 
în sens invers. Asta însă aveam s-o aflu a doua zi dis de dimineață ! 
cînd, împreună cu aproape toți ofițerii pe care-i întîlnisem în < 
cabinetul colonelului Vlad în seara cînd îl vizitasem, călătoream (

• (Va urmai
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„Acum, in ajunul adunării da 
dare de seamă și alegeri, între
barea este la ordinea zilei. Bine
înțeles că ne-am pus-o și noi, 
gîndindu-ne Ia ceea ce am fă
cut în acest ultim an de activi
tate, la ce mai avem de făcut 
pentru viitor".

Cu aceste cuvinte au ținut 
membrii grupei U. T. C., M.E.A. 
de la Fabrica J* **“ 
a Combinatului 
iova să 
nostru pe 
întrebarea 
t-o. Prin

de oxigen 
chimic Cra- 

prefațeze dialogul 
tema indicată la 

ce le-am adresa- 
__  ___  modul în care era 
formulată ea le solicita opiniile 
personale asupra propriilor e- 
forturi, prilejul de a evoca șl 
aprecia acele elemente ale acti
vității colectivului din care fă
ceau parte pe care le-ar fi gă
sit concludente pentru răspunsul 
la Întrebarea noastră, așa cum 
de altfel ei înșiși îi precizaseră 
cadrul, acela al bilanțului și 
perspectivei.

„Eu aș da întîietate — a fost 
de părere Ion Badea — faptului 
că, prin unele acțiuni întreprin
se, ni s-a dat posibilitatea să 
arătăm ce sîntem în stare să 
facem. Au fost rare situațiile 
cînd eram chemați să facem 
ceva doar așa, de dragul de a 
face. Prin această schimbare in
teresul pentru activitățile gru
pei a crescut și totodată și în
crederea tinerilor în forțele lor. 
Căci, acțiunile care se făceau 
doar ca să se facă și nimic alt
ceva nu stîrneau interesul ni
mănui și pe deasupra mai pro
vocau la unii tineri neîncredere 
și în grupă și în ei înșiși".

Despre ce este vorba. Fabrica 
de oxigen este formată în pro
porție de 80 la sută din tineri. 
Această masivă prezență a făcut 
ca fabrica să fie declarată în 
acest an, la propunerea organi
zației U.T.C., „fabrică a tinere
tului". Titulatura nu este cîtuși 
de puțin statistică și formală, ci 
implică un program de acțiuni 
bine precizat al celor două gru
pe U.T.C. existente aici, din
tre care una este M.E.A. „Fa
brica tineretului" înseamnă ca 
nici un tînăr să nu absenteze 
sau să întîrzie nemotivat de la 
lucru. Lipsa oricăror abateri 
disciplinare, participarea regu
lată la cursurile de ridicarea 
calificării, se înscriu și ele în 
același context. Ca .de altfel și 
concursul „Cheia fabricii" orga
nizat între fabricile Combina
tului și care. înaintea ultimei 
etape, se pronostichează că va 
fi cîștigat de echipa Fabricii de 
oxigen, formată în principal de 
membrii grupei M.E.A. Aceste 
acțiuni, la care se mai pot adău
ga și altele, au ca scop cîștiga- 
rea locului I pe anul 1970 în 
întrecerea cu celelalte colective 
de uteciști din Combinat. Aces
tea ar fi amănuntele opiniei lui 
Ion Badea, el însuși participant 
activ Ia acțiunile atît de apre
ciate. Dar. în legătură cu acțiu
nile grupei U.T.C. a ținut să-și 
spună cuvintul și Constantin 
Bordea.

„Activitatea poate fi privită și 
prin prisma dezechilibrului e- 
xistent intre acțiuni care nu au 
cuprins la fel toate domeniile. 
Cele care s-au realizat au fost 
pe seama altora care nu s-au 
făcut de loc, ori în mai mică 
măsură. Unele deși înscrise în 
program au fost aminate mereu 
pe motiv că se făceau altele". 
Aspectul sesizat are ca refe
rință mai ales activitatea cultu
rală și educativă a grupei care 
a fost în parte neglijată din 
cauza acțiunilor pe linie pro
fesională, ceea ce a influen
țat asupra îndeplinirii în
tregului program de activități. 
Problema ridicată de Constantin 
Bordea este reală și semnifica
tivă pentru felul în care grupa

U.T.C. a reușit să-și ducă la În
deplinire toate obiectivele pe 
care și le propusese. Se pare 
însă că motivația situației, res
pectiv, realizarea unor acțiuni 
pe seama, altora, nu este sufici
entă pentru a o explicita. Exis
tă cel puțin încă un aspect Ia 
fel de important pe care, indi
rect, ni l-a făcut cunoscut Die 
Toma.

„Cu toate rezultatele bune pe 
care le avem, aș arăta că, deși 
sînt produsul eforturilor tineri
lor, ele nu au fost însă. în în
tregime 
Adică, 
fără ca acestea 
de la ei. !.
în sarcina biroului grupei, ti
nerii așteptînd să facă ceea 
ce găsește de cuviință acesta. 
Unele minusuri se datoresc a- 
cestui fapt, al așteptării de că
tre tineri, să vină cineva să le 
spună ceea ce ei înșiși ar tre
bui să știe să facă respectin- 
du-și propriile lor dorințe**.

Participarea activă a fiecă
rui membru al grupei la toate 
detaliile activității acesteia este 
o necesitate a cărei satisfacere 
trebuie desigur stimulată. Fap
tul că tinerii de la M.E.A. sînt 
foarte conștiincioși în participa
rea propriu-zisă la acțiuni este 
lăudabil dar, aceasta nu anu
lează. cum spunea și Die Toma, 
necesitatea ca ele să izvorască 
din inițiativele lor. Implicație 
imediată este aceea că conținu
tul activității nu a reușit întot
deauna să răspundă pe deplin 
dorințelor lor, ele exprimind 
efortul de gindire doar al cîtor- 
va. în același timp această at
mosferă de așteptare creează go
luri chiar și în participarea unor 
tineri la acțiuni. Calificativul a- 
cordat de Gh. Almăjanu a ata
cat această problemă.

„Este foarte important ca în 
activitatea noastră să fie coop
tați toți membrii grupei. Pentru 
un colectiv cum este al nostru 
orice absență se resimte. In gru
pă numărul tinerilor este mic 
și ne putem cunoaște ușor între 
noi. Dacă și în aceste împreju
rări favorabile apar unii care 
nu-și fac datoria, pe care nu 
i-am convins încă să vină la 
acțiunile noastre, să fie consec
vent alături de noi, aceștia ră- 
mîn să fie trecuți la capitolul 
pierderi. Cîțiva dintre aceștia 
sînt și la noi. Ei sînt pierderile 
activității noastre. La un aseme
nea moment bilanțul ar fi fost 
bine să nu cuprindă un aseme
nea capitol".

în fond fiecare opinie con
semnată este și un calificativ al 
activității grupei U.T.C. M.E.A., 
evidențiind cîteva din preocupă
rile membrilor săi, optica prin 
care ei privesc momentul deo
sebit actual. Ideea pe care unul 
dintre ei o sublinia ca o con
cluzie cuprinzătoare a bilanțu
lui și perspectivei grupei, aceea 
că unele acțiuni vor fi continua
te, aflîndu-și locul de prim plan 
în perioada de după adunarea 
de dare de seamă și alegeri ni 
se pare salutară. Ea exprimă lu
cid și exact sensul mon\entului, 
acela că el nu poate fi o ruptură 
în activitate, ci trecerea de la 
o etapă la alta, mai bună, îmbi- 
nînd rezultatele deja obținute 
cu perfecționările aduse unor 
secvențe ale activității, prezente 
chiar în răspunsurile pe care 
le-am primit. Exigența cu care 
au fost afirmate poate fi o 
punte spre viitoarea activitate 
a grupei M.E.A. și o condiție pe 
care tinerii o găsesc indispensa
bilă pentru obiectivul pe care 
și l-au propus — locul I în în
trecerea cu celelalte colective 
de uteciști. De fapt, calificati
vele sînt integral racordate la , 
înalta tensiune a acestui scop, 
el însuși un calificativ al ener- 1

rodul inițiativelor lor. 
ei răspund la acțiuni. 

_ __  să pornească 
Și atunci, greul cade

(Urmare din pag. I)

pe colegul tînăr „îl interesează" 
ce face vîrstnicul, trage cu 
coada ochiului să vadă ce fel de 
exemplu îi oferă, îi fură — cum 
s-ai spune — meseria. Și cam ce 
fel de meserie fură tînărul vom 
vedea în cele ce urmează.

Mai întîi, în privința atitudinii 
față de cumpărător. Trebuie să 
spunem că apostrofările unor lu
crători vîrstniei aruncate omului 
venit în magazin să se aprovizio
neze sînt din cele mai de con
damnat, mai ales că adeseori sînt 
însoțite de insulte și trivialități. 
Dură caracterizare, dar cum poți 
nunti altfel atitudinea vânzătoarei 
Constanța Dumitrescu de la Ali
mentara din bd. Ghica Tei nr. 
87, care se poartă ca-n propria-i 
dugheană cu lumea, chiar și după 
intervenția organelor de control ? 
Aceeași etică, aceeași desconside
rare a relației gazdă-oaspete ma
nifestă și casiera Elena Păunes- 
cu (Supermagazitiul din str. Bujo- 
reni sectorul 7) și Aurica Nicolae 
(Centrul de pîine din str. Plevnei 
nr. 5) și Virginia Vișan (Alimen
tara din str. Ziduri Moși nr. 1) și 
numeroși alți lucrători cu vechi

ștate de serviciu în comerț, dar 
de fiecare dată corigenți — și 
repetenți I — la capitolul bună- 
cuviință.

Acestea ar constitui un fel de 
exemple care se oferă tînărului 
lucrător. Există însă, din păcate,

PUNCTE
DE CONTROL
PE TRASEELE 

CALITĂȚII

ORICE ABATERE SE
RESIMTE IN ANGRENAJUL

FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII
în legea cu privire Ia asigu

rarea și controlul calității pro
duselor se spune negru pe alb 
că -Pagubele provenite din 
remanieri. rebuturi și proau- 
se a căror calitate nu se înca
drează în normele stabilite se 
suportă, conform legii de cei 
vinovați". Aceeași lege, cu
noscută desigur în amănunt in 
primul rînd de cei cărora li 
se adresează, cuprinde și obli
gațiile ferme care revin tutu
ror participanților direcți sau 
indirecți 
produs. în realitate însă, se 
constată 
de slalom printre paragrafele 
legii. Faptul că întreprinderi
le furnizoare din județul Ba
cău au înregistrat în acest an. 
pînă la 20 septembrie, nu mai 
puțin 451 refuzuri de la

la realizarea unui

virtuoase recitaluri

beneficiari, pe-tzu 
care, se vedea âza 
culm ză nu întrunesc 
țiiie de calitate înscrise ia 
contracte. e un prim argu
ment in favoarea acestei afir
mații. Cine suportă insă chd- 
tuieEle suplimentare .mpuse 
de rabatul de la calitate ? 
Care sînt reverberat .Je abate
rilor de îa calitate in edificiul 
financiar al intreprznderz.or .

Pentru a putea răspunde ia 
aceste întrebări vom urmăm 
mai întîi implicațiile economi
ce ale unui joc foarte semos.

1O-

DE-A LIVRATUL ȘI RETt R- 
NATUL

Astâzi se deschide pentru public TÎRGUL INTERNA- 
ȚIONAL-BUCUREȘTI I

prelungire) cu 198 de zile ; în a- 
ceeași situație se aflau : drojdie 
de bere uscată — 420 zile ; bom
boane de ciocolată — 24 zile ; 
gem de prune — 309 zile. Și ca 
tacîmul să fie complet, cîntarul 
semiautomat pornea de la 5 gra-

ză și cașcaval, trecute prin mași
na de tocat came.

Să
ce
nor astfel de indivizi pericu
loși pentru
tatea publică. O.C.L. Alimentara

vedem acum cam cu 
monedă li s-a plătit u-

igiena și sănă-

ea 100 perechi de pantofi de 
camă sâ facă de două ori dru- 
r. i București—Bacău dus și 
i-zors fără să ii se roadă de
loc pingelele. Trimise de Fa
brica oe încălțăminte -Pro
gresul* din Capitală, ca furni
zor. eu acte in regulă Ia 
IC JUT I-Bacău. Beneficiarul 
apikă parafa R (Respins) pe 
fiecare pantof — nu coincidea 
nici unul cu mostra omologa
tă — și a rezumat întregul lot 
ia producător. întreprinderea 
furnizoare, schimbă doar am
balajul și retrimite pantofii Ia 
Bacău. De aici s-au întors, din 
noc Ia B’ucurești. Jocul de-a 
livratul și returnatul conti
nue-

Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bacău a livrat la ex
pert garnituri de mobilă „Si
mona* neancorate în vagoane
le C.F.R., ducînd la degrada
rea a 46 de somiere, care vor 
fi returnate in țară pentru re
medieri. Așadar din cauza ne
glijenței unor persoane care 
se cunosc, s-au deteriorat 46 
de somiere. Din nou cheltuieli 
pentru remedieri, transport, 
manipulări. 429 de scaune li
vrate ia export de C.P.L. Co- 
mănești au fost de asemenea 
reclamate de beneficiar pentru 
dezlipirea picioarelor.

întreprinderile furnizoare 
din județul Bacău au înre
gistrat in acest an. de la bene
ficiarii lor 451 de refuzuri de 
calitate. Multiplicind deci cu 
451 cheltuielile suplimentare, 
pentru transport, remedieri, 
manipulări, delegați etc. ale 
unui exemplu din cele insera
te mai sus luînd în calcul ce- 
lelalft situații similare ne pu
tem face o idee despre conse
cințele abaterilor de Ia calita
te. despre ceea ce înseamnă 
ele pentru bugetul întreprin
derilor.

Ca

CINE SUPORTA ÎNSĂ A- 
CESTE CHELTUIELI ?

în majoritatea cazurilor ra
batul de la calitate are autori 
reperabili pe parcursul proce
sului tehnologic. Conform le
gii, pierderile rezultate de pe

ționate la acest mod, când celor 
vinovați li se oferă zeamă de 
portocale în loc de aguridă sau 
propriul produs macabru, cînd se
veritatea tratamentului meritat 
seamănă a admonestare blajină, 
părintească — mai este de mi

CW£ FACILITEAZĂ ABATERILE DE LA
NORMELE COMERȚULUI CIVILIZAT?

și alte genuri de dovezi ale unei 
incorectitudini împinse pînă la 
granița de conflict cu legea. A- 
mintim doar cîteva. La băcănia 
nr. 18 din str. Baicului nr. 52, 
gestionarul Nicolae Ghioca a pus 
în vînzare, într-o singură zi, 25 
de ouă cu pete evidente de mu
cegai ; napolitane cu termenul de 
vînzare depășit (fără certificat de

me în defavoarea cumpărătorului.
Dar lucrurile nu se opresc la 

acest stadiu. La magazinul 
„Polar" din bd. Magheru 32—34, 
șefa raionului brînzeturi, Elena 
Uță, împreună cu gestionarul 
Radu Stanciu au preparat și pus 
în vînzare (23 lei kg !) o cremă 
denumită „Focșani", după rețetă 
proprie : resturi alterate de brîn-

sectorul 2 anunță că Nicolae 
Ghioca a fost scos din funcția de 
gestionar și trecut în funoția de 
vinzător. A fost retrogradată și 
Elena Uță din funcția de șefă de 
raion în cea de vînzător și trans
ferată (observați : dublă pedeap
să !) la magazinul „Bitolia" din 
Calea Dorobanți. Or, dacă aseme
nea fapte condamnabile sînt sanc-

rare că răul nu s-a stîrpit ? Că el 
continuă să persiste, să producă 
neajunsuri comerțului ? Nicide
cum 1 Și aceasta se poate consta
ta cel mai bine din modul în care 
înțeleg să se îndrepte înșiși lucră
torii sancționați. Deși unii vînză- 
tori de la unitatea 90, brînzeturi- 
mezeluri, șos. Mihai Bravu, fuse
seră sancționați pentru diverse

■jttj diminuărilor calității 
trebuie recuperate de la cei 
vinovați. îa realitate lucrurile 
nu stau deloc așa. Ne-o spu
ne și tovarășul Laurențiu 
Boureanu, inspector principal 
la Banca Națională sucursala 
județeană Bacău :

— Există o reglementare a 
înregistrării diferențiate în 
evidența întreprinderilor a 
cheltuielilor neeconomicoase. 
însă întreprinderile nu conta
bilizează distinct aceste chel
tuieli.

— Există și o altă soluție ? 
' — Da. Există. Transporturi
le se adaugă la cheltuielile 
de desfacere. Recondiționările 
încarcă costurile producției, 
în felul acesta întreprinderile 
camuflează unele lipsuri orga
nizatorice din activitatea pro
prie. Cheltuielile fiind justifi
cate nu se mai face recupera
rea lor de la persoanele care 
se fac vinovate.

— Și care se pot face, deci 
vinovate, fără teama că vor 
răspunde material și penal. 
Iată deci una din cheile jocu
lui de-a livratul și returnatul. 
Deci cifra de 8.438 mii chel
tuieli neeconomicoase înregi
strate de întreprinderile din 
județul Bacău pînă la 20 sep
tembrie nu reflectă toate chel
tuielile suplimentare determi
nate de abaterile de la cali
tate.

★
Acestea sînt faptele. Ceea 

ce ni se pare necesar să adău
găm este urgența cu care se 
cer luate măsurile pentru a 
stăvili torentul risipei din bu
zunarul statului. Este necesar 
ca Direcția generală pentru 
controlul calității produselor 
Bacău, împreună cu conduce
rile unităților economice să 
procedeze operativ la analiza
rea felului în care serviciile 
C.T.C. din întreprinderi îșf în
deplinesc datoriile prevăzute 
de lege. Numai în acest fel se 
poate instaura o disciplină 
fermă în compartimentele 
C.T.C., numai în acest fel iz
voarele cheltuielilor neecono- 
micoase vor putea fi oprite.

I. MORARU

deficiențe, aceștia au continuat să 
persiste în abateri, să se răfuias
că cu cumpărătorii, cu acordul 
tacit al șefului de schimb, în 
timp ce directorul O.C.L. Ali
mentara sectorul 3 atrage in con
tinuare atenția, promițînd că pe 
viitor „vom lua măsuri (altele ?) 
de sancționare". Ca atare, nu 
poate exista decît o singură con
cluzie : măsurile luate de forurile 
în drept, superioare și competen
te, sînt mult prea ușoare față de 
gravitatea faptelor, funcția lor 
educativă este mult prea mult — 
și nejustificat — anemiată.

Iată, dar, cam ce fel de exem
ple oferă unii lucrători mai vîrst- 
nici din comerț tinerilor lor colegi, 
iată cum adeseori tînărul poate 
greși la „îndemnul" vîrstnicului. 
Să nu existe, oare, o replică pe 
potrivă 
doim.
aceasta 
Numai
face doar cîțiva reporteri și o sui
tă de cumpărători ; se impune o 
mai exigentă colaborare a tuturor 
factorilor cu responsabilități în a- 
cest vast și important domeniu 
de activitate socială'.

acestei situații ? Ne în- 
Și chiar de n-ar exista, 
ar putea fi totuși aflată, 
că depistarea ei n-o pot

Legislații prevede și experien
ța confirmă că protecția muncii 
este parte integrantă a procesu
lui de producție. Motiv pentru 
care statul nostru face investiții 
foarte mari în acest domeniu. 
Etortnrile se îndreaptă către di
recții multiple începînd cu pro
iectarea unor procese tehnologi
ce și utilaje care să elimine pe 
cit posibil pericolul de accidenta
re și încheind cu echipamentele 
de protecție. Fiecare întreprin
dere dispune de un serviciu spe
cial investit cu sarcina evitării și 
combaterii oricăror surse de ac
cidente. Cu toate acestea mimă- 
nil accidentelor de muncă se 
menține la un nivel îngrijorător. 
Cauzele pot fi multiple. Ne-a 
fost dat să auzim în repetate 
rânduri păreri ca aceasta : „In
dustria țării se dezvoltă cu pași 
repezi, noi uzine și fabrici iau 
ființă și este firesc ca numărul 
accidentelor să crească-*. Consi
derăm optica aceasta 
deformată, 
tații. Căci 
proces de 
în vedere 
ritm chiar 
lor de muncă. La fel de mult ne 
exprimăm dezacordul și cu cei ce 
dau accidentele pe seama lipsei 
de disciplină la locul de muncă. 
Este adevărat că aceasta este u- 
na din sursele ce generează mai 
multe minusuri în activitatea 
productivă dar asemenea cazuri 
devin tot mai rare.

Ni se semnala la una din ma-

complet 
necorespunzînd reali- 

paralel cu rapidul 
industrializare se are 
îmbunătățirea într-un 
mai rapid, a condiții-

de anii tinereții — respectare» 
disciplinei este cerință de prim 
ordin. Prin instructajul periodio 
acest om înțelege nu numai ceea 
ce se face la începutul fiecărei 
luni ci și fiecare minut de mun
că, fiecare piesă prelucrată, fie
care operație mai dificilă.

Aceeași preocupare pentru e- 
vitarea accidentelor de muncă o 
întâlnim și la filatură, țesători® 
sau în secțiile de finisaj. Se cu
vine a face o precizare. Și în a- 
ceste secții există destule utila
je despre care nu se poate vor
bi că sînt noi și modeme. Ac
centuăm acest aspect pentru ace
lași motiv pentru care nu am po
posit la „Argeșana* — să nu se 
creadă că am ales o unitate în
zestrată cu cel mai modem uti
laj care să excludă orice posi
bilitate de accidentare. Nu. Mai 
mult, s-ar putea considera că în 
industria textilă, prin specificul 
și caracterul producției, pericolul 
de accidentare ar fi diminuat 
comparativ cu alte sectoare de 
activitate. Lucrurile nu stau așa. 
La fiecare minut, undeva, la o 
mașină se rupe un fir ceea ce 
implică o intervenție rapidă. O 
clipă de neatenție ar fi sufi
cientă pentru accidentări destul 
de grave. Și dacă aceasta nu se 
întîmplă, se datorează preocupă
rii colective a tuturor celor in
vestiți cu asemenea răspunderi

Există încetățenită în această 
unitate fdeea că numai cabinetul 
de protecția muncii, numai mai
ștrii ce răspund direct de in-

LA ÎNTREPRINDEREA 
; TEXTILĂ PITEȘTI

I rile uzine ale județului Iași că 
I mai mult de 60 la sută din nu- 
■ mărul accidentaților sînt tineri, 
I deși nu aceștia reprezentau cea 
I mai mare parte a salariaților. In 
I dorința de a găsi cîteva din mul- 
I țiplele fațete ale surselor de ge- 
I nerare a accidentelor în rîndul 
I tineretului, am poposit la Com- 
I binatul textil Pitești, una din a- 
I cele unități industriale în care an 
I de an sute de tineri — absol- 
I venți ai cursurilor de calificare 
I la locul de muncă sau ai școlilor 

profesionale — vin să completeze 
I necesarul de cadre cu pregătire 
I corespunzătoare. Aproape două 

treimi din numărul total al sa
lariaților sînt tineri. Dintre uni
tățile combinatului am ales pen
tru a urmări problema acciden
telor de muncă, Întreprinderea 
textilă, deși ne tenta mai mult 
moderna fabrică de stofe „Arge- 
șana". Motivul alegerii îl . _ 
face cunoscut pe parcursul aces
tor rînduri.

Convorbirea noastră cu .. „ 
rășul Gheorghe Costache de la 
cabinetul de protecția muncii 

I debutează cu întrebarea fireas
că : Cite accidente s-au înregis
trat de la începutul anului și 
pînă la jumătatea lunii septem
brie ?

— Șapte, toate fiind ușoare, 
fără infirmități sau urmări 
lungă durată.

Sesizînd nedumerirea noastră 
la aflarea acestui număr de acci
dente — foarte mic în compara
ție cu numărul mare de sala- 
riați — peste 6 000 — interlocu
torul ne invită să vizităm sec
țiile. începem cu atelierele meca
nice. Ceea ce ne reține atenția 
de la început este purtarea de 
către toți muncitorii a echipa
mentului de protecție. La toate 
mașinile-unelte se lucrează cu 
folosirea paravanelor iar în 
dreapta și stingă fiecărui loc de 
muițcă, pe pereții atelierelor în- 
tîlnim panouri — de dimensiuni 
ce la prima vedere par chiar i- 
nestetice — cu normele de teh
nica securității muncii obligatorii 
de respectat. Inestetice dar efi
ciente. De ani de zile acciden
tul la locul de muncă a 
o noțiune abstractă : 
„Am pornit de la ideea 
spune inginerul Mircea 
viei — șeful serviciului mecano- 
energetic — că nu se poate vor
bi de stăpînirea unei meserii, de 
cunoașterea proceselor de prelu
crare decît în situația reducerii 
la minimum posibil a numărului 
de accidente. Avem utilaje noi 
și utilaje vechi. Ori de cîte ori 
a fost cazul, am adăugat apără
tori la organele în mișcare, am 
vopsit în culori ce atrag atenția, 
acele părți ale mașinii ce pot 
provoca mai ușor accidentele". 
Aflăm că 80 la sută din munci
torii de aici sînt tineri. Tineri 
despre a căror disciplină în pro
ducție ți se vorbește numai în 
cuvinte de laudă. Pentru mai
strul Ion Lupu — puțin trecut

1

structaj nu pot obține fără spri-
! rezultate din- 

Motiv pentru 
activități al 
sînt înscrise 

pe linie de 
Concursurile

jinul altor organe 
tre cele mai bune, 
care în planul de 
comitetului U.T.C. 
o serie de acțiuni 
protecția muncii. 
„Cine știe cîștigă" pe această te
mă nu constituie unicul mijloc 
de stimulare a cunoașterii nor
melor de securitatea muncii, deși 
eficiența lor a fost dovedită în 
repetate rînduri. „A devenit nu 
numai o tradiție dar și o obliga
ție pentru noi — ne spunea Ni- 
culina Vasilescu, secretara comi
tetului U.T.C. coordonator — ca 
la sosirea în întreprindere a unei 
noi serii de absolvenți ai școlii 
profesionale, pe lîngă discuțiile 
privind comportarea, respectarea 
disciplinei, să organizăm dezba
teri pe linie de protecția muncii, 
invitînd cadre tehnice cu funcții 
de conducere să le vorbească 
despre specificul fiecărui loc de 
muncă, despre accidentele la ca
re se pot expune, insistînd asu
pra celor mai periculoase locuri".

Spațiul nu ne permite să enu
merăm multiplele acțiuni duse în 
această întreprindere pentru pre
venirea accidentelor de muncă. 
Reținem doar că fiecare caz est® 
discutat în adunările U.T.C., 
este dezbătut sub toate aspecte

le le pentru ca toți tinerii să evite 
repetarea lui. Este adevărat că 
despre asemenea măsuri ni s-a 
mai vorbit și în alte locuri dar 
în această întreprindere, înce
pînd cu șeful de echipă Și pînă 
la comitetul de direcție nimic 
nu se face numai de dragul de a 
se face, numai pentru a avea un 
plan de măsuri cît mai bogat.

Cu atît mai meritorii apar 
rezultatele acestui colectiv, aria 
preocupărilor lui în acest sens, 
cu cît în activitatea dusă pe 
linie de protecția muricii se în
registrează și un alt aspect. Des
pre ce este vorba ? Transcriem 
întocmai ceea ce ne spunea ingi
nerul Tudor Bărcan — șeful 
compartimentului de protecția 
muncii pe combinatul textil. 
„La încadrarea în muncă a ab
solvenților școlilor profesionale, 
făcînd cuvenitul instructaj de 8 
ore, punem diverse întrebări re
feritoare la protecția muncii, ști
ind că programa de învățământ 
include și o asemenea disciplină. 
Sîntem pur și simplu uimiți cînd 
aceștia nu sînt în măsură să dea 
răspunsuri referitoare la genera
lități, la părți chiar teoretice. 
Nici măcar o clasificare a acci
dentelor de muncă nu au putut 
face Sînt lacune inadmisibile în 
pregătirea unui muncitor califi
cat".

Mărturisim că aceste ultime 
rînduri nu constituie pentru noi 
o noutate. Și deoarece acest as
pect ne-a fost semnalat în repe
tate rînduri. ne propunem să-l 
aducem în discuție în imul din 
numerele viitoare.

vom

tova-

devenit
Cum ?

— ne
Sfetco-

Ing. IOAN VOICU
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VA PROPUNEM
CÎTEVA RUBRICI
Așadar, la puțină 

vreme de la deschi
derea anului școlar, 
ne reîntâlnim cu citi
torul nostru tînăr in
tr-o pagină de mare 
interes pentru el: 
pagina profesiilor — 
a viitoarelor lor pro
fesii — rubrică ce 
în anul școlar trecut, 
a avut o mare audien
ță la cititori. O re
luăm cu certitudinea 
că, săptămînă de săp- 
tămînă, putem oferi 
tinerilor candidați la 
profesii, ori viitori 
candidați, un ghid de 
natură să împlinească

re școlară și profesio
nală întreprinse de 
dascăli și specialiști, 
de familie și organi
zația de tineret.

Intenționăm să fim 
foarte la obiect, pagi
na noastră să aibă 
realmente un carac
ter de îndrumare, o- 
rientare și informare. 
Poate mai ales de in
formare, întrucît în 
acest domeniu acțiu
nea educativă purtând

acțiunile de orienta-

denumirea de „orien
tare profesională" 
este cu deosebire de
ficitară.

Corespondența foar

te bogată sosită pe 
adresa paginii, „Pro
fesia ta", ecourile ar
ticolelor publicate, 
ne-au confirmat că 
rubricile conturate
anul trecut au vizat 
într-adevăr domenii 
care interesau citito
rul. Din acest consi
derent, le reluăm, a- 
mintindu-le în pagi
na de față, cu invita
ția expresă de a pri
mi din partea cititori
lor sugestii de natu
ră să corecteze și să 
îmbogățească temati
ca propusă de noi.

Deci, rubricile pa
ginii vor fi t

• Teste-concurs privind verificarea însușirilor pentru anu
mite domenii de activitate.

• Ce știi despre tine ? Psihologi, medici și specialiști din 
producție în dialog cu tinerii despre modalitatea de depis
tare a aptitudinilor.

• Ași ai profesiilor în dialog cu elevii. Tema » „Tinere, 
îndrăznești să înfrunți dificultățile acestei profesii ?".

• Munca — cu majuscule (profesioniști din cele mai 
diverse domenii explică ce înseamnă a conferi prin muncă, 
tu însuți, demnitate profesiei).

• Verificați-vă cunoștințele pentru concursul de admi
tere I (probleme de concurs, teme de sinteză, bibliografii).

• Cabinetul absolventului de liceu — rubrică în cadrul 
căreia vor da consultații cadre didactice universitare, stu- 
denți, profesori din școli postliceale, directori de întreprin
deri și instituții.

• „Rubrica fetelor' Iși propune să discute despre profe
siile care le sînt specifice.

• Ghid de profesii, școli postliceale, monografii, adrese 
utile.

• Ora de consultație pentru părinți.
• Ora de consultație pentru diriginți.

In secția de prelucrări mecanice « F.M.U.A.B.

POȘTA PAQINII
Și astfel clepsidra vacanțelor 

(cea mai grăbită dintre toate), 
s-a umplut cu nisipul fin al ore
lor și zilelor, școlile și-au recîști- 
gat clocotul. Trezită la viață o 
dată cu ele, „Viața bate la ușă", 
intrată în al doilea an de exis
tență, așteaptă scrisorile voastre.

Mai mult decît în anul care a 
trecut, acest spațiu își propune să 
devină un loc de întâlnire unde, 
acei cititori ai „Scînteii tineretu
lui", cărora propriul lor viitor nu 
le apare încă destul de limpede 
conturat să-și poată pune între
bările și să găsească, dacă nu un 
răspuns definitiv, cel puțin o su
gestie sau un prilej de meditație 
asupra lui „mîine".

li aștept aci nu numai pe „cei 
mari", aflați în ultimul an de 
școală, ba chiar socot că nu ei 
vor fi cei mai mulți. Firește, prea 
puțini lasă o hotărîre atit de im
portantă, ca alegerea drumului 
în viață, pentru ultimele cinci 
minute înainte de ora douăspre
zece. Dimpotrivă, colegii lor din

le cunosc și profesiunile care i-ar 
atrage, fie că întâmpină anumite 
greutăți în atingerea idealului lor 
profesional. Voi încerca, de ase
menea, să răspund acelora care 
ar dori să fie lămuriți asupra 
conținutului unor profesiuni, a 
calităților fizice și psihice nece
sare anumitor îndeletniciri. In 
mai mică măsură voi răspunde a- 
celor scrisori în care mi se vor 
cere adrese de școli (care se pot 
găsi în cartea de telefon) sau in
formații despre condițiile de ad
mitere, actele și examenele ne
cesare (deoarece astfel de infor
mații se publică, la timpul opor
tun, în presă).

Dar, pentru ca „Viața bate la 
ușă" să-și atingă scopul într-a 
măsură cît mai mare este necesar 
și ajutorul cititorilor. Adresăm 
îndeosebi elevilor din școlile pro
fesionale, liceele de specialitate 
și școlile tehnice postliceale rugă
mintea de a contribui la orienta
rea colegilor lor mai tineri, trimi- 
țindu-ne relatări despre școala în

rea pentru maiștri structuriști avi
ație, aparate bord aviație, mo
toare de avioane. în liceele indus
triale, o nouă specializare o con
stituie tehnica și tehnologia nu
cleară. De asemenea, în școlile de 
specializare postliceală tinerii se 
vor pregăti pentru a lucra în noi 
specialități din mecanica fină și 
optică, construcții aeronavale, ma
șini electronice și mașini de cal
cul. Meseriile și specialitățile sînt

și Ministerului învățâmîntului lis
tele cu meserii și proporțiile în 
care pot fi pregătite tinere fete 
pentru lectorul nostru. Iată cîte
va dintre aceste meserii: confec
tioner. piese radio și semicon
ductor!, electronist montator apa
rate radio și televiziune, confec
tioner lentile și prisme, rectifica
tor. împreună cu ministerele ci
tate urmează să stabilim locurile 
de muncă ale fetelor, proporțiile

automatizării proceselor tehnolo
gice. Tot aici există pentru fete 
largi șanse de afirmare a posibili
tăților de muncă, a capacităților 
de asimilare a elementelor de 
înaltă tehnicitate, care au de pe 
acum un caracter prioritar.

RED : De ce însă, după cum 
ne comunicau multe candidate la 
meseriile citate de ds ca fiind 
specifice fetelor, unele întreprin
deri (IPRS-Băneasa, IOR) nu ac-

RED. s Tovarășe director, în 
viitorul cincinal ramura industriei 
constructoare de mașini, conform 
Directivelor Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român, va 
cunoaște o accentuată dezvoltare 
dirijată de ultimele cuceriri ale 
progresului științific. Ce legătură 
putem stabili între această dez
voltare și viitoarea configurare a 
rețelei școlare care va pregăti 
cadrele necesare M.I.C.M. ?

V. H.: Rețeaua noastră șco
lară se stabilește în funcție de 
zonele unde se vor amplasa noile 
Obiective industriale, precum și 
în funcție de capacitățile de șco
larizare existente. In prezent, în 
rețeaua școlară a ministerului 
funcționează 46 de școli profesio
nale și 12 licee industrale. în ur- 
mătorii 5 ani se vor inaugura 
încă 17 școli profesionale și 4 
licee de specialitate. De aseme
nea, în viitorul cincinal vor fi 
date în folosință 36 de complexe 
școlare noi și se vor extinde încă 
cel puțin 8 din cele existente prin 
construirea de noi săli de clasă, 
cămine, cantine, săli de gimnas
tică, ateliere, laboratoare. în ge
neral noile unități școlare vor fi 
amplasate în apropierea obiecti
velor industriale ce se vor ridica 
în viitorul cincinal.

Astfel, de exemplu, se vor con
strui școli profesionale care vor 
pregăti cadre calificate în jude
țul Buzău pentru Uzina de utilaj 
construcții și refractare și pentru

Fabrica de garnituri și etanșare de 
la Rîmnicu Sărat, în județul 
Covasna pentru Fabrica de mo
toare de la Sf. Gheorghe, în ju
dețul Botoșani pentru Fabrica de 
izolatori electrici, în județul Te
leorman pentru Fabrica de rul
menți de la Alexandria. în județul 
Dîmbovița se va inaugura, de a* 
semenea, un liceu cu profil in
dustrial. Alte licee industriale 
își vor începe activitatea la Cluj, 
Sibiu și Tg. Mureș. în viitorul 
cincinal investițiile destinate ex
tinderii și modernizării rețelei 
școlare a ministerului vor crește 
cu aproape 50 la sută față de 
ultimii cinci ani.

RED : Progresul tehnic și dez
voltarea industrială a României 
socialiste a determinat și introdu
cerea unor meserii și specialități 
noi în nomenclatorul industriei 
constructoare de mașini. Ne pu
teți cita cîteva noi profesiuni 
pentru care vor fi pregătiți tinerii 
în cadrul rețelei de invățămint a 
ministerului ?

V. H.: Iată cîteva dintre 
aceste noi meserii cu cali
ficarea asigurată în școli profe
sionale : electrician construcții 
navale, montator aparate optice, 
optician confectioner lentile și 
prisme, tinichigiu structurist a- 
viație, montator aparate radio și 
televiziune etc. în școlile tehnice 
de maiștri se va asigura califica

A
fa in SÎNT

CELE MAI

foarte complexe și de ele pot be
neficia și alte sectoare ale econo
miei naționale, care utilizează 
produsele industriei constructoare 
de mașini.

RED : Tovarășe director, în ge
neral tinerele fete au posibilități 
mai reduse decit băieții în alege
rea unei profesiuni în cadrul ra
murilor industriale. Care sint per
spectivele de calificare ale fetelor 
în cadrul M.I.C.M.-ului ?

V.H.: Din cele 214 meserii din 
sectorul nostru, 55 sînt cu specific 
de muncă accesibil fetelor, iar 
11 pot fi asigurate cu prioritate 
cu mînă de lucru feminină. Am 
propus deja Ministerului Muncii

Convorbire cu inginer 
VICTOR HINCU

director general adjunct în 
MJ.C.M.

în care acestea pot fi angajate și 
determinarea de noi meserii acce
sibile fetelor. Vor trebui găsite 
criterii mai bune de orientare 
profesională spre diverse meserii 
deoarece necesitățile sectorului 
nostru, datorită importantei sale 
dezvoltări, va apela din ce în ce 
mai mult la aportul tinerelor. In
dustria constructoare de mașini 
oferă condiții de muncă tot mai 
favorabile datorită modernizării și

ceptă încadrarea lor în rețeaua de 
invățămint sau în producție, deși 
atit directorii unităților școlare cit 
și dv. subliniați avantajele atri
butelor miinii de lucru feminine 
în unele meserii ?

V.H.: Din partea unităților 
productive trebuie să se producă 
o reconsiderare a atitudinii lor 
față de mîna de lucru feminină.

RED : Exigențele învățămîntu- 
lui modem impun din partea ca
drelor didactice o susținută acti
vitate în domeniul cercetării. Ce 
s-a realizat în acest domeniu ?

V.H.: în ultimii ani s-a des
fășurat o bogată activitate de cer
cetare în învățămîntul profesional 
și tehnic. La sfîrșitul anului școlar

1969,70 toate școlile din rețeaua 
noastră școlară au prezentat în 
cadrul expoziției pe minister cre
ații originale de mașini, dispozi
tive, aparate începînd cu cele 
destinate orientării profesionale și 
determinării aptitudinilor pînă la 
cele mai complexe materiale di
dactice de instruire practică și 
teoretică a elevilor. Această ac
țiune a fost dublată de cele 20 
de expoziții organizate la nivelul 
școlilor. Expozițiile au oferit ca
drelor didactice inginerești un te
ren util de confruntare a celor 
mai variate soluții tehnico-științi- 
fice de confecționare a materiale
lor didactice moderne. Pe baza 
experimentării acestora s-au în
tocmit cataloage în vederea do
tării uniforme a școlilor. Cu o- 
cazia examenului de admitere, 
la Grupul școlar „23 August" 
din București și la Grupul șco
lar „Steagul Roșu" Brașov 
s-au experimentat probe psi- 
hotehnice pentru verificarea 
aptitudinilor profesionale. Rezul
tatele acestor probe vor fi urmă
rite în continuare pe parcursul 
anului școlar pentru verificarea 
eficacității lor și eventual pentru 
generalizarea acestor probe pen
tru mai multe profesiuni, în 
mai multe școli.

Concluziile cercetărilor noastre 
în ceea ce privește verificarea 
aptitudinilor vor putea fi folosite 
pe larg în școlile generale pentru 
orientarea profesională a elevi
lor, pentru mai buna apreciere a 
exigențelor diferitelor meserii, pe 
care aceștia le pot îmbrățișa după 
terminarea studiilor. De aseme
nea, se află în plin proces de ge
neralizare elemente de învățămînt 
programat după diverse modele 
larg experimentate și cu o de
osebită eficiență în școlile pro
fesionale și tehnice de maiștri.

CĂLIN STANCULESCU

„VIAȚA BATE LA USÂ"

l$l REDESCHIDE...

COLOANELE
de SEN ALEXANDRU

clasele precedente (de la a șa
sea la a șaptea și de la a noua 
la a unsprezecea) îmi vor scrie în 
număr mare. Nu mi se pare cî- 
tuși de puțin prea devreme să te 
întrebi „ce vei fi" încă din clasa 
a noua.

Ca și în anul care a trecut, mă 
voi strădui să răspund cît mai 
multor corespondenți. In acest 
scop, am hotărît ca unora dintre 
ei să le scriu nemijlocit, astfel ca 
spațiul din ziar să poată fi fo
losit pentru a înfățișa cititorilor 
probleme cu caracter mai gene
ral. Acolo unde întrebările se 
referă la diferitele tipuri de școli 
existente, hotărîrea coresponden
tului fiind de fapt luată, răspun
surilor vor putea fi obținute de 
la tovarășii profesori diriginți, 
școlile posedînd îndrumătoarele 
respective. La liceele care au psi
hologi școlari, elevii doritori de 
a obține răspuns la întrebări de 
acest fel, îi vor putea consulta cu 
folos. De altfel, acești profesori 
poartă titlul de „consilieri de o- 
rientare profesională".

In ceea ce mă privește, voi da 
întâietate acelor corespondenți 
care-mi vor pune cu adevărat o 
problemă de viață, fie că nu au 
găsit încă drumul potrivit, fie că 
au îndoieli cu privire la potrivi
rea dintre posibilitățile pe care și

care învață și profesiunea pentru 
care se pregătesc. Vom publica 
aci cu plăcere, firește, sub sem
nătura autorului, și mai ales da
că vor cuprinde informații intere
sante și vor fi redactate într-un 
stil îngrijit, astfel de „reportaje" 
care vor însemna adevărate „in
vitații" adresate altor tineri de a-i 
urma pe autori pe drumul ales 
de ei.

In sfîrșit, dacă doriți ca răs
punsurile pe care le veți primi să 
nu semene prin subiectivismul și 
impresionismul lor cu ghicitul în 
cafea este necesar, atunci cînd 
îmi cereți să vă sugerez un drum 
de urmat, să adăugați întrebării 
voastre și informații îndestulătoa
re despre voi înșivă, despre apti
tudinile și interesele voastre, des
pre succese și insuccese, despri 
activitatea școlară și în afară de 
școală, concepția despre viață, e- 
ficiența psihică (memoria, aten
ția, rapiditatea în înțelegere și 
acțiune), trăsăturile de caracter 
(perseverența, voința, sociabilita
tea, curajul), capacitatea de re
zistență la efort fizic și intelec
tual, starea sănătății, echilibrul 
nervos etc. Întemeiat pe acest 
„autoportret", probabilitatea ca 
răspunsul primit să fie util va 
crește în mare măsură.

I
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR TEHNIC
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
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Facultatea de electrotehnică 80 212 62 9,04 6,00
F. de energetică
Electroenergetică 80 141 43 8,59 6,00
Termoenergetică 50 59 16 8,26 6,07
Hidroenergetică 35 35 3 8,63 6.18
Centrale nucleare și electrice 50 87 28 8,18 6,00
F. de electronică și telecomu
nicații
Electronică aplicată 105 350 105 9,48 6,85
Radiotehnică 45 170 45 8,59 6,67
Telefonie, telegrafie 40 100 30 8,62 6,00
Telecomenzi feroviare 25 38 11 8,04 6,07
Ingineri fizicieni pt. dispozitive
electronice 30 100 30 9,22 7,11
F. de automatică
Automatică 140 327 141 9,78 6,04
Calculatoare 50 125 50 9,35 6,33
F. de tehnologia construcțiilor
de mașini
TCM 100 227 37 8,63 6.00
Mașini unelte 85 104 7 7,26 6,00
F. de mecanică
Mașini termice 40 82 26 8.30 6.00
Aeronautică 80 230 80 9,48 6.15
Utilaj chimic 75 100 17 8.36 6.00
Mașini hidraulice și pneumatice 25 22 5 6,78 6,00
Mecanică fină 75 168 49 8,93 6,00
F. de mecanică agricolă 90 65 7 7,07 6,00
F. de chimie industrială
Tehnologia subst. anorg. 35 113 28 8,28 6,00
Tehnologia silicaților 40 117 19 7,75 6.00
Tehnologia subst. org. 35 158 36 8,86 6.36
Tehnologia comp, macromol. 20 70 19 8.28 6,00
Tehnologia carbochim. 10 24 3 6,72 6,17
F. de metalurgie
Elaborare fonte și oțel 25 26 1 6,33 —
Turnătorie fonte, oțel 45 16 3 7,07 6,22
Deformări plastice 55 95 14 8,44 6,22
Metalurgie neferoase 50 67 6 7,03 6,11
F. de transporturi
Material rulant 40 41 11 8,70 6.00
Auto-rutiere 50 166 29 8,40 6,04
Tehnica transportului feroviar 30 39 3 7,44 6,07

INSTITUTUL POLITEHNIC BRAȘOV
F. de mecanică
Autovehicule rutiere 40 146 43 9,83 7,50
Electromecanică 40 134 42 9.89 8,17
Mecanică agricolă 30 62 15 8,67 6,00
F. de tehnologia constr. de maș.
TCM 60 149 63 9,66 6,72
Mașini unelte 40 91 39 8,88 6,09
Mașini și utilaj prelucrare la
cald 25 48 18 9,00 6,00
F. de industria lemnului 90 156 49 8,61 6,00
F. de silvicultură și expl. pă
durilor 140 726 141 9,33 6,94

INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ
F. de electrotehnică 55 142 58 9,50 7,83
F. de construcții 75 186 78 9,33 6,50
F. de mecanică

I VÂ OFERIM O TEMĂ DE MEDITAȚIE '

ADMITEREA IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
SUPERIOR -1970 IN CIFRE

îmbunătățiri funciare 40 47 11 7,77 6,00
F. de chimie industrială
Tehn. silic. și comp. oxid. 40 114 42 9,08 7,50
Tehn. subst. anorg. 35 98 36 9,33 7,83
Tehn. subst. org. 30 82 30 9,83 7,91
Tehn. comp, macromol. 15 39 16 9,33 7,75

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
F. de construcții 125 268 112 9,67 6,0(1
F. de instalații pt. constr. 100 304 101 9,78 6,56
F. de mașini și utilaj pt. con
strucții 120 238 92 9,67 6,00
F. de hidrotehnică 50 70 23 9,33 6,00
F. de căi ferate, drumuri și
poduri
Căi ferate, drumuri și poduri 60 83 23 8,89 6,11
Geodezie 50 37 8 8,33 6,00

I
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Ne aflăm în fața unei noi 
promoții care, la finele anului 
școlar, va bate la porțile ba
calaureatului. Probabil că cifra 
care va totaliza promoția li
ceală — 1971 nu se va diferen
ția substanțial de cea de anul 
trecut, cînd s-au prezentat la 
bacalaureat peste 60 000 de can
didați.

Firesc, cei mai mulți dintre 
aceștia se gîndesc — îndreptă
țit ori nu — ca pasul următor, 
după bacalaureat, să fie candi
datura la studenție. Școala, pă
rinții, organizația U.T.C. i-au 
ajutat și continuă să-i ajute să

ia cea mai bună hotărire in ceea 
ce privește viitorul lor profesio
nal. La acest ajutor, pagina 
„Profesia ta“ adaugă un ghid 
orientativ, o temă de meditație, 
— dinamica examenelor de ad
mitere în învățămîntul superior 
și de specializare postliceală, 
într-un fel, o inedită biografie 
a concursurilor de admitere — 
sesiunea din vară cuprinzînd ca 
date de bază numărul de locuri, 
numărul de candidați, numărul 
de admiși, media maximă și 
media minimă de intrare. Fără 
a cere de la cifre soluții în o- 
rientare și fără a fetișiza sem
nificațiile lor, acestea pot oferi

o serie de elemente de care 
trebuie să se țină seama în di
rijarea elevilor spre diverse in
stitute. facultăți, secții sau 
școli de specializare postliceală. 
Cifrele nu acreditează nici mă
car ideea unui succes facil a- 
colo, unde, de exemplu, numă
rul candidaților a fost egal sau 
inferior numărului de locuri 
6coase în concurs. Atributul co
mun și esențial al examenelor 
de admitere — exigența — a 
funcționat, în general, irepro
șabil, dovadă fiind, numai pen
tru învățămîntul superior teh
nic, agricol și economic, locu
rile neocupate în prima sesiu

ne la aproape jumătate" din 
secții și facultăți, și aceasta, nu 
din lipsa candidaților.

Dorim ca prin publicarea da
telor referitoare la concursul 
de admitere în învățămîntul su
perior și de specializare postli
ceală, sesiunea 1970, să venim 
în sprijinul completării infor
mației elevilor, dar, în același 
timp, să oferim cîteva repere 
de orientare.

De aceea, după publicarea 
întregii statistici, vom apela la 
specialiști pentru a comenta da
tele furnizate.

C. S.

INSTITUTUL DE PETROL, GAZE Și GEOLOGIE BUCUREȘTI
F. de geologie tehnică 40 76 37 9,41 6,08
F. de forajul sondelor și expL
zăc. de petrol și gaze 40 69 25 9,00 6,00
F. de tehn. și chimizarea petro
lului și gazelor 45 145 46 8,50 6,75

INSTITUTUL DE PETROL PLOIEȘTI
F. de mașini și utilaj petrolier 40 136 26 8,22 6,00

INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI
F. de mine 50 105 52 9,66 6,11
F. de electromecanică minieră 30 98 32 9,00 6,66

ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR AGRICOL

INSTITUTUL AGRONOMIC IAȘI

INSTITUTUL AGRONOMIC BUCUREȘTI
F. de agricultură 190 554 75 8,50 6,00
F. de horticultura 140 502 109 8.S6 6,00
F. de medicină veterinară 80 286 45 8,33 6,00
F. de zootehnie 125 246 52 8,83 6,00
F. de îmbunătățiri funciare 80 38 4 6,83 6,08

INSTITUTUL POLITEHNIC GALAȚI

TCM 60 185 61 9,83 7,33
Mașini și utilaj de prelucrare
la cald 25 62 26 8,78 6,17
Mecanică agricolă 30 57 25 8,83 6,00

INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI

F. de mecanică
Nave și instalații de bord 40 87 40 9,77 7,00
TCM 70 166 70 9,72 6,94
Frigotehnie 30 66 31 9,22 7,27
F. de industrie alim. și tehnica
pescuitului
Industrie alimentară 50 269 52 9,77 8,44
Tehnica pescuitului 15 192 15 9,50 8,00

F. de construcții

F. de electrotehnică
Electromecanică 70 166 78 9,83 7,50
Electroenergetică 80 185 84 9,66 7,33
F. de mecanică
TCM 65 166 70 9,83 7,00
Mașini termice 20 47 22 9,33 7,16
Mașini unelte 25 62 26 9,00 6,33
Mecanică agricolă 40 57 21 7,50 6,00
F. de chimie industrială
Tehn. subst. anorg. 30 84 31 8,75 6,62
Tehn. subst. org. 30 88 30 8,62 6,50
Tehn. comp, macromol. 20 65 22 9,12 7,37
Tehn. celulozei, hîrtiei și fibre
lor artificiale 30 88 32 8,87 6,87
Tehn. chimică textilă 25 73 26 9,12 6,87

Tehn. mecanică a tricot, și con-

Construcții civile și înd. 75 145 79 9,50 6,33
Căi ferate, drumuri, poduri 30 56 30 8,50 6,00
F. de hidrotehnică
îmbunătățiri funciare 80 74 27 8,50 6.00
Construcții hidrotehnice 40 63 40 9,50 6,50
F. de industrie ușoară
Tehn. mecanică a filării și
țeserii 60 141 61 9,50 6,50

INSTITUTUL POLITEHNIC TIMIȘOARA

fecțiilor 30 86 32 9,50 7,16
Tehn. chimică și confecții din
piele 30 55 27 9,66 6,00

F. de electrotehnică 
Electromecanică l

70 172 72 9,22 7.44
Electroenergetică 70 149 70 9,22 6,66
Calculatoare 50 101 53 9,77 7,22
Electronică aplicată 25 70 26 9,66 6,44
F. de mecanică
TCM 70 149 71 9,33 6,22
Mașini termice 20 46 19 8,44 6,00
Material rulant 30 45 20 8,66 6,00
Mașini hidraulice și pneumatice 25 41 14 7,89 6,00
Tehn. sudurii 50 90 47 8,65 6,00
F. de mecanică agricolă 60 56 9 7,88 6,11
F. de construcții
Construcții civile și ind. 75 125 53 9,11 6,00
Construcții hidrotehnice 40 42 11 8,00 6,00
Căi ferate, drumuri, poduri 30 37 14 8,05 6.00

INSTITUTUL AGRONOMIC CLUJ

F. de agricultură 115 382 115 8,83 6,00
F. de horticultura 55 268 58 8.66 6,50
F; de medicină veterinară 50 141 52 9,33 6,33
F. de zootehnie 90 161 60 8,66 6,60

F. de agricultură 115 308 119 9.00 6,66
F. de medicină veterinară 50 195 54 9,17 6,50
F. de zootehnie 90 209 65 8,83 6,00

INSTITUTUL AGRONOMIC TIMIȘOARA
F. de agricultură 115 291 67 8,66 6,00
F. de medicină veterinară 25 90 31 8.66 6.33
F. de zootehnie 90 185 57 9,00 6,00

ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ECONOMIC
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

F. de economia producției
Economia industriei construe-
țiilor și transporturilor 300 1175 301 9.83 7,11
Economia agriculturii 70 191 63 9,44 6,0n
F. de calcul ec. și cibernetică
economică
Statistică 200 321 120 9,50 6,00
Mecanizarea și autom. calcul, ec. 120 552 124 9,28 7.00
Cibernetică economică 90 463 90 10,00 7,50
F. de comerț
Economia comerțului interior 150 671 150 9,72 7,06
Economia comerțului exterior 150 616 151 9,92 8,33
Merceologie 150 276 S7 9,00 6,00
F. de finanțe 180 517 190 9,83 6,00
F. de contabilitate 300 681 187 9,17 6,00
F. de economie generală 30 125 33 9,50 6.83
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Cupa ziarului

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum 
R. P. Bulgaria, unde va întreprinde o vizită de priete

nie, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
MARIAN SPICHALSKY, a transmis o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat. „Vă transmit 
dumneavoastră, stimate tovarășe președinte și prin dumnea
voastră întregului popor român — scrie în telegramă — cele 
mai cordiale felicitări, precum și urarea ca relațiile de prie
tenie și colaborare dintre popoarele noastre să cunoască o 
continuă dezvoltare".

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale, domnului JOHANN HAFSTEIN, prim-minis- 
tru al Republicii Islanda, o telegramă în care se spune:

Cu prilejul numirii dumneavoastră in funcția de prim-mi- 
nistru al Republicii Islanda, vă adresez felicitări cordiale.

ANGELO NICULESCU EXPLICA 
LUI DOBRIN„7"-LE

Angelo Niculescu 
lui Ddbrin numai

„De ce 
i-a acordat 
nota 7 ?“ — se vor fi întrebat 
cititorii noștri ieri, văzind ca
lificativele acordate de antre
nor jucătorilor. Iată explicația, 
venită chiar de la antrenorul 
naționalei : „Dobrin a avut un 
început bun, remarcindu-se 
printr-o serie de execuții teh
nice care au colorat jocul, pre
cum și prin pasa dată lui Du- 
mitrache la primul goL A tri
mis, insă, multe pase la adver
sar, a frînat jocul, conducted 
exagerat de mult balonul, in 
detrimentul jocului de ansam
blu al echipei. în repriza a 
doua. Dobrin — cu resursele 
fizice consumate — a fost su
perficial. Și apoi, să nu confun
dăm echipa Finlandei cu cele 
ale Angliei, Cehoslovaciei și 
Braziliei—".
ANTRENORUL ECHIPEI DINA
MO OBSERVATOR INDISCRET 

LA- LONDRA
• Sîmbătâ. la Londra, antre

norul Dumitru Nîcolae-Nicu-

FOTBAL CULISELE
DE ULTIMĂ ORĂ

• TOVARĂȘUL FLORIAN 
DĂNĂLACHE, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, a plecat luni dimineața la 
Moscova pentru a participa la 
lucrările Sesiunii Consiliului 
General al Federației Sindicale 
Mondiale.

• LA 12 OCTOMBRIE a avut 
loc lâ București semnarea Con
venției rutiere încheiate între 
ministerele de resort ale Româ
niei și R. F. a Germaniei.

încheierea acestui document 
va facilita colaborarea și dezvol
tarea în continuare a transportu
rilor reciproce de călători și 
mărfuri pe teritoriile statelor 
respective, precum și în tranzit 
pe continentul european.

• LUNI DIMINEAȚA a pără
sit Capitala, plecînd spre R. P. 
Chineză, o delegație a Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, condusă de ministru] ' 
Ion Avram, pentru a face o vi
zită în această tară.

• LA CONSILIUL DE MI
NIȘTRI, s-au încheiat luni con
vorbirile intre Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare econo
mică intre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, și dr. Kurt Fichtner, 

(vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții R.D. 
Germane in comisie.

Cu acest prilej, a fost Înche
iat un protocol, care cuprinde 
noi măsuri privind dezvoltarea 
și adincirea colaborării și coo
perării economice și tehnice în
tre cele două țări în diferite do
menii de interes reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat în 
spirit de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

• CA URMARE A TRATATI
VELOR desfășurate în spiritul

prieteniei și înțelegerii reciproce, 
la 12 octombrie 1970 a fost sem
nat, la București, Acordul pri
vind schimbul de mărfuri intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, pe perioada 1971— 
1975.

Conform acestui acord. Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia va livra în Republica 
Socialistă România : cabluri e- 
lectrice, minereu de fier, bau
xită, celuloză, produse siderur
gice. produse din cupru și din 
alamă, materii prime și pro
duse farmaceutice, o gamă largă 
de produse chimice, bunuri de 
larg consum și altele.

Republica Socialistă România 
va livra : produse petrolifere, 
anvelope, aluminiu blocuri, cau
ciuc sintetic, produse farmaceu
tice, produse ale industriei lem
nului. bunuri de larg consum și 
altele.

Acordul prevede, de asemenea, 
efectuarea unui volum însemnat 
de livrări reciproce de mașini și 
utilaje, in mare parte bazate pe 
operațiunile de cooperare perfec
tate între întreprinderile și cen
tralele industriale ale Republicii 
Socialiste România și organizați
ile economice din Republica So
cialistă F ederativă Iugoslavia. 
Astfel, se vor efectua livrări re
ciproce de locomotive electrice, 
mașini-unelte, produse electro
tehnice etc.

De asemenea. Republica So
cialistă România va efectua li
vrări de instalații pentru ciment, 
șasiuri de autocamioane, mașini 
agricole, iar Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia va 
efectua livrări de motoare Die
sel navale și pentru autovehi
cule.

Acordul prevede creșterea de 
peste două ori a volumului 
schimbului de mărfuri în urmă
torii cinci ani. față de cel rea
lizat în perioada 1966—1970.

I
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«or a urmărit partida Totten
ham — F. C. Liverpool (1—0). 
pentru a „conspecta" maniera 
de joc a fotbaliștilor din Liver
pool. viitorii parteneri ai echi
pei Dinamo, in „Cupa europea
nă a tîrgurilor”.

2F. C. Liverpool — ne spunea 
ieri Nicușor — este o echipă ti- 
nără, alcătuită din fotbaliști ro- 
buști, care joacă -după „tipare
le* britanice : in forță, cu pase 
lungi, cu centrări înalte și pu
ternice in fața porții. Mi-au 
plăcut jucătorii Thomson, Law
ler, Evans și Heighwav".

CE FACE NARCIS COMAN ?

„Scinteia tineretului" la atletism

A

• CAMPIONATUL EURO
PEAN DE FOTBAL progra
mează in această săptămină 
noi intilniri. Astfel, miercuri 
se vor disputa patru meciuri 
după următorul program : la 
Copenhaga Danemarca — 
Portugalia (grupa a 5-a) ; la 
Dublin : Irlanda — Suedia 
(grupa a 6-a) ; la Luxem
burg : Luxemburg — Iugo
slavia (grupa a 7-a) ; la Ka
towice : Polonia — Albania 
(grupa a 8-a). In cadrul a- 
celeiași competiții, simbăiă, 
la Koln se vor intîlni selec
ționatele R. F. a Germaniei 
și Turciei. în aceeași zi, la 
Berna, se va desfășura me
ciul amical dintre reprezen
tativele Elveției și Italiei.

• Observatorul federal la 
jocul Dunărea Giurgiu — C.F.R. 
Pașcani. Bujor Pătruțescu, ne-a 
adus vești bune despre porta
rul Narcis Coman, .are este, 
cum se știe, suspendat pînă in 
primăvara anului viitor. „La 
Giurgiu, am discutat cu foarte 
multă lume despre Coman, 
despre care am auzit numai lu
cruri frumoase, îmbucurătoare. 
Fostul portar al naționalei este 
angajat la șantierul naval din 
localitate, unde muncește con
știincios, fiind apreciat de în
tregul colectiv al șantierului. 
Se antrenează zilnic, snb con
trolai antrenorului Petre Min- 
dru. Duce o viață ordonată, și-a 
redus rația zilnică de țigări tde 
la M la 5!). consumă in loc de 
alcool — lapte ! Ara fost rugat 
să-i transmit lui Răducanu mult 
succes in poarta reprezentati
vei. dar. totodată, să-l averti
zez că. in ziua in care va pri
mi drept de jac. Coman n va fi 
un contracandidat foarte peri
culos*.

Sincer ne bucură foarte mult 
veștile despre Coman și aștep
tăm cu nerăbdare reintrarea lui 
în arena sportivă. Succes, Co-

Rapid 
fost con- 
miercuri, 

intr-un

M1INE RAPID — F. C. BANGU 
(BRAZILIA)

o Turneul echipei 
București în Spania a 
tramandat. Mîine, 
giuleștenii vor întîlni
joc amical, pe stadionul Repu
blicii, formația braziliană F.C. 
Bangu, aflată în turneu în Eu
ropa.
EM. DEMBROVSCHi — ALATURI 

DE PELE ÎN ECHIPA LUMII !
o Agențiile internaționale de 

presă au anunțat la timpul po
trivit că în Mexic, pe autostra
da ce duce spre stadionul Az
teca — și care va purta denu
mirea de ..Bulevardul fotbalu
lui mondial" — vor fi 
statui celor mai buni 
cite unul din fiecare 
participantă la turneul 
CM din Mexic. Din Ciudad de 
Mexico se anunță că Federația 
mexicană va lansa, in curînd, 
invitații celor 16 jucători, ve- 
niți :n capitala Mexicului, „la 
probă" in vederea statuilor, 
pentru un meci inedit cu 
prezentatjva țării gazde, 
selecționata lumii, alături 
„regele’ 
fotbalistul român Em. 
brovschi. declarat, in 
unui referendum, cel mai 
jucător al României.

ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE

• Meciul Panatinaikos Atena 
— Slovan Bratislava, contînd 
pentru turul II al Cupei Cam
pionilor Europeni, va fi condus 
de o brigadă de arbitri români, 
avindu-l la centru pe Constan
tin Bărbulescu.

MERIDIAN

ridicate 
jucători 

echipă 
final al

O CU OCAZIA LUCRĂRI
LOR Uniunii europene de 
natație. care au avut loc Ia 
Bratislava, s-a stabilit, prin
tre altele, ca viitoarea ediție 
a „Cupei Europei” să se 
dispute in 1971 în zilele de 
28 și 29 august. întrecerile 
masculine vor avea Ioc la 
Stockholm, iar cele feminine 
la Bratislava. Campionatele 
europene de natație pentru 
juniori se vor disputa între 
12 și 15 august la Budapesta. 
„Cupa Europei” la sărituri 
de la trambulină este pro
gramată pentru 19—21 au
gust la Londra, iar campio
natele europene de polo pe 
apă pentru echipele de ju
niori vor avea loc la Barce
lona intre 1 și 5 septembrie.

re- 
Din 

de 
Pele va face parte și 

român Em. Dem- 
declarat, în urma 

bunConcursul atletic inițiat âe 
ziarul nostru, adresat toturar 
ele'.rior din Capitală, a fost 
primit cu viu interes de elevi 
și profesori. în majoritatea șco
lilor au și început primele în
treceri în cadrul orelor «ie edu
cație fizică sau in =<*-» -

Pentru început 
sat in cîteva școli 
staoiaoului J23 Ax
ție fizică. vechi ci 
tre sprijinitorii ac 
ti ce in rîndurile e'

La Liceul industrial de con
strucții. profesoara E. Brinze 
a destășurat ma' 
in cacrji ezap 
Pentru aceasta € 
obținâ dtf cîteva 
„Viitorul* spec 
pentru axletisrn, la ore ciad a- 
tiețu consacraț; au fac antrena
ment. folosind astfel coodițiile 
optime pentru o triere a ele
mentelor dotate. Eleva M. Sto- 
ian, o veveriță care nu-șj gă
sește nicicum locul, a reușit cel 
mai bun timp la 60 m plat 
(93), iar acum urmează cu per
severență antrenamentele pen
tru etapele următoare ale com
petiției. Datorită atenției cu 
care și In anii trecuți profe
soara Brînzei s-a ocupat de 
pregătirea elevilor și mai ales 
de îndrumarea celor mai buni 
spre secțiile de performanță. 
Liceul industrial de construcții, 
pe lingă alte succese sportive 
se poate mîndri, astăzi, și cu 
eleva Gherghina Iordache, cîș- 
țigătoarea Crosului tineretului 

Iîn 1969 iar in prezent compo
nentă de bază a lotului repu
blican de atletism al juniori
lor.

Cu un cîștigător al Crosului 
tineretului, dar al ediției din 
acest an. se pot mîndri și pro
fesorii Titus Predescu și Nicu- 
lina Icleanu de la Școala pro
fesională Auto. Este vorba de 
elevul din anul II, Gheorghe 
Ghipu, care după ce a cîștigat 
detașat Crosul tineretului a 
reușit să iasă și campion repu
blican la 1000 m ți să întreacă 
recordurile republicane ale 
probelor de 800 m și 1000 m la 
categoria juniorilor de 15—16 
ani.

în acest an, pînă in prezent, 
nu s-a remarcat nimeni în mod 
deosebit din rlndul elevilor. 
Poate doar L Merișoiu din 
anul II, înaintea celorlalți la 
proba de viteză, desfășurată în

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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(Urmare din pag. 1)
— A fi preocupat de marile probleme ale umanismului 

nu înseamnă pierdere de vreme. Noi, oamenii nu trăim pen- ■ 
tru simplul scop de a perpetua specia. Noi nu producem << I 
pentru simplul scop de a produce, de a avea ce să mîncăm, SS ■ 
ce să îmbrăcăm, unde să ne adăpostim. De foarte multă 
vreme am părăsit această perioadă din lunga noastră isto
rie. Este adevărat că fără îndeplinirea ăcestor elementare 
cerințe nu am putea supraviețui, dar a ne opri la această
ipostază nu este cu putință. Fără cultivarea complexă a spi- (.(. ■ 
ritului, fără cizelarea continuă a psihicului, fără adăugarea S) I 
componentelor morale și estetice, personalitatea omului, a >> I 
individului ar fi incompletă, ar dăuna societății. Nu ai în- 
tîlnit niciodată în viață un om extrem de inteligent, dar 
lipsit complet de o ținută morală ? Nu ți s-a părut că este 
cel puțin invalid, dacă nu periculos ? Să nu mai vorbim 
despre pretinsul „savant“ în cutare știință pozitivă, dar care 
nu citește o poezie într-un an, nu are timp să asculte un 
concert, să vadă un spectacol sau o expoziție. Există ase
menea exemplare — este drept, foarte rare — dar să-mi fie 
permis să nu-mi placă un pom cu jumătate din coroană 
verde și cu cealaltă jumătate uscată. Prefer un pom viu și 
nu pe cel pe jumătate mort.

I
I
I
I
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(Urmare din pag. I) 
plină. Nici un constructor nu 
lucra.

— Cît timp a durat construc
ția căminului nr. 3 ?

— Doi ani, ne răspunde se
cretara U.T.C.

Dacă pentru săparea și tur
narea fundației la noul cămin 
constructorilor I.C.M. le-au 
fost necesare mai bine de două 
luni, un simplu calcul ne arată 
că păstrîndu-se acest ritm, că
minul va fi terminat în 1972.

în toamna anului trecut vi
zitam alte șantiere, respectiv 
ale celor două cămine destina
te tinerilor Uzinei de autotu
risme Pitești. Devizul : peste 
2 700 000 lei. Sarcina materia
lizării acestor fonduri, a aces
tor eforturi financiare ale sta
tului, a revenit șantierului 4 al 
Trustului județean de con
strucții. Termenul scadent: 30 
iunie a.c. în toamnă însă, mai, 
precis în luna octombrie 1969 
cînd vizitam șantierul, doar 3 
muncitori asistați de un mais
tru, „rîcîiau" cu tîrnăcoapele 
fundațiile lucrării.

— Credeți că vă veți în
cadra în termenul planificat, 
lucrînd cu atîta „zel“ ?

— Urma alege, tovarășe, mă 
pune maistrul la punct. Re
vin-o dumneata în luna iunie 
și mai vorbim atunci.

în iunie n-am revenit. 
Mi-am reamintit invitația a- 
cum, cînd aerul tot mai tare 
al sezonului ne face să ne gîn- 
dim la calorifere. La Pitești 
s-or fi încălzit ? Cînd am a- 
juns acolo, acum două zile, 
m-am întrebat dacă nu cumva 
greșisem, dacă nu cumva mai
strul se referise la luna iunie a 
anului 1971. Pentru că cele 
două cămine cu termene de 
punere în funcțiune în trimes
trul doi, se află încă într-o 
fază de „promisiune". Clădirea 
B II a intrat ce-i drept în fini
sare interioară dar vecina ei, 
B. I. a fost ridicată numai pînă

Ia primul nivel. Celelalte două 
etaje sînt încă în stadiul de 
grămezi de materiale, cărămi
dă și prefabricate aruncate în 
jurul construcției. L-am cău
tat pe maistrul cu invitația. 
Nu mai era. In schimb, l-am 
găsit jJe tovarășul inginer 
Gheorghe Dulgheru, inginer 
șef al șantierului IV.

— De ce nu s-au respectat 
termenele inițiale ?

— Nu mă întrebați de trecut. 
Nu-mi aparține. Sînt nou (am 
mai auzit deseori pe șantiere 
această scuză și vom reveni). 
Pot să vă dau toate asigură
rile însă că se lucrează intens

și că cele două cămine vor fi 
puse la dispoziția tinerilor la 
30 octombrie și respectiv 15 de
cembrie.

La conducerea trustului, in
ginerul șef, tovarășul Ion Bu- 
lacu, apreciază și dînsul că 
termenul inițial n-a putut fi 
respectat din „diverse" moti
ve, dar printr-o mai mare con
centrare de forțe ar fi fost po
sibil și s-ar fi cuvenit ca ele să 
se predea măcar în septembrie. 
„Nu mai încape însă nici o în
doială că datele la care se re
ferea inginerul-șef al șantieru
lui sînt realiste și vor fi res
pectate — spune dînsul. Deși 
antecedente ne-ar îndreptăți 
la anumite îndoieli și nu atît 
antecedentele cît situația de 
fapt de pe șantier — cum spu
neam, căminul B. I. se află cu 
zidurile doar la primul nivel — 
dar să acceptăm ideea că în

am deo'.a- 
din jurul 

unde 
de ed'-CÂ-

I pe

rs

atie-

• Au fost ștab:
Intilniri internaționale ale lo
turilor reprezentative (A și 
olimpic). Prima selecționată 
a țârii va juna, pe 28 octombrie, 
în Olanda. cu echipa A.D.O„ 
fruntașa clasamentului olar.dex 
în aceeași zx. !a Sofia, echipa 
olimpică va da replica repre
zentativei naționale a Bulgariei.

• COMPETIȚIA A FOST PRI
MITA CU INTERES.

• LA OUA CÎND ATLET1I 
CONSACRAT! NU FAC ANTRE
NAMENT — ®E PISTELE ATLE
TICE ELEVR! PE UNUL DIN STA
DIOANELE SATELIT — ÎNTRE
CERI APRIGE. • SE ASTEAPTA

INFORMAȚII LA REDACȚIE.

mai multor elevi peatru orele 
atletice de colectiv sportiv, 
cred că este suficient pentru a 
contribui ie «accesai 
competiții inițiată de 
sScinteia Tiaeretuluu*.

Alt vecin al stadionu 
și Liceu] 20 August*. J 
lec tivul profesorilor de 
ție fizică format din p: 
ra Silvia Bălan, ți p:

acestei 
ziarul

desfășurare. Rugăm eu acest 
prilej ca organizațiile U.T.C„ 
consiliile asociațiilor sportive 
ale elevilor, profesorii de edu
cație fizică din școli să ne 
relateze telefonic sau în scris, 
la redacție, aspecte, informări 
asupra felului cum se desfă
șoară Cupa inițiată de ziarul 
nostru, indicîndu-ne numele 
elevilor sau al profesorilor care 
se evidențiază eu acest prilej.

SILVIU DUMITRESCU

Start In cursa de 60 m. Imagine luată în curtea Liceului
„23 August"

Grupaj realizat de
DUMITRU VIȘAN

• CU TOATE că a fost 
invins in Turul Lombardiei, 
ciclistul belgian Eddy Merckx 
continuă să conducă detașat 
in clasamentul pentru tro
feul ,.Pernod”, totalizind 409 
puncte. Urmează Ocaua 
(Spania) — 158 puncte și Le
man (Belgia) — 120 puncte. 
Van Springel (Belgia) se 
află pe locul 4 cu 12 puncte.

PRUDENȚĂ 
ȘI LAȘITATE

(Urmare din pag. I)

concluzie firească : cei lași dis
par. cei imprudenți sînt jertfiți, 
copiii se maturizează în focul 
vieții, al păcii, al războiului, 
în timp ce omenirea prudentă, 
curajoasă, onestă își continuă 
drumul numit istorie.

Bunăvoința de a conviețui 
conform normelor face apel la 
prudență, cea de toate zilele, 
pe care o numim adesea tact. 
Ea se confundă cu măsura. Se 
manifestă în limbajul și ati
tudinea de fiecare zi în fami
lie, la locul de muncă. într-o 
societate care tinde să se per
fecționeze continuu, ca a noas
tră, tactul își are importanța 
sa. Pentru că nu ajunge nu
mai să ai o opinie justă, ci este 
necesar să știi să ți-o impui 
semenilor, care adoptînd-o, nu 
vor avea decît de cîștigat. Nu 
se predau nicăieri lecții de 
tact. Singură școala vieții ne 
învață prudența cea de toate 
zilele ! Exercițiul gîndirii, re
nunțarea la grabă, tempera
rea orgoliului — iată cîteva 
elemente ajutătoare. Un om 
prudent poate fi deja bănuit de 
inerție. Să fim însă conștienți 
că prudența este o artă a do
zajului. Prudentul este un cu-

cele două luni care au mai ră
mas, constructorii vor conden
sa timpul la maximum, prin- 
tr-o productivitate ridicată și 
de data aceasta se vor ține de 
cuvînt. Dar...

— Lucrul în pripă, sub pre
siunea termenului care se a- 
propie, o treabă pentru care se 
rezervaseră prin plan 10 luni 
dar care se face de către a- 
ceiași oameni, cu aceleași mij
loace în două luni, nu prezintă 
pericolul abaterilor de la ca
litate ?

Vom reda răspunsul ingine
rului șef al trustului citeva 
rînduri mai jos. Deocamdată

iată constatările noastre pe un 
alt șantier piteștean: cel al că
minului cu 130 locuri pentru 
tinerii Combinatului de indus
trializarea lemnului. Lucrările 
au început în aprilie. Toată 
vara însă, în timpul optim de 
activitate, constructorii s-au 
mișcat ca melcul. în iulie, după 
cum ne informează tov. Florin 
Arvatu de Ia serviciul inves
tiții a beneficiarului, nu s-a 
lucrat deloc. în prezent, cînd 
zidăria trebuia terminată, mai 
sînt de ridicat și aici, încă 2 
nivele,

— Judecind după ritmul de 
pînă acum și după forța dizlo- 
cată aici — trei betoniști și un 
macaragiu — vor mai fi ne
cesare alte șase luni pentru 
terminarea lucrării. Pe ce vă 
bazați afirmînd că tinerii vor 
primi totuși cheile la 15 de
cembrie ?

— Pe... promisiunile șantie
rului, ne răspun&e tînărul mai
stru Adrian Păduraru. în urmă 
cu patru zile mi-au fost luați 
toți zidarii de aici și trimiși în 
altă parte. Mi s-a spus însă că 
vor reveni. Deci, dacă am la 
dispoziție 15 zidari, 5 dulgheri, 
6 betoniști și trei fierari beto- 
niști îl voi termina la timp.

Să considerăm că îi va avea 
și termenul va fi și aici respec
tat. Dar și de data aceasta re
vine în discuție calitatea lucră
rilor executate în „viteza" im
pusă de munca în salturi. Zi
dăria este strîmbă și din cauza

cămin, ne întâmpină tovarășul 
Anton Culpi, maistru care exe
cutase căminul uzinei „Hidro
mecanica" din Brașov.

— Șantier, spunem noi, pen
tru că va trebui să vă reîn- 
toarceți de unde ați plecat.

Și facem împreună o vizită 
la fața locului. Starea căminu
lui este dezolantă. Pereții scă
rilor sugativează apa grupuri
lor sanitare, înfățișindu-ne 
bizarele hărți ale lucrului de 
mîntuială. Tencuiala pe aceste 
porțiuni a început să cadă. In
stalația electrică s-a defectat. 
Ușile ia centrala termică au 
fost montate, parcă în bat-

ca și la 
unor lu- 
să și le 
ei sînt

mortarului rău preparat, de 
slabă rezistență. Prin găurile 
zidurilor exterioare se vede ca 
printr-un ciur. Din cauza co- 
frajelor incorecte, grinda de 
rezistență de deasupra geamu
rilor este diformă. Și acum, 
dacă mai e cazul, redăm răs
punsul tovarășului inginer șef 
al Trustului de construcții, la 
întrebarea cte mal sus :

— Nici vorbă. Dacă e făcută 
cu atenție și cu răspundere, 
graba nu strică întotdeauna 
treaba. Dăm numai lucrări de 
bună calitate...

Nu mai comentăm dispropor
ția dintre părerea conducerii 
trustului și realitatea concretă 
de pe șantierul de care vor
beam. Pentru că ne „grăbesc" 
exemplele de pe alte șantiere.

— De ce șantier? Noi ne-am 
retras acum două luni, tinerii 
locuiesc tot de atîta timp în

jocură, pe dos. Sifoanele din 
băile comune sînt sub capaci
tatea de absorbție, apa inun- 
dînd coridoarele. Diblurile cor
purilor de iluminat s-au des
prins din pereți. Te întrebi pe 
bună dreptate: cine-și permite 
să-și bată joc de banii statu
lui, de ce nu se iau cuvenitele 
și drasticele măsuri de sanc
ționare a vinovaților, obligîn- 
du-i să suporte pagubele prici
nuite de nepriceperea, neseri
ozitatea și indolența lor, indi
ferent dacă este vorba de con
structori sau proiectanți ? în- 
tr-o situație asemănătoare se 
află și căminele puse la dis
poziția Uzinei nr. 2, Uzinei de 
rulmenți și de șuruburi unde 
caloriferele au trebuit repara
te înainte de a fi puse în func
țiune.

— Cine sînt vinovății ?
— Eu nici într-un caz. Am

preluat lucrările spre sfîrșitul 
lor, de la alt maistru, adică în 
faza de finisare, se scuză, tov. 
Culpi.

Deci aceeași scuză 
Pitești. Responsabilii 
crări nu sînt lăsați 
ducă pînă la sfîrșit,
transferați de pe 0 zi pe alta, 
fără nici un discernămînt, de 
la o lucrare la alta. Astfel, că 
de fiecare dată primești aceeași 
replică: „n-am lucrat aici de 
la început". Așadar, vinovății 
principali sînt conducătorii în
treprinderilor de construcții 
care creează o artificială, o ne- 
justiffcată fluctuație a cadre
lor de conducere în cadrul în
treprinderilor și șantierelor și 
nu concep sistemul de organi
zare a activității în care fie
care inginer, maistru, șef de 
echipă și muncitor să desăvîr- 
șească ceea ce a început pen
tru a exista posibilitatea 
fiecare să fie 
munca lui. Pe 
proasta calitate 
datorește cum 
demonstrăm mai sus, salturi
lor, ritmului neuniform, cînd 
lucrările se dau peste cap.

Vitregite de forța de muncă, 
execuția căminelor a început 
cu mare întîrziere iar după ce 
a început au fost deseori lă
sate în părăsire săptămîni și 
luni în șir. Așa s-a întîmplat 
cu căminele C.I.L. Pitești, ale 
uzinei de autoturisme și a uzi
nei Hidromecanica. Sau dacă 
nu, lucrările au fost „conti
nuate" simbolic, de trei-patru 
muncitori, cu un randament 
minim. Deși presați de terme
nele scadente, de apropierea 
sezonului rece, constructorii din 
Sibiu ca și cei din Pitești n-au 
concentrat forțele necesare pe 
șantierele lor. în schimb curg 
promisiunile. Ele nu țin însă 
nimănui de căldură. Tinerii aș
teaptă totuși, chiar cu această 
mare întîrziere, cheile camere
lor lor.

ca 
judecat după 
de altă parte 

a lucrărilor se 
încercam să

rajos tenace, un om activ și 
rațional, care în slujba unor 
idei corecte se desfășoară ne- 
constrîns, dar cu măsura luci
dității, la limita imprevizibilu
lui. Dar lașul ? Eu refuz să 
cred că tinerii pot fi lași. Lași
tatea este unul dintre cele mai 
grave defecte de caracter, de 
fapt impropriu numită „de
fect"; ea este mai degrabă o 
boală psihică la evoluția că
reia au concurat lipsa unei e- 
ducații ferme și împrejurări 
individuale și sociale speciale. 
Există în literatură o galerie 
întreagă de lași feroce ori de
ghizați. Uneori și în viață...

Cei care se sustrag obligații
lor sociale, dintre care prima 
și cea mai onorabilă e munca, 
sînt lașii cinici. Ei exploatează 
sentimentele familiale cu ra
pacitate, dar se tem să ia în 
piept viața, această frumoasă 
bătălie cîștigată ce ni s-a dat.

Lașitatea nu are scuză. Doar 
în cazuri grav patologice ea 
poate veni din spaimă ori din 
durere. Omul este astfel con
struit, ca ființă armonioasă, 
încît poate suporta atît cît i 
se cere, pierdere și consum, 
fără să-și întineze fondul u- 
man superior.

Mai mult decît un viciu, a- 
cest cancer al vieții sufletești 
inundă, pe măsură ce trece 
timpul, compartimentele cele 
mai intime. Un laș la slujbă 
și în familie este un om pe 
care nu se mai poate conta, a 
cărui integritate morală sub
minată așteaptă clipa prăbu
șirii. Am văzut recent la 
cinematecă I. Vitelloni de Fe
lini. Ei bine, nu există și pe 
bulevardele noastre tineri 
„inadaptabili", care nu mun
cesc și nu gîndesc, socotind că 
societatea le este datoare, dar 
că ei înșiși nu au nici o obli
gație ? Tăurași pletoși, dezabu- 
zați, care nu încearcă să pri
vească mai departe de pro
priul nas, Subțiat, scurs către 
păhărelul de gin, cea mai ief
tină dintre băuturile mai 
speciale ? Un om cu un ideal 
nu poate fi niciodată pe de
plin nefericit, el este veșnic 
un om în luptă cu inerția, cu 
platitudinea, în permanentă 
concurentă cu el însuși. Dar 
dacă nu te preocupi la timp 
de schelăria morală a perso
nalității în formare s-ar putea 
să ai surpriza să descoperi în
tr-o împrejurare oarecare, pe 
neașteptate, că ești laș — con
statare distrugătoare și dispe- 
rantă.

Această țară a conștiinței 
nu menajează mediile inte
lectuale și artistice. Ba. une
ori, dimpotrivă. Aș spune că, 
din cînd în cînd, le preferă, 
ca teren labil al subiectivi- 
tăților, al orgoliilor și ambi
țiilor. în acest teren se desfă
șoară ceea ce numim drama 
cunoașterii. Uneori victimele 
cunoașterii pot fi niște lași 
atroce. Este bine ca dumnea
voastră să nu credeți că 
artist pe care îl admirați, 
citiți, vă înghesuiți să-1 
deți, poate fi uneori laș. Și to
tuși se întîmplă și așa. Despre 
un neintelectual se va spune 
numai că este un fricos, lași
tatea celuilalt apare însă de 
două ori mai dezgustătoare, 
ca și cum ar fi premeditată. 
Se întîmplă cîteodată, evident 
destul de rar, ca lașitatea să

un 
îl 

ve-

se lăfăie în însăși materia ar
tei. Una dintre formele sale 
voalate este crearea unor arti
ficii sau a unor aparențe ale 
realității în numele necesită
ților momentane. Autorul eva
dează de la fondul său sensibil 
rațional și nu reușește decît să 
devină inactual, din dorința, 
uneori sinceră, de a fi prea ac
tual sau prea modern. Ca orice 
evadat din datoria sa supremă, 
el este un laș. Reversul: spai
ma de a răspunde cu prompti
tudine și onoare cerințelor so
cietății în care trăiește și se 
dezvoltă, cu scuza ascunsă că 
mîine acestea vor fi depășite. 
Să fi pierdut din autenticitate 
Divina Comedie pe motiv că 
s-a făcut ecoul luptei politice 
regionale dintre guelfi și ghi
belini ? Ne dăm seama că în 
artă prudența miroase a lași
tate. Dar acel talmeș-balmeș 
voit pe care îl regizează ar
tistul temător a-și susține o- 
piniile într-un cîmp clar, cu 
bătaie lungă, dar acea ordine 
neinspirată și schematică care 
ține în subtext adevărurile 
vieții, oferindu-ne numai pas
tișe ?

Parvenitismul în scara so
cială poate hrăni puțin cite 
puțin o lașitate încă nedată 
în vileag, modificînd pe ne- 
gîndite caracterul. Meritul re
cunoscut mai greu, după un 
efort îndelungat, este mai 
sănătos pentru tînărul înzes
trat decît împingerea într-un 
fast călduț după criterii în
doielnice. Manifestările de la
șitate apar mai ales cînd indi
vidul obișnuit prea devreme 
cu funcția și scaunul său nu 
le mai poate părăsi, nu mai 
răspunde astfel angrenajului 
complicat al mișcărilor rever
sibile — căci societatea este 
asemeni scoarței astrului nos
tru încercat. Pentru a se con
tura puternică și atotcuprin
zătoare ea trebuie să facă față 
zilnic unor seisme impercep
tibile.

Sînt admirați ambițioșii. 
Sînt disprețuiți lașii. Dar v-ați 
gîndit că nu-i desparte decît 
un pas. bineînțeles un pas 
greșit (pe care, poate, orice 
ambițios îl posedă virtual) și 
că omul trebuie să se păstre
ze într-un echilibru perma
nent între reușită și aspirație, 
între orgoliu și loialitate, pen
tru ca fiecare dintre datele 
unui caracter să evolueze ins
pirat, pentru ca societatea să 
nu devină un conglomerat de 
monștri ?

în proporții de masă pru
dența și lașitatea nu mai sînt 
opozante. Nu am auzit nici
odată vorbindu-se despre un 
popor de lași. Cred că nu 
există. Toate națiunile lumii 
sînt curajoase atunci cînd tre
buie. Autonomia și autodeter
minarea sînt clauzele tuturor 
tratatelor. Țările mijlocii ca 
suprafață și copulație au păs
trat o tradițională prudență 

între evenimentele rectan
gulare ale unui secol compli
cat, țările mijlocii au dovedit 
un tact apreciabil și justificat.

Din această perspectivă su- 
Derioată lașitatea dispare. Ră- 
mîne prudența ca o lege a con
servării și a progresului. Po
etic întreținută de freamătul 
existenței ca și soarele în 
ochi. ,



Plecarea tovarășului MICOLAE CEAUȘESCU 
la Sesiunea jubiliară a OUI. 

Primirea de către președintele 
Republicii Islanda

de
Declarația făcută de președintele sesiunii

Adunării Generale a O.O.. [(hard Hambro,

(Urmare din pag. I)

Au participat, din partea ro
mână, Dumitru Popescu și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Din partea islandeză 
au luat parte Johann Hafstein, 
președintele guvernului, Emil 
Jonsson, ministrul afacerilor ex
terne, Gylfi Gislason, ministrul 
comerțului și culturii, Assgeir 
Asgeirsson, fost președinte al re
publicii, Bigir Finnsson, pre
ședintele Parlamentului, Olafur 
Johannesson, președintele Parti
dului Progresist, Ludvik Josefs- 
son, liderul Grupului parlamen
tar al Alianței populare, Hanni
bal Valadimarson, președinte al 
Alianței Liberale și de stingă și 
alte oficialități islandeze. Erau 
prezenți șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Reykjavik.

In cadrul recepției care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească au fost rostite toas
turi.

In cuvîntul său, președintele 
KRISTJAN ELDJARN, după 
ce a adresat președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, un călduros 
bun venit în Islanda, a spus : 
Poporul Islandei este bucuros și 
onorat de faptul că ați binevoit 
să vă opriți în această țară, chiar 
pentru un timp atît de scurt, în 
drumul spre Organizația Națiu
nilor Unite, pentru sesiunea ju
biliară a acesteia.

i Există, intr-adevăr, o foarte 
mare distanță între cele două 
țări ale noastre, între țărmul în- 
cintător al Mării Negre și coasta 
oarecum rece a Atlanticului de 
Nord, aflată, ca să mă exprim 
plastic, în umbra enormei mase 
a Țării Ghețarilor, Groenlanda.

', Cu toate acestea, cele două 
popoare ale noastre se cunosc 
bine unul pe celălalt. întreținem 
relații diplomatice din 1956, mi
nistrul nostru de afaceri externe 
a efectuat recent o vizită oficială 
în România, unde i s-a făcut o 
minunată primire prietenească. 
Tot astfel a fost primită, în cursul 
acestui an, și o delegație de 
deputați ai Parlamentului islan
dez.

Aceste vizite au sporit în rîn- 
dul poporului islandez interesul 
manifestat pentru România, pen
tru istoria sa îndelungată și bo

gată. pentru cultura sa veche și 
multilaterală, precum și pentru 
remarcabilele realizări de astăzi 
ale țării.

Poporul Islandei dorește să în
trețină relații bune cu toate na
țiunile. Sînt convins, domnule 
președinte, că popasul pe care îl 
faceți in Islanda va reduce, ca sa 
mă exprim simbolic, distanța 
care separă geografic cele două 
națiuni ale noastre, ne va apro
pia și mai mult și va intări le
găturile de prietenie care, sint 
bucuros să o spun, s-au stabilit 
deja în mod ferm între noi.

Președintele Islandei a toastat 
apoi în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a soției sale, 
Elena Ceaușescu, pentru prospe
ritatea poporului român.

Președintele Consiliului de 
Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a rostit apoi un toast de răspuns 
în care a spus :

Doresc, în primul rind, să vă 
mulțumesc pentru amabila invi
tație de a fi oaspeții dv. și pen
tru primirea deosebit de căl
duroasă pe care ne-ați făcut-o. 
De asemenea, mă folosesc de a- 
cest prilej pentru a vă adresa dv. 
și poporului islandez un salut 
prietenesc din partea mea și a 
poporului român.

Intr-adevăr, așa cum ați re
marcat, între țările noastre, deși 
situate la mari distanțe, există re
lații de prietenie. In ultimii ani 
ele au cunoscut o extindere con
tinuă. Vizita în România, în pri
măvara acestui an, a ministrului 
de afaceri externe al Islandei a 
contribuit la dezvoltarea acestor 
relații.

Cunoaștem rezultatele poporu

lui islandez în dezvoltarea sa 
economica și socială și ne bucură 
mult realizările obținute in aces
te domenii. La rindul său. po
porul român obține succese în
semnate in construirea orânduirii 
noi, pe linia progresului econo
mic și social. Acestea creează 
condiții favorabile dezvoltării in 
continuare a legăturilor de co
laborare economică, tehnico-ști- 
ințifică Și culturală, dintre po
poarele noastre.

Faptul că. deși țările noastre 
au orânduiri sociale diferite, re
lațiile dintre ele Se dezvoltă in 
mod pozitiv, se datorește respec
tării principiilor independenței 
și suveranității, deplinei egalități 
in drepturi, respectului reciproc 
—ceea ce deschide o bună 
perspectivă evoluției viitoare a 
acestor relații.

Sper, domnule președinte, că 
veți avea plăcerea să vizitați in
tr-un viitor nu prea îndepărtat 
România și să cunoașteți munca 
și preocupările poporului nostru, 
dorința sa de pace, de colaborare 
cu Islanda, cu toate popoarele 
lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a toastat în sănătatea șefului sta
tului islandez și a soției sale, a 
primului ministru, pentru priete
nia dintre cele două popoare, 
pentru propășirea Islandei.

Luni seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au fost conduse 
la aeroport de președintele Repu
blicii Islanda, Kristjan Eldjam. și 
de celelalte oficialități islandeze.

Următoarea escală a aeronavei 
prezidențiale, în drum spre New 
York, este orașul Montreal din 
Canada.

trimișilor speciali ai
NAȚIUNILE UNITE — Pre

ședintele celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, Edvard 
Hambro, a făcut o declarație 
trimișilor speciali ai Agerpres, 
Adrian Ionescu șt Constantin 
Aiexandroaie, Ia care se spu
ne :

In primul riad, doresc să-mi 
exprim satisfacția de a avea 
ocazia să mă adresez, prin in
termediul dv., opiniei publice 
din România, nu numai in ca
litate de președinte al acestei 
sesiuni, dar și pentru că sint 
norvegian. și între guver
nele și popoarele noastre au 
existat din totdeauna, iar in 
prezent mai mult ca oricind. re
lații extrem de bune și apro
piate.

In legătură cu semnificația 
sesiunii jubiliare. în cadril 
căreia vor ti făcute în fața 
Adunării Generale declarații de 
către șefii de state și guverne, 
Edvara Hambro. a arătat că: 
„Se urmărește, astfel, o nouă 
consacrare a tuturor principii
lor Cartei. Sint declarații ale 
oamenilor de stat cei mai auto
rizați care vor da o nouă în
credere popoarelor lumii, ce 
au privirile îndreptate spre or
ganizația noastră și urmăresc 
cu speranță activitățile ei. Cu 
atit mai mult cu cit aceste de
clarații. expuse intr-un aseme
nea cadru solemn de la înalta 
tribună a Națiunilor Unite, 
prezintă o importanță și un in
teres cu totul deosebit. Toate 
popoarele lumii așteaptă întă
rirea rolului și eficacității Na
țiunilor Unite in viața interna
țională”.

Subliniind cadrul propice pe 
care îl oferă Națiunile Unite

Agerpres la O.N.U.
pentru eforturile în direcția 
progresului șl cooperării In
tre țări în vederea asigurării 
păcii și încrederii între popoare, 
președintele actualei sesiuni a 
menționat că „în această misi
une. un rol important revine 
tuturor țărilor membre, atit ma
rilor puteri, cit ți țărilor mici 
și mijlocii. Națiunile Unite 
constituie o organizație a tutu
ror statelor, mart ți mici, care 
trebuie să-și aducă fiecare, in 
deplină egalitate, in condiții 
democratice, aportul lor In a- 
rest cadru la cooperarea prie
tenească, strinsă, plină de în
credere — ceea ce exclude so
luții unilaterale — factor care 
pc-ate asigura viabilitatea orga
nizației Națiunilor Unite*.

Referindu-se la o recentă de
clarație a președintelui Consi
liului de Stat al României. 
NICOLAE CEAUȘESCU. în le
gătură cu faptul că Organiza
ției Națiunilor Unite îi revine 
un rol remarcabil în adincirea 
cooperării între toate națiunile, 
președintele celei de-a 25-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U„ Edvard Hambro. a su
bliniat : .Sint foarte fericit de 
ocazia pe care o voi avea de a 
mă întilni ei președintele țării 
dv„ aici la Națiunile Unite. 
Nu numai pentru că I! admir 
foarte mult, dar și pentru că 
sint profund convins că poli
tica externă a României se ba
zează pe principiile Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite și 
pe voința fermă de a găsi noi 
posibilități pentru o și mai 
strinsă cooperare eu toate sta
tele lumii, și in mod deosebit 
cu cele europene, indiferent de 
sistemul lor politic, social și 
economic*.

Georges Pompidou 
despre situația din 
Orientul Apropiat
In cadrul unei conferințe de 

presă, ținută cu prilejul vizitei 
făcute la Tașkent, șeful statului 
francez, Georges Pompidou, a 
făcut unele precizări asupra 
convorbirilor purtate cu condu
cătorii sovietici. Referindu-se 
la situația din Orientul Apro
piat, șeful statului francez a re
levat că deși ..pozițiile sint des
tul de apropiate una de alta nu 
există identitate de vederi în
tre Franța și U.R.S.S.*. Avem 
împreună dorința realizării 
unei păci adevărate pe baze so
lide, a spus el, ceea ce presu
pune evacuarea teritoriilor ocu
pate, recunoașterea dreptului 
de existență pentru toate sta
tele, inclusiv Israelul. Ceea ce 
trebuie în Orientul Apropiat 
este îndepărtarea neînțelege
rilor și a- necunoscutelor. Cel 
mai bun lucru este ca misiunea 
Jarring să-și reia activitatea cît 
mai curînd. Franța regretă ho- 
tăririle părții americane de a 
nu mai participa la concerta
rea celor patru la nivel de su- 
pleanți, care executau lucrări 
pregătitoare și furnizau infor
mații utile pentru Jarring*.

BOLIVIA t

Preocupări pentru 
întărirea guvernului

Știrile sosite din Bolivia re
liefează că noul șef al statului, 
generalul Juan Jose Torres, 
este preocupat de întărirea 
sprijinului obținut pentru de- 
jucarea încercării de forță a 
militarilor de dreapta. Faptul 
că în guvernul său au fost in
cluși 9 civili și 5 militari re
flectă, după părerea agenției 
Associated Press, tocmai o ase
menea preocupare. Atenția sa 
este îndreptată mai ales spre 
menținerea sprijinului primit 
din partea puternicei centrale 
sindicale „Confederația lucră
torilor bolivieni", condusă de 
Juan Lechin. Acesta din urmă 
a declarat că îl va susține pe 
Torres, dar și-a retras propu
nerile ca reprezentanți ai „Con
federației lucrătorilor boli
vieni* să facă parte din gu
vern. Cu toate acestea, se men
ționează că noul ministru al 
muncii, Abel Ayoroa, a avut 
strinse legături cu organizațiile

sindicale, ministrul pentru pro
blemele sănătății și prevederi
lor sociale este lider al Parti
dului „Acțiunea revoluționară 
a muncitorilor**.

Torres a reafirmat la ultima 
sa conferință de presă intenția 
guvernului său de a proceda la 
„naționalizarea progresivă a 
companiilor străine care vor 
acționa contrar intereselor ță
rii** și a promis întărirea rolu
lui statului în exploatarea re
surselor naturale boliviene.

Se anunță, pe de altă parte, 
că inițiatorul loviturii de stat, 
generalul Rogelio Miranda, a 
primit din partea autorităților 
argentiniene azil politic și că 
el ar putea fi autorizat să pă
răsească Bolivia. Ceilalți lideri 
militari ai rebeliunii, care se 
baricadaseră în cazarma „Mi- 
raflores'* refuzînd să depună 
armele, par să se fi resemnat, 
recunoscînd autoritatea guver
nului instalat de Torres.
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Alegerile din Belgia

Telegrame de la bordul avionului
In drum spre New York, tovarășul Ni.jlae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a adresat, de la bordul 
avionului, telegrame primului secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc-Socialist Ungai, Janos Radar, și președin
telui Consilului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, Pal 
Losonczi, președintelui federal al Republicii Austria, Franz Jonas- 
președintelui Republicii Federale a Germaniei, dr. Gustav Hei
nemann, Majestății Sale Juliana, regina Olandei, și Majestății Sale 
regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, prin care transmite salutări cordiale și urări de 
pace și prosperitate popoarelor din aceste țări.

(Agerpres)

zahărul: amărăciunea disputei
Zahărul este dulce — la fel ca și profiturile obținute de 

pe urma lui — dar acum ridică o problemă extrem de 
dificilă pentru intențiile Marii Britanii, de a adera la Piața 
comună europeană. Un băutor de cafea sau de ceai, care 
aruncă un cub de zahăr în ceașca sa, poate că nu știe că 
îndărătul acestei „îndulciri** stau secole de conflicte. Za
hărul a zdruncinat economiile unor țări, a încurajat intro
ducerea sclavajului și a jucat chiar un rol în războaiele 
napoleoniene.

I
n prezent, in Europa nu se 
înregistrează o lipsă de 
zahăr. In fapt, cele șase 
țări membre ale Pieței 
comune înregistrează un 
surplus și, bineînțeles, că 

ar ii interesate să-1 vindă in Ma
rea Britanie, Irlanda, Norvegia și 

Danemarca — cele patru state 
eare duc tratative in vederea in
trării lor in C.E.E. Dar prețurile 
„celor șase“ sint de peste două 
orj mai ntari decit zahărul vin- 
ilut in prezent in baza acordu
lui asupra zahărului, încheiat 
■*n 1951 intre statele membre ale 
iCommonwealth-ului. Prin acest 
Racord, țările Commonvvealtli- 
JJului sînt obligate să producă 
Xcote lixe de zahăr pe eare le 
fepot insă exporta la un preț ga
rantat, ferit de fluctuațiile pie
lei internaționale. Pentru mul
te din aceste țări și teritorii, in 
Special Mauritius, Barbados și 
'St. Kitts, zahărul reprezintă 
principalul articol de export și 
oteră de lucru la aproximativ 
90 la sută din forța de muncă. 
Fără prețuri și piețe garantate, 
Mauritius — o insulă situată in 
Oceanul Indian, ca și cele doua 
insule din Marea Caraibilor — 
pot reveni la același haos eco
nomic ce l-au cunoscut la în
ceputul actualului secol. Toc
mai de aceea, împreună cu alte 
state producătoare de zahăr din 
Commonwealth, ele au trimis 
recent delegații oficiale la Lon
dra, pentru a reaminti guver
nului britanic obligațiile ce și 
le-a asumat in baza acordului 
asupra zahărului.

Australia, al doilea mare 
producător de zahăr din lume, 
după Cuba, este, de asemenea, 
profund preocupată de tratati
vele duse de guvernul de la 
Londra pentru a se alătura 
C.E.E. Stalul Queensland, prin
cipalul producător de zahăr din 
Australia, se teme de o puter
nică recesiune economică dacă 
nu vor fi menținute mai de
parte prețurile garantate de 
pină acum. Alte țări din „Co
munitatea britanică de națiuni** 
care vor avea de suferit sint 
Fiji, Jamaica și Hondurasul 
britanic.

Indiferent de prețul său, za
hărul a devenit de secole un 
aliment esențial, atît în socie
tățile primitive, cit și in cele 
moderne. Istoricii au stabilit că 
trestia de zahăr creștea in In
dia in primul mileniu i.e.n. 
ci nd era mestecată ca o plantă. 
Zahărul a ajuns in Europa prin 
Grecia antică, dar nu a ajuns 
să fie consumat pe larg decit 
in Evul Mediu. Intre secolele

al 15-lea și al 18-iea, puterile 
coloniale europene au introdus 
trestia de zahăr in emisfera 
occidentală. Atunci au avut loc 
și primele transporturi de sclavi 
africani aduși in „Lumea nouă** 
pentru a munci in plantații. Sa- 
vanții italieni au fost cei care 
au descoperit metoda de a ex
trage zahărul din sfeclă in pe
rioada Renașterii. Dar sfecla 
nu a fost cultivată pe scară lar
gă, decit atunci cind Napoleon 
Bonaparte a emis primul de
cret asupra zahărului, in 1811, 
pentru a zădărnici blocada por
turilor franceze de către mari
na britanică. In decurs de nu
mai doi ani, Franța a produs 
atunci 8 milioane tone de za
hăr, pentru ca la mijlocul se
colului al 19-lea majoritatea ță
rilor europene să înceapă culti
varea intensivă a sfeclei din 
care se extrăgea zahărul. In 
ce privește Marea Britanie, ea 
a depins in întregime de apro-

vizionările cu zahăr din colonii
le ei, pină in urmă cu citeva 
decenii. Astăzi, englezii consu
mă 3 milioane tone de zahăr 
anual, dintre care o treime 
este fabricată din sfecla de za
hăr autohtonă.

înaintea ultimului război mon
dial, prețul zahărului pe piața 
internațională a înregistrat o 
scădere catastrofală, ceea ce a 
dus aproape Ia ruină citeva din 
țările producătoare membre ale 
Commonwealth-ului. După răz
boi, Marea Britanie a recunos
cut necesitatea încheierii unui 
acord asupra zahărului in ca
drul Commonwealth-ului pen
tru a garanta producția și pre
țurile. După trei ani de tratati
ve s-a ajuns ca la 21 decem
brie 1951, să fie semnat acest 
acord, stabilit inițial ca un pact 
pe o perioadă de 8 ani, ce putea 
fi prelungit in fiecare an. In 
1968 acordul a fost revizuit ast
fel incit, in prezent, el poate fi 
amendat la fiecare trei ani, cu 
un preaviz obligatoriu de alți 
3 ani. Aceasta înseamnă că 
dacă Marea Britanie intră în 
Piața comună, obligațiile ce 
și le-a asumat față de țările 
Commonwealth-ului nu vor pu
tea fi modificate înainte de 31 
decembrie 1974.

P. NICOARĂ

Aproximativ 6.5 miG» 
oane de alegători bel
gieni s-au prezentat du
minică la vot pentru ale
gerea a 2® OM de consi
lieri in cele 2 5M de co
mune ale Belgiei. Deși 
urnele au fost inchise la 
ora 14, rezultatele defi
nitive la nivel național 
vor putea fi cunoscute in 
mod precis abia in zilele 
următoare.

Cu toate acestea, pe plan 
local și in special in capitală, 
tendințele recentei consultări 
populare, de care au fost le
gate concluzii cu sensuri mai 
largi privind politica actualului 
guvern de coaliție, au fost des
tul de evidente. După cum a- 
preciază corespondentul agen
ției France Presse. guvernul 
Eyskens nu riscă o deteriora
re a pozițiilor sale în urma ale
gerilor de duminică, dar nici 
nu și-a ușurat sarcina Poate 
că tocmai acolo unde se aștepta 
o oarecare clarificare a situa
ției, prin conturarea unei ati
tudini mai clare sau printr-o

polarizare a opiniilor popu
lație: fața de planurile guver
namentale privind soluționarea 
conflictului lingvistic, lucru
rile s-au complicat. Potrivit 
mai multor observatori poli
tici. mai clar a fost contrastul 
intre maniera de grupare a 
opiniilor ia Bruxelles, pe de o 
parte, și in restul țării, pe de 
altă parte.

In Flandra, ca și în Va Ion ia, 
cele două mari partide tradi
ționale ale coaliției guverna
mentale, social-creștinii și so
cialiștii. au rezistat presiunilor 
extremiste ale grupării de 
dreapta „Volksunie*. După 
aprecierile. făcute duminică 
seara de ministrul de interne 
belgian, opoziția parlamentară 
liberală a înregistrat un recul 
general. La Bruxelles, fief-ul 
tradițional al liberalilor, vic
toria a fost împărțită între so
cial-creștinii lui Van den Bo- 
venants (12 locuri) și frontul 
francofon (13 locuri). Liberalii 
au pierdut 7 locuri, iar socia
liștii 4. Un succes al mișcări: 
francofone a fost, de asemenea, 
înregistrat în restul comunelor 
din zona bruxelleză.

Delegația guvernului

R.D. Vietnam respinge 

propunerile președintelui Nixon

DOCUMENT DAT PUBLICITĂȚII LA PARIS
Purtătorul de cuvint al delegației guvernului Republicii De

mocrate Vietnam la Conferința cvadripartită de la Paris in pro
blema vietnameză a dat publicității un document in legătură cu 
recentele propuneri ale președintelui S.U.A., Richard Nixon, pri
vind Indochina.

După ce se precizează că S.L'.A. n-au avut niciodată intenția 
să retragă toate trupele lor din Vietnamul de sud decit în mod 
condiționat, în document se afirmă că delegația guvernului 
R.D. Vietnam la Conferința de la Paris respinge propunerile 
președintelui Nixon. „Considerăm că cele cinci puncte conținute 
în propunerile domnului Nixon nu urmăresc să pună capăt 
războiului și să reinstaureze pacea pe baza respectării indepen
denței și libertății poporului vietnamez, ci, dimpotrivă, să con
tinue vietnamizarea războiului pentru a obține o poziție de 
forță pe cimpul de luptă și la masa de conferințe".

■

Umbra incertitudinii planează asupra paginii inaugurale a 
noului an universitar în Italia. Cadrele didactice din universită
țile italiene au anunțat că nu vor Fi deschise cursurile la 15 
octombrie, în cazul în care parlamentul nu va adopta de ur
gență legea referitoare la reforma universitară (reformă care 
ar trebui să prevadă, între altele, un nou sistem de angajare 
□ cadrelor didactice, modernizarea și sporirea numărului sălilor 
de cursuri și de studiu și a laboratoarelor, modificarea sistemu
lui de constituire a consiliilor din facultăți). Avertismentului uni
versitarilor li s-a alăturat cel al organizațiilor studențești.

N
oua acțiune consti
tuie, în fapt, o pre
lungire o unei vas
te mișcări revendi
cative a studenților 
și majorității ca
drelor didactice universitare în

cepută cu cîțiva ani în urmă. 
Nemulțumirile din universități 
vizează atît dificultăți de ordin 
material, 
structurii școlii 
liene.

Dcte publicate 
anului 
atestă 
studenți au funcționat numai 
9 600 de cadre universitare, iar 
dintre acestea doar 3 200 erau 
profesori purtînd oficial acest 
titlu. S-au citat, în acest sens, o 
serie de cazuri cînd la 300—350 
de studenți a existat un singur 
profesor ajutat de cîțiva asis
tenți... voluntari. O statistică 
efectuată de autoritățile univer
sitare de resort pentru perioada 
amintită releva că un număr de 
16 universități și institute nu au 
dispus de spații pentru cursuri 
și de laboratoare, decît pentru 
un procent variind între 50 și 75 
la sută din studenții înscriși. A 
fost semnalat cazul facultății de 
litere și filozofie din Roma 
unde, în anul universitar prece
dent, au funcționat săli de stu
diu care asigurau frecvența 
normală a numai circa 3500 
din cei 7 200 studenți înscriși.

într-un sens mai larg, miș
carea revendicativă din iumea 
universitară italiană vizează, 
însă, paralel cu îmbunătățiri 
sensibile de ordin material o 
reformă de structură menită să 
modifice substanțial și să mo
dernizeze un sistem de predare 
a științei și de organizare a vie
ții universitare acuzat ca depă
șit. într-o analiză a frămîntări- 
lor mereu mai accentuate ob
servate în rindul universitarilor 
și studenților, ziarul IL MESSA- 
GERO aprecia în urmă cu ci
teva săptămîni că tensiunea își 
are rădăcinile în „nemulțumirea 

studenților si a unei mari părți

cît și carențe ale 
superioare ita-

la sfîrșitul 
universitar precedent 

că la cei circa 500 000 
au funcționat

Frămîntări

deschiderii

universitar

in ajunul

noului an

in Italia
a corpului didactic în fața în- 

autoritățile

ITALIA. — Demonstrație a studenților din Roma pentru ur
gentarea reformei universitare.

abordează reforma universita
ră". Influentul cotidian nota : 
„Au fost necesari aproape trei 
ani pentru ca forurile legiuitoa
re să adopte în iunie 1968 o 
lege-cadru de reformă uni
versitară care ar fi trebuit să 
fie normal legiferată în urmă 
cu cel puțin un deceniu și care, 
o afirmă specialiștii, e foarte 
departe de a asigura moderni
zarea universității italiene. 
Chiar și aplicarea integrală a 
acestei prime mișcări înainte 
întîrzie însă. Dacă ritmul acesta 
exasperant va continua, atunci 
toate motivele de nemulțumire 
se vor acumula". O expresie 
elocventă a acestei „nemulțu
miri acumulate" a constiruit-o 
scrisoarea adresată la sfîrșitul 
lunii trecute premierului italian 
de 120 de profesori universitari, 
în care aceștia cereau „o ur
gentă ți mult mai activă preo
cupare a guvernului pentru re
forma școlii superioare". Scri
soarea atrăgea atenția. că.„pu- 
nerea la pas a universității ita
liene cu structurile societății 
moderne se face prea încet", 
că „reforma trenează în comi
siile senatului", că „ceea ce

se impune este o grăbire a mă
surilor efective, profunde, care 
să facă din universitate un in
strument activ al societății mo
derne italiene" și că „este ne
cesar ca statul și municipalități
le să facă mai mult pentru faci
litarea materială a frecventării 
universității".

Hotărîrea luată de cadrele 
didactice și sprijinită de orga
nizațiile studențești în legătură 
cu „blocarea" deschiderii cursu
rilor noului an universitar nu 
face decît să releve amploarea 
și acuitatea nemulțumirilor acu
mulate în universitățile italiene. 
E greu de prevăzut dacă va fi 
accelerată legiferarea reformei 
universitare, împotmolită ac
tualmente în meandrele dezba
terilor unei comisii senatoriale. 
Și, firește, în această lumină, 
incertitudinile deschiderii amfi- 
teatreJor italiene la 15 octom
brie, se mențin.

ACUZAȚIILE

E. R.

BERNADETTE! DEVLIN
VIZEAZA

La Nancy, s-a încheiat cel 
de-al 5-lea Salon internațio
nal de securitate a muncii, 
in cadrul căruia a avut loc 
concursul celor mai bune 
invenții de tehnică a secu
rității muncii, adaptabile la 
mașini și utilaje. România 
a luat premiul I pentru ur
mătoarele invenții : dispo
zitiv de protecție la mașini 
de frezat cu ax vertical și 
dispozitiv de protecție la 
fierăstrăul circular cu masă 
mobilă. autor ing. Minetos 
Nieolae de la Institutul de 
cercetări științifice pentru 
protecția muncii.

F>! e
ÎNTREVEDERE 

NORODOM SIANUK— 
MAURICE COUVE DE MURVILLE

SlClUir

• LA 12 OCTOMBRIE A.C., 
în sala „Kunstforeningen" din 
Copenhaga s-a deschis expozi
ția „Nicolae Grigorescu**. Pu
blicul danez are ocazia să cu
noască opera marelui pictor, 
după ce s-a familiarizat cu arta 
altor pictori români ale căror 
lucrări au fost prezentate in 
expoziții anterioare.

Expoziția a fost deschisă de 
K. Hetveg Petersen, ministrul 
danez al culturii. In cuvintul 
inaugural, ministrul s-a referit 
la dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor culturale româno- 
daneze, a evidențiat valoarea 
operei pictorului Grigorescu, 
importanța cunoașterii recipro
ce a valorilor culturale ale po
poarelor danez și român.

• NORODOM SIANUK, șe
ful statului cambodgian și pre
ședintele Frontului Național 
Unit al Cambodgieî, a avut o 
întrevedere luni la Pekin cu 
Maurice Couve de Murville, 
fostul prim-ministru al Fran
ței, care se află în vizită in 
R.P. Chineză.

La întilnire au participat 
Ngo Hou, ministrul sănătății 
publice, pentru problemele re
ligioase și sociale din guvernul 
regal cambodgian de unitate 
națională, precum și ambasa
dorul Franței în R.P. Chineză, 
Etienne Manac’h.

KIICHI AICHI 
in prima Vizita oficiala 

ÎN OKINAWA

• MINISTRUL DE EXTER
NE JAPONEZ, Kiichi Aichi, a 
sosit în Okinawa, in prima vi
zită oficială pe care o persona
litate japoneză cu această func
ție o întreprinde în insulă de 
la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial.

Șeful diplomației nipone va

avea convorbiri cu oficialități
le de la Naha, capitala Okina- 
wei, precum și cu alți repre
zentanți ai populației locale a- 
supra termenilor concreți ai 
retrocedării insulei către Ja
ponia.

ACORD DE COLABORARE 
POLONO—VEST-GERMAN

• Biroul de colaborare știin
țifică cu străinătatea al Acade
miei de Științe a R. P. Polone 
și Oficiul pentru schimburi in- 
teruniversitare din R. F. a Ger
maniei au semnat un acord de 
colaborare, informează agenția 
P.A.P.

PORTO RICO 
DUPĂ INUNDAȚIILE 

CATASTROFALE

• IN PORTO RICO. situația 
revine treptat la normal după 
inundațiile catastrofale produ
se săptămina trecută. Potrivit 
unui bilanț incomplet, inunda
țiile s-au soldat cu cel puțin 
50 de morți și dispăruți, apro
ximativ 10 000 de persoane ră
mase fără adăpost și pierderi 
materiale evaluate la peste 50 
milioane dolari.

MINISTRUL DE EXTERNE 
DANEZ ÎN IUGOSLAVIA

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Danemarcei, Poul 
Hartling, aflat in vizită oficia
lă in R.S.F. Iugoslavia, și-a în
ceput luni convorbirile oficiale 
cu omologul său iugoslav, Mir
ko Tepavaț. La sosirea in capi
tala R.S.F. Iugoslavia, el a de
clarat că relațiile dintre țara 
sa și Iugoslavia sint foarte 
bune, exprimind convingerea 
că discuțiile pe care le va pur
ta cu personalitățile iugoslave 
vor contribui la dezvoltarea 
cooperării și relațiilor de prie
tenie dintre Danemarca și 
R.S.F. Iugoslavia.

• LA INVITAȚIA Vecei Exe
cutive Federale, a sosit în Iu
goslavia, într-o vizită oficială 
de șapte zile, președintele Băn
cii Internaționale pentru 
constiucție și Dezvoltare, 
bert Mc Namara.

Intr-o declarație făcută 
aeroport, Robert Mc Namara 
și-a exprimat satisfacția de a

Re- 
Ro-

vizita Iugoslavia, de a conferi 
cu președintele Tito și alte per
sonalități iugoslave și de a cu
noaște dezvoltarea economică a 
țării. Referindu-se la activita
tea Băncii pe care o conduce, 
cl a relevat că Iugoslaviei i-au 
fost acordate în acest an cre
dite în valoare de 108 milioane 
dolari.

AUTORITATILE
BRITANICE

Deschiderea sesiunii Conferinței

generale a U. N. £ S. C. 0.

In ultimii cinci ani, co
merțul Pakistanului cu țări
le socialiste s-a dublat, rele
vă intr-un număr recent 
ziarul „Pakistan Times". 
Dezvoltarea rapidă a acestor 
relații,'subliniază ziarul, este 
o urmare a condițiilor avan
tajoase în domeniul comer
țului oferite de țările socia
liste țărilor în curs de dez
voltare.

Luni s-au deschis la Paris lu
crările celei de-a 16-a sesiuni 
a Conferinței generale a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.), la care iau parte 
reprezentanții celor 125 de state 
membre. Delegația română este 
condusă de ambasadorul Valen
tin Lipatti, delegatul permanent 
al Republicii Socialiste România 
pe lingă U.N.E.S.C.O.

Lucrările au fost deschise de 
William Eteki-Mboumoua (Ca
merun), președintele sesiunii 
precedente. Pe ordinea de zi a 
dezbaterilor se află programul

și bugetul U.N.E.S.C.O. pentru 
anii 1971—1972. precum și schița 
planului de activitate pentru 
perioada 1971—1976.

Programul pe cinci ani, care 
urmează să intre în vigoare in 
1971, are in vedere in primul 
rind problema educației, efortu
rile UNESCO tinzînd spre conti
nuarea luptei împotriva analfa
betismului și pentru democra
tizarea învățămintului. Anul 
1972 va fi proclamat An inter
național al cărții, pentru a sti
mula pe plan regional produc
ția și distribuirea de material 
destinat lecturii.

Consiliul European de la 
Strassbourg a făcut cunoscut 
că Bernadette Devlin, tînăra 
reprezentantă nord-irlandeză 
in Parlamentul britanic, con
damnată recent la șase luni 
de închisoare pentru rolul 
jucat in evenimentele din 
Irlanda de nord, a acuzat in 
mod formal, în fața Consi
liului, Marea Britanie de 
violarea Convenției dreptu
rilor omului. Acuzațiile de
putatei nord-irlandeze vizea
ză faptul că autoritățile bri
tanice au refuzat citarea 
unor martori propuși la pro
ces și, ulterior, au refuzat 
re.judecarea procesului ei in 
fața unei curți de apel. 
Consiliul European a anun
țat decizia sa de a cere 
Marii Britanii un răspuns 
scris in legătură cu aceste 
acuzații.

• UN PURTĂTOR DE 
VlNT francez a anunțat 
după-amiază că cea de-a 
întilnire a ambasadorilor Uniu
nii Sovietice, Statelor Unite, 
Franței și Marii Britanii, care 
trebuia să aibă Ioc luni, a fost 
aminată pentru marți diminea
ță. Intilnirea va avea loc la 
reședința ambasadorului fran
cez.

cu- 
luni 
45-a
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