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„De la ARGEȘ 1 
la ARGEȘ 19"

în 1968 — anul reluării fru
moaselor tradiții de muncă vo
luntar patriotică, a fost creată 
brigada „Argeș 1“ care a luat 
parte la lucrările de pe Șantie
rul national al tineretului „Au
tostrada București—Pitești", o- 
cupind locul II pe tară in intre- 
cerea patriotică. Un an mai tir- 
ziu, incă 4 brigăzi din Argeș se 
înscriseseră in efectivele de 
muncă ale șantierului national, 
„Șoseaua Cimpulung — Brașov", 
ocupînd primul Ioc pe tară in 
marea dispută a hărniciei. în 
cursul acestui an alte 14 brigăzi 
ale tinerilor argeșeni au activat 
cu multă eficientă pe șantierele 
naționale de la Cimpulung Mus
cel, autostrada București — Pi
tești, Lotru etc. Astfel, brigada 
„Argeș-19“, cu un efectiv de 250 
de tineri, la obiectivele de lu
cru a obținut 52 lei, valoare a 
zilei-muncă, incununînd această 
susținută strădanie cu un nou 
loc de fruntaș pe țară.

crearea oăreia și-a adus o deo
sebită contribuție. „Cursurilor 
le-a fost asigurată o tematică 
interesantă și o ținută științifi
că, precum și conferențiari de 
mare competență, cadre didac
tice universitare, oameni de cul
tură, publiciști etc. Participa
rea este masivă, în special mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
Uzinei mecanice din Sinaia".

H. L.

O „cronologie" pe 
600 de ani

Recent, in Arhiva Muzeului 
culturii românești din Scheii 
Brașovului cu prilejul cercetării 
vechiului inventar s-a descope
rit o „cronologie" scrisă eu li
tere chirilice, din anul 1862, 
care istorisește evenimentele 
de-a lungul a șase sute de ani 
incepind cu 1292 piuă in 1839. 
Autorul, anonim la această oră, 
se dovedește a ft un bun cunos
cător al acestui lăcaș cultural.

A. C.

• • • SEMNELE DE CIRCU
LAȚIE sînt obligatorii și pentru 
biciciiști chiar dacă aceștia nu 
Trebuie să dea un examen privi
tor la cunoașterea lor. Aurel 
Scarlet (27 ani) din comuna Mir
cea Vodă fără să țină seama de 
indicatorul ..oprire la intersecție- 
a intrat în plină viteză de pe o 
stradă laterală pe șosea. Nu știm 
dacă cunoștea regulile de circula
ție sau le-a ignorat numai fiind
că era în stare de ebrietate. Ori
cum. un camion care venea pe 
D.N. 2 B a încercat să-1 evite; 
manevra șoferului a reușit dar 
A. S. nu a putut frina și a in
trat in roata din spate a mași
nii, decedind în urma șocului 
produs la căderea pe asfalu
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V. RAVESCU A apărut 
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al revistei 
„PROBLEME 

ECONOMICE"

• • • INSPIRAȚIE SUBITA 
Ccstea Flore (24 ani), din satul 
Mineleu. jud Bihor nu a avut 
pînă ac mcodată de-a face cu 
justiția- E greu de înțeles ce l-a 
determi? at să fure un aparat de 
radio -Mamaia* de ia o masă ve
cină în timp ce se afla in bufe
tul ..Moeeasa* din Oradea. Desi
gur că a fost imediat prins de 
proprietar si de ceilalți eonsu- 
maton. Această -nsp» rație subită, 
care i-a venit probabil sub influ
ența consumației a-coolice, Q va 
duce in boxa acuzaVior.

„UNIVERSITATEA" 
din Sinaia

Recent a avut loc la Sinaia o 
importantă premieră cultural- 
științifică. Universitatea popu
lară din Sinaia. Ea își va desfă
șura activitatea după programa a 
zece cursuri : „Istoria culturii și 
civilizației românești", „Proble
me contemporane ale educației", 
„Știința conducerii și organizării 
producției", „Cunoștințe medi
cale", „România pitorească", 
„Părinții și educația copiilor", 
„Pagini din istoria cunoașterii", 
„Arta filmului", „Limbi străine" 
(cu patru secții), „Tribuna ac
tualității internaționale".

Cuvintul de deschidere al 
cursurilor a fost rostit de acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, căruia i-am solicitat 
apoi părerea despre această 
nouă instituție de cultură la

DIX SUMAR :
ANIVERSAREA SEMICENTE

NARULUI PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN.

Nicoară Ionescu : Un concept 
dinamic al dezvoltării eficiente a 
economiei românești; Dr. C. Pin- 
tilie : Probleme ale modernizării 
și perfecționării învățămîntuiui e- 
conomic superior; Dr. Fi. Drag- 
ne : Condițiile social-economice 
în preajma grevei generale din 
octombrie 1920
DEZBATERI

* * ♦ Gestiunea economică a în
treprinderilor socialiste (începe
rea dezbaterii); • • • Perfecționa
rea normării și retribuirii muncii 
în C.A.P. (continuarea dezbaterii).

ÎN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT;
Gâll Erno : 

IDEALUL PROMETEIC

EFICIENȚA CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE

* * * Valorificarea creației teh- 
nico-științifice românești — im
perativ al progresului economic 
și social (continuarea anchetei). 
REDUCEREA CHELTUIELILOR 
MATERIALE

* * * Economisirea 
materiale — necesitate vitală 
ridicării calitative a activității 
producție (începerea anchete4 
CONSULTAȚII

Dr. V. V. Protopopescu
Principii și concepte ale știin

ței conducerii întreprinderilor. 
TERMENI ȘI DEFINIȚII

Vladimir Trebici : Creșterea e- 
conomică ; Lilian Crețu : ,.Marke
ting.
CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE 
NOTE BIBLIOGRAFICE 
PUBLICITATE

resurselor 
a 

de

• • • FUGA INUTILA. Se 
poate fiittapia. R se tatîteptt a- 
desea. ea în acesder.teLe de circu
lație o parte din persoanele im
plicate să fie răa-te avîod nevxxe 
de* îngrijire sMdteaH «tgeaftL 
Prevederile legii Ta acest sens 
sînt clare. Neresoectarea tar con
stituie nu numai o contravenție 
a p o abdicare de la prusexpc. 
morale unanim acceptate Fua» 
de la locul acetdent-l— este șt 
inutilă, vinovatul fund nx de
vreme sau mai tîrzxu depcstat de 
organele de m-litie. Ceea ce s-a 
intlmplat șt ta cazul Ita Stan Pe
tra che (22 ani) din Galați care, 
efectuînd o depășire a rănit grav 
un muncitor ce lucra la reface
rea marcajului rutier. S. P a fu
git imediat fără să acorde aju
tor victimei și să-i asigure trona- 
portul la un spital. D-pâ suma: 
cîteva ore a fost identificai și a- . 
restat.

• • • KISSELGUR Roman |
Munteanu (24 ani) <ttn eeuatma 1 
Vălișoara. județul Hunedoara, so- I 
fer la I.T.A. Deva a sustras de pe 
șantierul termocentralei Mintia I 
89 de saci cu kisselgur, după care 
s-a apucat să-i vîndă la diverși 
cetățeni... ca ciment cu 5t de tei I 
sacul. O activitate comermalâ 
care nu a durat prea mult intru-* 
cit miliția a găsit la domiciliul * 
lui 81 de sad ce au fost retur- 
nați șantierului.

Și după atitea și atitea piese 
de teatru excelente „jertfite" 
programului 2, in timp ce pe. 
programul 1 erau programate 
la aceeași oră sau filme sau 
transmisii sportive (și cui nu-i 
place ?), în sfîrșit... marți, 20.15 : 
seară de teatru. Schimbul nefe
ricitului Paul Claudel in trada-- 
cerea impecabilă a lui N. Ar- 
gintescu Atnza. Distribuție de 
sărbătoare (Dina Cocea. Vale
ria Seciu, Ion Marinescu, Dan 
Nuțu) dirijată de un vechi ma
estru de platou — Ion Barra, 
ale cărui merite regizorale sint 
demult recunoscute de noi. 
Timp de două ore ne-am legă
nat iluziile intr-un dreptunghi 
strălucitor ca niciodată. Ne-ar 
place să se repete timpul 
acela : nu ziua de marți, desi
gur.

*
Un film bun — Comoara din 

Sierra Madre — al cărui final 
ni l-a amintit pe Zorba 
(miercuri’, o piesă — Autostop 
de Iosif Naghiu — pe care am 
văzut-o doar in programai 
«ie radio-televiziune (joi). un 
alt film — Preludiu — excelent, 
in care copii trăiesc (și na se 
joaca de-a rizboc-L rvxnerit. un 
serial — lneenptiMfii — pe 
care nu mai trebuie să-l lău
dă— nai. pentru că O laudă 
toată lumea, alt serial ' adarp — 
oare se pare că s-a bccurat de 
Bare sacces in Franța (dar cine 
a.-s: ridică in slăvi conCul 2) 
și ta care — din cite ne-sm po
int da seama — nu se întî—pU 
nimoc înainte de a ști ce urmea
ză .simcătâ si -r. Inspector ge
neral strimbâret prusemt «fcn- 
tr-un revisor abia f-n-Tărit du- 
Ennicăl. ta sa-e aceasta este 
fii—.«grafia săpat mir.:: in gene
ral note Ne întrebă* insă ce 
ce își închipuie crisesa că tre- 
bme neapărat să ne pîu-frv— 
duminica urmărind de cete mai 
write ori filme rare, deși, 
vechi. tint slabe? ta urma ur
mei Inspectorul general este 
ce! nai bun film al marelu; ar
tist comic Danny Kaye ?

•
Patinajul. ah. aceste alune- 

Cfcri «ie lebede pe gheață ! Șf 
această micuță incintătoare 
Beatrice Huștiu. campioană aa- 
ponaU la numai 14 ani î Foarte 
bine, patinajul artistic este .un 
sped «ie teies-iziune*. Sint alte 
sporturi care na se .văd* pe
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RECITAL
DE LIEDURI

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

100 DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16.45; 19; 21,15), Excelsior (orele
8 30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria 
(6rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

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

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 8 30; 10,45; 13,15; 
16; 18 30), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), 
Modern (orele 9; 11,30; 13,45; 16; 
18.30; 20,45).

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

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

IMPOSTORII : rulează la Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20.30)

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

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

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

HATARI -.^.rwează. Ja., Timpuri 
Noi (orele 1» In coaunuare); 
Programe de documentare in pre
mieră (orele 19; 20.45).

PATRICIA ȘI MUZICA : ruieazâ 
la Grivița (orele ie.»; 16; lt.15;
20.30) . Arta (orele 15.30; 18; 2t).

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

MAYERLING : rulează la Bu
șești (orele 15.30; 19), Volga (orele 
15,30; 19). Moșilor (orele 17; 20.15).

FLACĂRA OLIMPICĂ : rulează 
la Moșilor (ora 15).

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

HIBERNATUS : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 16; 18.15; 20.30), Flo- 
reasca (orele 15.30; 18; 20.30), Au
rora (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) Flamura (orele 11; 16; 18,15;
20.30) .

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

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Unirea (ora 15.30).

AURUL : rulează la Lira (ora
15.30) , Rahova (ora 15.30).

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

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

DRAGOSTE ȘI VITEZA î rulea
ză la Drumul Sării (orele 16.30; 
18.30; 20,30). Munca (orele 16; 18; 
20).

PĂSĂRILE : rulează la Glulești 
I (orele 15.30; 18; 20.30). Miorița (o- 

rele 10; 12.15: 15; 17.30; 20).
PETRECEREA : rulează la Co- 

troceni (orele 15.30: 17,45; 20).
CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA

GOSTE : rulează la retorta terete 
11;

CANARUT. ȘI VISCOLUL: r»- 
leazâ la Viitorul tore »).

ULTIMUL DRUM : rutead la 
Popular (ora 15.»-

A TRAI PENTRU A TRAI : ru- 
leazâ la Popular (orele 18; 31.15).

ÎNTÂLNIREA : rulează la Flacă
ra (orele 16; 18l 26). Rahova (orele 
18; 29.»).

FRUNZA DE VIȚA : rulează ta 
Vitan (orele 15 »; 18; ».15).

CLIPA DE LIBERȚATE : rulea
ză la Ferentari (orele 15.»; 
17.46; 20).

MOARA CU NOROC : rulează ta 
Pacea (orele 15,»; M; ».15).

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

TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru
lează la Cosmos (orele 15.»; 18; 
20,15).

iesc de ' SEARA LTTE-

u te rare* 6e M. Lax — ara » ; Tto- 
tru. .Ion Tasiteacu* : SE CAUT A 
UN MINCINOS — ora ta» ; Tea
trul .Ion Crească* COMOARA 
□in Insula piraților — o-a 
16 Studioul LA-T-C. : DIVERTIS
MENT » — ora » ; Teatrul 
Tăr.dârieâ (CaL Victorie.) : GULI- 
VER IN TARA PĂPUȘILOR — 
ora lî ; Teatrul -C. Tânase* (Sala 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19» ; Teatrul <te rev-stâ 
„Fa-tas: o‘-Constanța (la Teatral 
de Operetă) : NU AVEȚI UN CAP 
ÎN PLUS 2 — ora 19».

MARȚI, » OCTOMBRIE 1970

MARȚI. » OCTOMBRIE 1976

Opera Română : DON CARLOS 
— ora 19.» ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale* (Sala Comedia) : 
FANNY — ora 20 : Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra* (Schitu Mâe-i- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; (Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul ..C. L 
Nottara- (B-dul Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NE\"ESTE — ora 
19 30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI — ora » ; 
Teatrul Giulești : TANGO LA 
NISA — ora 19 30 ; Teatrul Evre

• 18.06 Microavanpremieră •
18.CC Copiii cîntâ. selecțiuni din 
Festivalul de cîntece și dansuri 
..Bucuria Europei*, desfășurat re
cent la Belgrad • 18.45 Actualita
tea în economie • 19.15 Anunțuri
— publicitate • 19.20 1001 de seri
— emisiune pentru cei mici • 
19» Telejurnalul de seară • 20.00 
Reflector • 20.15 Seară de teatru: 
..Iertarea* de Ion Băieșu • 21.50 
Prur. plan. Compozitorul Filaret 
Barbu • 22.» Divertisment mu
zica’ pe teme folclorice româ
nești cu orchestra Electrecord. 
Dirijor Alexandru Im re • 22.40 
Telejurnalul de noapte • 23.00
închiderea emisiunii.

NEACȘU
micul ecran ? Sint, susținea cu 
patimă un comentator de fotbal: 
scrima, canotajul, tenisul, hand
balul... Or fi. zic eu și râmine să 
vă gîndiți și dv. la asta. Ce ne 
facem insă cu fotbalul ? După 
atita răsfăț iată că federația 
pare hotărîtă să-și impună 
punctul său de vedere. Intre- 
oarea este : dacă spre iarnă nu 
se va mai putea transmite 
In direct nici un meci ne vom 
putea mulțumi doar cu înregis
trări. Părerea mea este că de- 
cit cu nimic, mai bine cu puțin. 
Și de-altfel, cum ne place nouă 
să pretindem, ne place și... fot
balul. nu numai 'rezultatul, asa 
că. deși vom ști rezultatul. . 
Pînâ una alta miine nu vom fi 
și noi la Belgrad alături ee 
campioana noastră. Păcat. Alt
ceva : comentariul. în ultimul 
timp au fos» incevcați mai 
mu.ți comentatori, majoritatea 
ziariști sportivi. Prea mtilți. 
uni: dintre ei fără farmec tele
genic. alții slabi -povestitori*.

Tot Cristian Topest'u 
mi se pare comentator.;! cel j 
mai potrivit $i asta In efiada u- i 
■m suplinitor facifrat cu velă- j 
tătf «ie ntuiarimre. Și încă un | 
lucru : nu s-ar oștea ca măcar I 
comentariul etape: să nu mai : 
I» - »mT. ■ a C —“ .. p1--• •
•ește risui pe respectiva! in 
timp oe-ș: asrmdea -cturili- ' 
cete* mai că-h spot cu dulce ~ 
împăcare: este foarte '
s-mpiu. numai viața este foarte j 
ccnșjLcată*.

Dedicat liedului, programul 
sopranei Emilia Petrescu a reu
nit în baza unor elocvente yi 
întotdeauna dorite criterii de 
reală cultură muzicală, lieduri de 
Hugo Wolf, Debussy, Racel, ca șt 
prezența unor creații de gen 
inedite pentru publicul nostru 
(lieduri de Doru Popovici, Ma
rin Coleminoc, Ch. Tees, A, 
Copland etc.).

In privința ordinii exista, totuși, 
o posibilitate de grupare mai dis

tinct profilată ca intenție artisti
că : o primă parte alcătuită din 
prime audiții, iar paginile tradi
ționale în cea de a doua.

Dintre piesele vocale interpre
tate în prima audiție am reținut 
în mod aparte liedurile scrise de 
Doru Popovici pe versuri de 
Lucian Blaga.

O impresionantă siguranță în 
mînuirea datelor stilistice de gen 
guvernează cîntul sopranei Emi
lia Petrescu. Vocea caldă, de o 
adîncă sensibilitate și firescul cu 
care înnobilează fiecare frază,

rafinamentul coloristic dezinvolt 
în transmiterea celor mai deose
bite stări emoționale, perseveren
ta valorificare a cuvîntului și a 
textului poetic, admirabila dic
țiune în patru limbi, fidelitatea 
în fața adevărului artistic, vibra
ția, dar nu mai puțin prestanța 
intelectuală a comunicării consti
tuie tot atitea motive care cer
tifică în interpretă o mare 
maestră a liedului.

TEODORA ALBESCU

STUDIOUL DE CONCERTE 
AL RADIOTELEVIZIUNII

In locul Orcherirei Simfonice 
a Radioteieviauaii, can-și con
tinui pini la rfinitul acestei săp- 
tămini irueșirtririle. Orchestra 
de Studio ne-a oferit primul 
concert al stagiunu ia Studioul 
de pe strada \utrrlor. Ua pro
gram complex a încercat ai ne 
restituie citeca pagmi de larg 
interes. Și chiar ducă Mozart p 
Beethoven au foot peograaofi cu 
htciari de minori importantă, 
i overture J'rometeu' p Sonate 
pentru orgă p orchestră) ai »-a 
oferit de astă dată bucuria a două 
impunătoare ctmstrucțu corstem-

Momen tul central ale simfoni
cului a fost programarea „Canta
tei profane" de Bela Bartok, una 
din cele mai răscolitoare pagini 
din creația compozitorului come
morat în acest an.

Partitură cu enorme dificul
tăți, „Cantata profană" solicită 
nu numai o lectură perfectă <i 
o deosebită grijă pentru unitatea 
conceptuală ci și (ceea ce din 
păcate a lipsit) dăruirea capa
bilă de a asigura permanent po
tențialul afectiv, tensiunea ope
rei.

Sub conducerea expresivă fi 
competentă a iui Ludovic Baci,

orchestra ne-a mai oferit o in
teresantă lucrare contemporană: 
„Clepsidra", de A. Vieru. Și aici, 
ca ți în multe alte lucrări, A. 
Vieru — personalitate în conti
nuă căutare creatoare — depă
șește probleme de tehnică fi 
limbaj — care de obicei îi ob
sedează pe alți compozitori. Pe 
o canava muzicală continuă, lip
sită de „evenimente" dar de o 
infinită nuanțare coloristică, com
pozitorul înserează „întîmplări" 
încărcate de simboluri ți far
mec.

IOSIF SAVA

• lu^ăpuitf-uă paMuti «te 
■că T—-«r-raj pe care o mi
ni. deprinsă parcă cu stefuizea 
artizanală a suprafețelor a a- 
racuc -a ritmar» ?ă:rățe> de 
l«=m zzritieatare. Fe.ul acesta 
de a serzesa iucrurite au <te-

nit locuri comune cu universul 
unui Vasarely, Cruz-Diaz ȘA. 
Șî mărturisesc, mi-e greu să 
discern dacă autorul urmărește 
să reducă invenția modernă la 
prototipuri arhaice, sau sa le 
alinieze pe acestea, prin inră 
ascunse și neexploatate simili- 
tntfiai formate, „spiritului con- 

c-tra-* hn0MMi it'l •* 
cesțe căutări doar ra pe un caz 
te teratologie plastică, așa cum 
poc admite că se poate scrie o 
carte te eseuri pe ideea „mo
torizări: miturilor*. Cîteva co
laje eare-i completează parti
ciparea vădesc dincolo de lipsa 
unei «ricrateți in execuție (ab- 
*. ■ i -
pa artistică acceptată ti culti- 
vatâ șt o iaaoemire structu-

1-a Incopciat cu vizibil efort. 
Titlurile, ca și in alte cazuri 
apar mai mult ca justificări, 
după cum pur justificativă ră- 
mine și mișcarea scrișnită a e- 
lementelor mobile ale lucrări
lor. Cu riscul unui calambur 
ieftin voi spune că nu tot ce se 
mișcă e mobil. Dar atit, despre 
un lucru care nu e nici vechi 
dar nici nou, care nu respectă 
„tradiția", dar care este totuși 
conformist care are pasiunea 
invenției dar care paradoxal 
nu șochează-, Șerban Rusu mai 
expune și o serie de „lucrări* 
a căror gen e greu de definit. 
Sint decupaje de hirtie prin 
care artistul a inventat debor
dant. ingenios, forme decorative 
cu o destinație prezpmtivă. Dar

c* x^teeru s-ar puma obiecta. 
Va ^eoitaram#*. sa _vaa 
fogh*. ta -matisae* n-ar fi. ra- 
pnntnd așa. tec* pc-rt cotoa
re. terebentină etc. De acneri. 
Dur t-fic-ritatea te a vedea 
_a*nm~ ta -reiiefurite* lui 
Eftimie MWitcă. tecit suprafe
țe te tnra. rigeoioc ti agrea
bil !—_~nate. peste care tempera 
a aruncat un subțire veșmînt 
te -«.-Lucire*. începe toc—ii 
te aici. Propensiuaaa prea ac
centuată pentru, decorativ re
ține -sugestiile de conținut*, - 
fie că acestea *e revendică mp- 
zici: t-Simf'jeie In alb*. —.Acord 
te violoncel-», ori abstracțiuni
lor matematice ti tehnice 
(-Spațiu sferic*. ..Rotație cu 
două centre*. Jlezonante elec
tronice*). v ma; puternică în
clinația către divagație, către 
speculație optică, către „jocul 
de copii* nepretențios și ta bu
nă măsură naiv. Tocmai de 
aceea aș înclina să rinduiesc 
toate aceste lucrări sub titlul 
generic de ..Motiv desfășurat*, 
cu care (poate nu întimplâtor) 
și-a și -deschis* artistul cata
logul. „Contrastul* cel mai ne
așteptat al actualei sale expe
riențe, ca să mizăm în conti
nuare pe titluri ni-1 oferă însă 
îngemănarea candidă și „fireas
că* a stilisticii folclorului ro
mânesc cu formele artei cine

Contrast ?*)

chipurile, „o mare lijisă de 
bronz".

• Actuala participare a lui 
Vasile Grigore la această expo
ziție de grup mă pune in în
curcătură. Pentru că în esență 
s-a schimbat foarte puțin și 
pentru că i-am mai consacrat 
două cronici în acest ziar. 
Pictura sa rămîne o pictură 
credincioasă condiției sale, 
șevaletului adică, explorînd va
lențele lirice ale culorii.

Ceea ce „nuanțează" acum 
nu este atit o mai acuzată li
bertate față de figurația moti
vului (natură moartă, peisaj 
etc.), cit o exploatare mai de
cisă. mai intensă a expresivi
tății culorii, o concentrare mai 
mare asupra problemelor de 
compoziție, de armonie croma
tică.’ capabile prin ele însele 
de a descătușa o semnificație, 
un sentiment cuprinzător. Dar 
o căutare care, cîștigind ceva, 
pierde involuntar parcă și din 
vechile calități, unele lucrări 
nedepășind, cu toată bunăvoința 
noastră, o zonă de decorativ 
fastuos.

tice sau op. Covorul, iia, in- 
crusțătura țărănească, au deve

rală Rupturile greoaie de ritm, 
un simț prea accentuat al ma
teriei -ce existență concretă îl 
refuză tocmai spectacolului abs
tract arhitecturiT inefabile, cu 
care prestigioase modele l-au 
cucerit

• Piesele de rezistență ale 
lu: Șerban Rusu sint ..Mobilu- 
rile* („Posesiv*. „Static*, „A- 
gresiv* etc). „Mobiluri* care 
sint de fapt masive sculpturi. 
Sculpturi care tînjesc. care vi
sează mișcarea, spectacolul in
solit și fascinant al compoziției 
variabile. Tîniesc pentru că 
trunchiul de copac, vopsit, de
cupat în geometrii imaginare, 
ori „altoit* cu excrescențe mo
bile rămine încăpățînat tot 
trunchi. El continuă să afișeze 
o robustețe șî o sevă care se 
răzbună parcă pe strîmba hăi
nuță colorată cu care artistul

tocmai de aci intervin dificul
tățile. Aceste lucrări sint ex
celente exerciții de atelier, 
exerciții care cer un material 
definitiv-, (metal, material plas
tic, sau mai știu eu ce), o des
tinație anume, un sens care să 
le justifice ca atare. Nu despre 
calitățile lor se cuvine să vor
bim aci. cred, ci despre decen
ța prezentării lor. E ca și cînd 
cineva ți-ar prezenta idei de 
poem, ciorne și variante ale 
unei poezii și nu poezia, ca și 
cînd cineva ți-ar oferi cîteva 
acorduri muzicale drept simfo
nie. „Eipsa materialelor" mi se 
pare o invocație naiVă și jenan
tă. Nimănui nu i-ar trece prin 
cap că Donatello ne-ar fi putut 
„lăsa" o lucrare ca „Gattame- 
lata" numai desenată pe hîrtie 
sau sculptată în cașcaval pen
tru simplul motiv că nu ar fi 
avut bronz, că ar fi fost atunci

* Expoziția de grup : Efti- 
mie Modîlcă, Șerban Rusu 
și Giigore Vasile, deschisă 
la Galeria „Apollo" din Ca
pitală.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

P.S. Cînd la plecarea din ex
poziție am făcut remarca că 
expozanții „nu se întîlnesc" ca 
atmosferă, ca spirit, și ca preo
cupări, unul dintre ei mi-a 
răspuns : „De data asta s-a 
mers pe contrast". Hai să mer
gem și pe constrast, dar. dragă 
doamne, ar trebui să chemăm 
cuvintele la „județ" cum a fă
cut Cantemir cu trupul și min
tea altădată, ca să le arătăm 
cîț de „vinovate" sînt acope
rind tot ceea ce nu poate fi a- 
coperit, cît de frumos și logic 
ascund în definiții tot ceea ce 
e hazard și intîmplare mărun
tă.

««•••••••••••••••••••» •••••••
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anuarului

de VIOREL BURLACU
Peste zece minute eram la stadion. L-am privit cam mirat pe 

Aurel Șelarti dar acesta a pornit înaintea mea pe un drum lateral. 
Undeva, o mașină mare a televiziunii, probabil, se pregătea de 
cine știe ce transmisie sportivă. Campionatul era însă terminat 
și atunci mi-a trecut prin minte că Aristide Buhoiu face vreun 
reportaj pe viu cu veteranii fotbaliști de prin Banat. Am vrut 
chiar să-l rog pe locotenent să ne oprim dar n-a fost nevoie pentru 
că el a deschis ușa carului și m-a poftit să urc. Înăuntru nici urmă 
de Buhoiu. In schimb, era acolo colopelid Vlad și doi oameni care 
stăteau înaintea pupitrelor. Toate ecranele erau în funcțiune.

— Exact ca în filme — nu m-am putut opri să exclam.
— Credeți că acolo e ficțiune ? îmi răspunse George Vlad.

*9

Na, prietene, tehnica cea moi avansată ajută peste tot și organele 
de cercetare...

— Și ce film vom urmări ?
— Să-i spunem „Capcană pentru Jaguarul Verde"... vă place 

cum sună ?
— Înseamnă că ați hotărit să-l arestați pe Ahmed Weiss.
— Și da și nu ! Depinde ce ne vor povesti ecranele astea fer

mecate.
Dreptunghiul luminos numerotat „3“ arăta acum un interior. 

Era vorba de o cameră de hotel destul de elegantă. De parcă ar 
fi așteptat să se vorbească despre ea, pe o ușă mică apăru în- 
tr-un halat de baie Consuela Reniers. Era veselă. Se apropie 
de geam și prici afară în jos. După unghiul cum își aplecase capul 
cred că încăperea se afla la ultimul etaj. Apoi păru că devine 
nervoasă. Vitindu-se mereu la ceas se așeză lingă telefon într-o 
așteptare febrilă.

Pe celelalte ecrane se putea vedea : 1. Automobilul lui Ahmed 
Weiss ; 2. O altă cameră de hotel; 4. Recepția hotelului și băru- 
lețul din hol unde-mi băusem cafeaua ; consumatorii erau parcă 
alții doar preotul ocupa același loc cu o altă citronadă în față; 
5. Un panoramic al străzii avînd în centru intrarea hotelului.

— Deci toate drumurile duc la Astoria.
— Exact. Cel puțin deocamdată — Atenție la „3“ I
Consuela Reniers se ridicase și se apropiase de ușă. Probabil 

că bătuse cineva. O deschise. Intră Radu Bădescu.
— Sonorul! — ordonă colonelul...
Auzirăm glasul femeii.
— In sfîrșit. De ce n-ai telefonat că-i în regulă ?
— Pentru că nu-i în regulă.
— Ce vorbă-i aia ?
— Mărgineanu are niște dubii.
— Ce fel de dubii. Unde-i pelicula ?
— N-a primit-o.
— De ce ? N-a sosit cel de la București ?
— Ba da, dar omul n-a vrut să i-o dea. N-a avut timp s-o 
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rău.

acțiunii, dacă acesta i-o cere. Sau dacă altcineva cine în locul lui 
dar cu parolă.

— Ce parolă ?
— Dac-o știam nu eram acum aici fără microfilm.
— l-ai spus ci Jaguarul e arestat ?
— Bineînțeles. Dar asta l-a speriat ji mai
— Fă-l să vină aici.
— Știi parola ?
— Poate 1
Radu Bădescu ieși grăbit. Colonelul ceru
— Urîtă treabă — spuse el. Uite așa ni 

ficarea peste cap. Ce facem fraților ? De unde a mai apărut și 
parola asta ?

Locotenentul Șelaru șopti:
— Acum se reface lanțul invers. Bădescu-Mărgineanu-Minodora 

și omul care ține în buzunar microfilmul și răspunsul la parolă. 
In momentul în care îl identificăm mergem pe varianta a doua ?

— Mergem !
Răspunsul laconic al colonelului ne mută atenția pe ecranul „4". 

In fața recepției, Bădescu discuta cu un bărbat în vîrstă, cu părul 
aproape alb, îmbrăcat intr-un costum tropical.

— Nu putem auzi ? — am întrebat eu.
— în stadiul actual al instalației noastre nu. Nici nu e esențial. 

Asta însă nu contează. Să vedem ce va face Mărgineanu.
Actorul pensionar îl salută pe Bădescu și porni spre ieșire. Cel 

rămas în hol — urmărit de camera de luat vederi — păși spre bă- 
ruleț și se așeză chiar la masa preotului. Cei doi ofițeri de lingă 
mine pufniră în rîs.

— Ce mutră face preasfințitul... Precis că se întreabă dacă nu 
cumva Bădescu și-a adus aminte că era ji el de față la Sibiu 
cînd a dansat cu Consuela...

— Puțină gimnastică mintală nu-i strică lui Dragomir cel nepri
hănit — rise colonelul... Atenție la „5“.

Pe ușa hotelului ieșea Viorel Mărgineanu. Se uită în jur și apoi 
se precipită spre un taxi.

— Atenție „Maria" ! Atenție „Maria" ! Urmărește „omul în gri"! 
— ordonă George Vlad.

reducerea sonorului, 
se dă mereu plani-
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Și astfel se aprinse și ecranul cu numărul șase. Teleurmărirea 
se încheie în fața gării. Mărgineanu reținu taxiul, intră în clădire 
și după nici un minut, ieși însoțit de o femeie, pe care bănuiam 
că o chema Minodora Corbeanu. Se urcară amîndoi în Volga, dar 
după nici o jumătate de kilometru, actorul pensionar coborî. 
Mașina pomi din nou spre centrul orașului. Se comută iarăși 
pe ecranul „5", apoi pe recepția hotelului, de unde femeia luă 
o cheie și se urcă în lift,

— Vedeți ce lanț perfect au ? — mă întrebă Aurel Șelaru. 
Mărgineanu nu-i știe decît pe recepționeră și pe Bădescu. Atit. 
Dacă unul cade nu poate trage după el tot firul... Minodora îl 
știe pe actor și pe cel cu microfilmul Original...

Vroiam să-i întreb : „Pe ea cum o mai urmărim dar ușa 
camerii de pe ecranul „2“ se deschise și femeia intră îndrep- 
tindu-se direct spre telefon.

— Sonorul — m-am pomenit spunînd.
Colonelul m-a privit amuzat și a apăsat el pe un buton. Femeia 

formă trei cifre pe care niciunul dintre noi nu le puturăm iden
tifica, păru că ascultă cîteva cuvinte, apoi rosti:

— Cinci sute nouă — și puse receptorul în furcă.
Intre timp Consuela Reniers își făcuse toaleta. Se dăduse cu 

pudră, își desenasg genele, sprîncenele, buzele și acum se pieptăna. 
Se vedea însă că operațiunile astea erau o mască spre a-și ascunde 
nerăbdarea, pentru că mereu se uita la ceas. O văzurăm tresă
rind. Se ridică și se îndreptă spre ușă. Desigur că bătuse cineva. 
Se conectă din nou Sonorul. îmi aruncai ochii pe ecranul „2". 
Minodora se așezase intr-un fotoliu și fuma destul de nervos. Prin 
ușa deschisă de Consuela intră in cameră un bărbat înalt, frumos, 
pe care iar am avut impresia că-l știu. Mi-l aminteam ca prin 
ceață. Era unul dintre cei de la bar ? Unde-l mai văzusem oare r 
Am renunțat deocamdată să-mi chinui memoria pentru a asculta 
dialogul celor doi.

— Am fost informat că doriți să-mi vorbiți — spuse bărbatul
— Așa este — răspunse Consuela continuînd să se pieptene 

„din mers".

(Va urma)
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Cuvîntarea președintelui
Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

celași timp, ea se preocupă de 
extinderea relațiilor, pe planuri 
multiple, cu toațe țările lumii. 
Considerăm că numai partici- 
pînd activ la diviziunea interna
țională a muncii, la circuitul 
mondial de valori materiale și 
spirituale putem asigura progre
sul propriei noastre țări și, tot
odată, ne putem aduce contribu
ția la cauza păcii în întreaga 
lume.

Suferind el însuși mult timp 
asuprirea străină, poporul român 
își îndreaptă simpatia spre po
poarele ce luptă pentru elibera
rea de sub dominația imperia
listă, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare, pentru apărarea 
consolidarea independenței 
suveranității lor naționale. Țara 
noastră promovează o politică de 
contacte largi cu tinerele state 
independente, dezvoltă și este 
hotărîtă să extindă tot mai 
colaborarea și cooperarea 
proo avantajoasă cu aceste

Pornind de la faptul că 
cea este indivizibilă și că 
conflict își exercită influența, în- 
tr-un fel sau altul, asupra tutu
ror statelor lumii, România este 
profund îngrijorată de continua
rea războiului din Vietnam și de 
perpetuarea conflictului din O- 
rientul Apropiat. împreună cu 
cercurile largi ale o.piniei publi
ce mondiale, România consideră 
necesar să se pună capăt războ
iului din Vietnam și intervenției 
străine în Indochina, să se treacă 
la retragerea totală din Vietnam 
a trupelor Statelor Unite ale A- 
mericii și ale aliaților lor. Po
porul vietnamez și celelalte po
poare din Indochina să fie lăsa
te să-și rezolve singure proble
mele existenței lor, fără nici un 
amestec din afară. în acest sens, 
apreciem că propunerile Frontu
lui Național de Eliberare oferă o 
bază rațională pentru soluționa
rea conflictului pe cale politică.

în ce privește Orientul Mijlo
ciu, considerăm ** "—'"u"
Consiliului de 
noiembrie 1967
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reci- 

state.
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orica

că rezoluția 
Securitate din 

constituie o 
bază rezonabilă pentru rezol- 

a conflictu
lui din această regiune. Aceas
ta presupune retragerea trupeloi 
israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, soluționarea celorlalte 
probleme în conformitate cu in
teresele tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, asigurarea indepen
denței și integrității lor terito
riale. în același timp, apreciem 
că, pentru a se instaura o pace 
de durată în Orientul Mijlociu, 
trebuie să se găsească neapărat 
o soluție privind situația popu
lației palestiniene, soluție care să 
țină seama de dorințele și năzuin
țele naționale ale acestei popu
lații.

O mare însemnătate pentru 
pacea lumii ar avea retragerea 
trupelor S.U.A. din Coreea, asi- 
gurîndu-se poporului coreean po
sibilitatea de a-și realiza singur, 
pe cale pașnică, aspirația spre 
unificare.

România, țară europeană, este 
vital interesată ca pe continen
tul nostru să se instaureze un cli
mat de respect și încredere între 
națiuni, să se dezvolte relații noi 
de colaborare și cooperare între 
toate statele. Noi considerăm că 
există condiții favorabile ca Eu
ropa — leagăn al civilizației, care 
a dat omenirii mari valori mate
riale și spirituale, dar este și locul 
de unde au pornit în secolul no
stru două războaie mondiale — să 
devină o zonă a păcii și coope
rării. Aceasta corespunde nu nu
mai intereselor popoarelor de pe 
continent, ci intereselor tuturor 
popoarelor lumii.

Desigur, consolidarea securită
ții în Europa presupune elimina
rea reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial și a perioadei răz
boiului rece, recunoașterea in
violabilității granițelor existente 
și, în general, a schimbărilor is
torice care s-au produs pe conti-

varea politică

nent în epoca postbelică. în a- 
ceastă ordine de idei, se impune 
recunoașterea de către toate sta
tele a Republicii Democrate Ger
mane, asigurarea participării am
belor state germane la viața po
litică mondială, inclusiv în cadrul 
O.N.U. și în alte organisme in
ternaționale.

O importanță deosebită în so
luționarea chestiunilor în suspen
sie pe continentul nostru consi
derăm că ar avea realizarea unei 
conferințe general europene con
sacrată securității.

Apreciind marea însemnătate 
pe care o au contactele și acor
durile bilaterale dintre state, in
diferent de orînduirea socială, 
România dezvoltă ample raporturi 
diplomatice, promovează relații 
multilaterale cu toate țările eu
ropene. în acest context, încheie
rea tratatului sovieto-vest-german 
reprezintă un important pas îna
inte pe cale normalizării relațiilor 
interstatale de pe continent.

în același timp, considerăm că 
realizarea unor înțelegeri regio
nale are o însemnătate deosebită 
pentru destinderea internațională. 
De aceea, România acționează cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
unor largi relații de bună veci
nătate, înțelegere și colaborare 
multilaterală cu toate țările bal
canice, fără deosebire de orându
ire socială, pentru transformarea 
acestei zone a lumii într-o zonă 
a colaborării și păcii, lipsită de 
arme nucleare.

Pornind de la premisa că or
ganismele internaționale pot juca 
un rol important în respectarea 
principiilor dreptului interna
țional și în dezvoltarea relațiilor 
dintre state, țara noastră își a- 
duce contribuția activă la întreaga 
viață a Organizației Națiunilor 
Unite și a celorlalte foruri cu ca
racter mondial. Este știut că din 
inițiativa României și a altor sta
te, O.N.U. a adoptat unele rezo
luții importante, și anume cea cu 
privire la dezvoltarea acțiunilor 
pe plan regional și a relațiilor de 
bună vecinătate între state cu o- 
rînduiri sociale diferite, precum 
și cea referitoare la promovarea 
în rîndurile tineretului a idealuri
lor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare. Și ac
tuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a înscris pe agenda sa 
de lucru propuneri românești cum 
sînt : „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și 
efectele sale negative asupra păcii 
și securității", precum și „rolul 
științei și tehnologiei moderne în 
dezvoltarea națiunilor și necesi
tatea întăririi cooperării econo
mice și tehnico-.științitice între 
state".

La ordinea de zi a actualei se
siuni a Organizației noastre se 
află înscrise o serie de probleme 
de mare însemnătate internațio
nală, printre care dezarmarea, 
dezvoltarea colaborării între 
state, lichidarea colonialismului 
și a subdezvoltării, apărarea și 
respectarea normelor de drept 
internațional, asigurarea securită
ții mondiale. Sperăm că rezolu
țiile ce se vor adopta în legătură 
cu aceste propuneri vitale ale o- 
menirii vor fi de natură să exer
cite o influență favorabilă asupra 
evenimentelor internaționale, vor 
servi în mod efectiv cauzei păcii 
și destinderii în lume.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Sesiunea jubiliară a Organiza
ției Națiunilor Unite este, după 
opinia mea, chemată să dea un 
impuls mai puternic colaborării 
și cooperării internaționale, să 
contribuie la realizarea de noi 
pași pe calea soluționării proble
melor litigioase și a conflictelor 
dintre state, la instaurarea unei 
păci trainice. Desigur, aceste de
ziderate se pot realiza numai prin 
acțiunea unită a tuturor state
lor și popoarelor. în acest sens, 
aș supune atenției dumneavoas-

tră considerentele guvernului ro
mân cu privire la direcțiile prin
cipale către care ar trebui să ne 
îndreptăm eforturile pentru solu
ționarea problemelor stringente 
ce stau azi în fața omenirii și 
de care depind progresul, pacea 
și securitatea internațională.

— Un obiectiv central al vieții 
internaționale contemporane este 
acela de a se pune capăt neîn
târziat războaielor și conflictelor 
armate actuale dintre state, care 
constituie un grav pericol pentru 
pacea întregii omeniri, a se în
ceta orice acte de agresiune, pre
cum și de amestec în treburile 
interne ale altor state, a se asi
gura respectarea deplină a drep
tului popoarelor la autodetermi
nare. O importanță deosebită ar 
avea în acest sens recunoașterea 
și aplicarea neabătută de către 
toate guvernele a principiiicr co
existenței pașnice intre state cu 
orânduiri sociale diferite. In acest 
spirit se cere ca toate statele 
să-și asume obligația solemnă de 
a renunța la folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța în rezol
varea problemelor litigioase, de 
a acționa pentru soluționarea 
conflictelor dintre ele exctetv 
prin mijloace politice, pe cale 
pașnică, prin intermediul trata
tivelor.

— Considerăm, de asemeoea. 
de o importanță primordială ca 
toate statele să-și ia obligația de 
a-și întemeia relațiile dintre ele 
pe deplina egalitate in drepturi, 
pe respectarea reciprocă a inde
pendenței și suvezaretățu ratio
nale. pe neamestecul ia trebu
rile interne si avantajai reciproc. 
Numai apărarea șa respectarea 
cu strictețe de către toate statele 
a acestor principii poate as: gura 
o colaborare st cooperare râter- 
națxxiaiâ sănătoasă, poate feri 
de noi convulsii viața i erraațio- 
nală. poate oferi depteă garan
ție de securitate fiecărui stai.

— în rezolvarea pcobjexnevt: 
internaționale este necesar să se 
aibă în vedere respectarea inte
reselor tuturor popoarelor, iar la 
elaborarea și înfăptuirea măsu
rilor care afectează pacea și secu
ritatea generală să se asigure 
participarea egală a tuturor sta
telor, mari și mia. Desigur, noi 
nu uităm nici un moment răs
punderea deosebită ce revine sta
telor mari în viața internațională. 
In același timp, considerăm că 
țările mici și mijlocii an de je- 
cat an rol dc seamă ta 1 urnea 
contemporană și că ele trebuie 
să participe activ la rezolvarea 
tuturor problemelor care con
fruntă omenirea. Aceasta presu
pune ca ele să ocupe un loc mai 
important și în Organizația Na
țiunilor Unite și ta celelalte or
ganisme internaționale. In epoca 
noastră pacea este indisolubil 
legată de progresul societății, de 
dezvoltarea economică și socială 
democratică a vieții popoarelor, 
de crearea condițiilor care să 
permită maselor să-și spună cu
vântul în conducerea destineler 
națiunii lor. Lumea spre care 
mergem inevitabil este aceea ta 
care fiecare popor va putea ti cu 
adevărat stăpîn pe soarta sa, va 
putea decide asupra viitorului 
său, va putea acționa pentru co
laborarea pașnică cu celelalte 
popoare. Se impune, de aceea, 
în mod obiectiv să se pună ca
păt politicii de amestec în tre
burile altor state, de sprijinire a 
forțelor sociale reacționare, re
trograde, care se opun aspirații
lor popoarelor de a se dezvolta 
corespunzător voinței și interese
lor lor vitale.

— Considerăm imperios nece
sar să se acționeze cu hotărâre 
pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului — acest anacro
nism rușinos în cea mai flagran
tă contradicție cu etica și princi
piile internaționale, unanim pro
clamate azi de popoarele lumii. 
Nu se mai poate admite reînvie
rea, sub nici o formă, a domi
nației unui stat de către altul; 
trebuie să se acționeze ferm pen
tru abolirea neocolonialismului

desființarea blocurilor 
incompatibile cu princ 
ganizației Națiunilor L

o co-

tu-

ge-

spirituale — rod al eforturilor de 
secole ale omenirii, al cuceririle* 
epocale in domeniul cunoașterii. 
O sarcină primordială a comu
nității umane este de a veghea 
ca aceste cuceriri să fie puse nu 
ta sluiba distrugerii civilizației, 
ci a progresului și păcii, a trans
formării naturii în folosul omu
lui. a ameliorării condițiilor de 
viață ale locuitorilor planetei 
noastre. Aceasta este însăși pro
blema nodală a zilei de mîtoe, 
a vntrorahri societății omenești, 
care interesează în cel mai înalt 
grad popoarele și. în prunul rind, 
ttaăra generație. Dorința de a 
construi o lume ir care oamenii 
să se bucure pe deplin de roa
dele crvilizațsei modeme, să fie 
etiberati de perspectiva războaie
lor este suna principală a miș
cării cootenipurane a tineretului. 
Consider că tineretul trebuie as
cultat și trebuie să aibă un co
rint greu de spus ta organizarea 
vieții sociale de mine. Se cer 
creole condiții ca tineretul să 
poată participa mai activ la viața 
srxTaiâ. să-și poată manifesta e- 
nergia fa direcția periecticnărti 
«odetățri can-te. a tafăptuirii 
ideatanor de dreptate. Hbertate 
și bunăstzre ale fatregn «meniri

— Printre p. oblemeie ede mc 
arzătoare care ta așteaptă rezol
varea in huuea de azi se aSă ss 
hrhrria-ea subdezvoltării. Dună 
mm ae știe, zme întregi ale pla- 
neta noastre stat rămase fa urmă 
pe pâanx forțelor de piodauție. 
al arviiofo; de crririzatie. ai coo- 
aaukă. ocroti; ă sănătății și in
strucției pubere, și această râarî- 
nere fa urmă se datorește făptu
iri că multă vreme an fast ținu
te sub diunânație străină, iar bo- 
gâtroe lor au fost exploatate. In 
secobd cete mai furtunos progres 
materiaL ștfartific și cultural, sute 
de, urihetane de____________ _
subnutriție, sfat lipsiți de mijloa
cele necesare pentru dezvoltarea 
culturală p științifică. Perpetua
rea acestei situații menținerea și 
chiar creșterea decalajului între 
țările avansate și cele râmase în 
urmă constituie o frînă pentru e- 
voluția generală a civilizației, în 
același timp, aceasta continuă să 
râmînă o sursă de animozitate, 
neîncredere si conflict în viața 
internațională. Este timpul să se 
treacă de la rezoluții generale 
despre lichidarea subdezvoltării 
la măsuri practice, la un program 
multilateral de sprijinire a efor
turilor de progres ale statelor râ
mase ta urmă — program la 
care țările avansate să-și aducă o 
contribuție substanțială.

— Pentru accelerarea progresu
lui general este necesar ca toate 
statele să-și asume obligația de a 
favoriza dezvoltarea nestingherită 
a schimburilor internaționale e- 
conomice, științifice, tehnice și 
culturale, hchidîndu-se orice fel 
de bariere, restricții și discrimi
nări care impietează în prezent 
asupra colaborării dintre po
poare. Fiecare popor poate să-și 
aducă o contribuție prețioasă 
proprie la cauza progresului și 
civilizației mondiale. De aceea 
este necesar să se creeze condi
ții pentru intensificarea conlu- 
crârii națiunilor în rezolvarea 
problemelor dezvoltării lor atît 
pe plan material, cit p spiritual. 
Este o cerință a însuși mersului 
înainte al umanității asigurarea 
accesului larg al tuturor popoare
lor la cuceririle științei și cultu
rii moderne, la marile descope
riri contemporane ale minții 
omului.

în legătură cu aceasta, apre
ciem că Organizația Națiunilor 
Unite, toate organismele sale 
sînt chemate să acționeze mai 
intens pentru stimularea coope
rării internaționale, facilitînd tu
turor popoarelor hunii posibilita
tea de a beneficia de avantajele 
civilizației modeme.

— Pentru rezolvarea 
cestor mari probleme care stau 
azi în mod presant în fața ome
nirii se cer eforturi conjugate 
din partea tuturor națiunilor. în

■ suferă de

tuturor a-

ÎNTREVEDERI
ALE PREȘEDINTELUI

CONSILIULUI DE STAT
AL ROMÂNIEI

în cadrul acțiunilor desfășura
te cu prilejul prezenței sale la 
sesiunea jubiliară a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, are o 
serie de întrevederi eu șefi de 
state și guverne, miniștri ai afa
cerilor externe și alte personali
tăți care iau parte la lucrările 
Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut o întrevedere cu pre
ședintele Zambiei, K. D. Kaunda, 
la sediul misiunii române la 
O.N.U. A asistat E. H. K. Mu- 
denda, ministrul afacerilor exter
ne al Zambiei.

în cursul acestei zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit pe 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., șeful

delegației sovietice la sesiunea 
jubiliară a O.N.U. Au fost de 
față Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României, 
precum și A. Dobrînin, ambasa
dorul U.R.S.S. la Washington, 
membru al delegației sovietice 
la O.N.U.

Ambele " întrevederi s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

IERI ÎN
TARĂ

Telegramă din județul Sălaj :
SARCINILE CINCINALULUI AU FOST 
ÎNDEPLINITE

acest sens, Organizația Națiunilor
— cate reaaește li prezent 

127 de state ale hună — trebuie 
să joace un roi mar important, să 
contribuie mai eficient la apro
pierea dintre state, la promo
varea pc-ctxii de pare și destin
dere, acțior.tad fa același timp 
mai fere pentru preictimrx-jrea 
răztxnte. peutiu zâdămxurea 
oricărei aces-ani, pentru sotapo- 
narea htig-for dintre state pe 
cale potecă, pentru apărarea 
principufor Cartei ONU. Aceas
ta presupune să se adocă îm
bunătățiri v bsti-pale fa activi
tatea Ogerrape-. Națfamx* 
Unite. și fa panel riad să se to- 
fiptmască ț» irit: pai tmrvexuii- 
tăță. O-r.—rm Națiunile? 
Vaste treboe să aegure cadrul 
de manifestare activă a tuturor 
statelor h soiuțaaciarea probleme
lor vjeța tatersațxnale, in inte
resai colaborării titre popoare, al 
destinderii și păcs.

Este ca totul anormal ca la îm- 
pteirea a S de fa de existență 
a Organizației Națiunilor Unite, 
unul dm Kodaîorii săi — marele 
pepor cârez — să fie împiedicat 
să-șr ocupe locul ce i se cuvine 
în această organizație. Româma 
cocssdeiă absolut necesară resta- 
btfirea drepturilor legitime ale 
Repcbbcu Populare Chineze in 
Oein-rația K.țiu-iitor Unite și în 
n-r -.- errete sale; aceasta cores
punde interesele* tuturor po
poarelor. cauzei colaborării și 
pieii in aste. Este necesar 
ca și alte stare care astăzi 
sfat ținute in mod arbitrar 
in afara organizației să-și o- 
cupe load ta ON.U. Organiza
ția Națiunilor Vuite trebuie să 
oglindească fidel realitățile inter- 
națioaale de azi, să fie ca adevă
rat un for al întregii comunități 
mondiale, și. corespunzător aces
tui fapt, să asigure posibilitatea 
ca toate statele mari și mid să 
aibă același cuvânt și să poată 
hotărî asupra destinelor organiza
ției și ale păcii hunii.

Să inaugurăm noul pătrar de 
veac al existenței O.N.U. prin 
eforturi și mai mari pentru 
unirea popoarelor, indiferent de 
mărimea teritoriului, de puterea 
lor economică și militară, de 
orînduirea socială, în lupta pen
tru triumful păcii și progresului 
în lume!

Comitetul județean Sălaj al 
Partidului Comunist Român ra
portează conducerii partidului că 
unitățile industriale din județul 
nostru au îndeplinit în ziua 
de 17 octombrie prevederile pla
nului cincinal.

în felul acesta, transpunînd în 
viață sarcinile stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român. colectivele din 
unitățile industriale ale județului, 
sub permanenta îndrumare a 
organizațiilor de partid, au reușit 
ca după înlăturarea efectelor 
inundațiilor să creeze condiții 
favorabile realizării, pînă la sfîr- 
fitul acestui an. a unei producții 
globale suplimentare față de pla
nai cincinal inițial echivalentă 
ca 45 la sută din planul anului 
1970.

Ca rezultat al preocupării sus
ținute pentru valorificarea supe
rioară a potențialului tehnic și 
uman, pentru atragerea în cir
cuitul productiv al rezervelor in
terne, angajamentele pe acest an 
la producția globală și marfă vor

fi depășite. Pînă în prezent, pla
nul cumulat de la începutul anu
lui a și fost depășit cu 4,9 Ia 
sută și respectiv cu 5,6 la sută.

Comitetul județean de partid, 
oamenii muncii din județul Să
laj. în efortul continuu de mate
rializare a obiectivelor planului 
cincinal, de micșorare a decala
jului dintre acest județ tînăr și 
județele cu un potențial econo
mic mai ridicat, au simțit, mai 
mult ca oricînd, sprijinul con
ducerii superioare de partid și da 
stat, al dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Încheind bilanțul actualului 
cincinal. în numele colectivelor 
din unitățile industriale ale ju
dețului, ne angajăm să muncim 
cu avînt, pasiune și răspundere, 
să nu precupețim nimic din în
treaga noastră energie în vede
rea înfăptuirii cu succes a obiec
tivelor cu mult mai mari stabilite 
de Congresul al X-’ea al P.C.R., 
pentru continua dezvoltare eco
nomică și socială a județului 
Sălaj.

Tn siderurgia hunedoreană :
IMPORTANTE CAPACITĂȚI DE PRO 
DUCȚIE LA ORA DEBUTULUI

în industria siderurgică a ju
dețului Hunedoara au fost date 
în funcțiune noi capacități de 
producție. La Combinatul side
rurgic din Hunedoara a intrat 
parțial în funcțiune un depozit 
mecanizat de cărbune. Amplasat 
în incinta Uzinei cocso-chimice, 
el va dispune de utilaje și spații 
corespunzătoare pentru descăr
carea si depozitarea a 4 000 tone 
de cărbune pe zi.

La Uzina „Victoria" Călan s-a 
terminat construcția unei stații 
moderne de concasare și sortare 
a minereului de fier. Utilajele cu 
care a fost echipată asigură au
tomatizarea în cea mai mare

parte a procesului tehnologic. 
Având o capacitate de prelucrare 
și sortare de 550 000 tone mine
reu brut pe an, stația va contri
bui la reducerea considerabilă a 
consumului de cocs metalurgic 
pe tona de fontă și la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă în sec
ția de dozare și pregătirea șarje
lor.

De asemenea, a început să 
funcționeze la întreaga capacita
te noul cuptor de dolomifă me
talurgică de la Zlaști, care asigu
ră anual 50 000 tone de dolomi- 
tă sinterizată necesară combina
telor siderurgice de la Hunedoa
ra și Galați.

A început la Tulcea :
CONSTRUCȚIA UNUI NOU PORT 
FLUVIAL

Domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Am prezentat opinia guvernu
lui român asupra cîtorva din 
problemele majore ale vieții in
ternaționale a căror soluționare, 
credem, ar putea conduce statele 
spre realizarea unui climat de 
înțelegere și colaborare, spre des
tindere și pace. Nimeni nu se 
poate, desigur, legăna cu iluzia 
că probleme de o asemenea com
plexitate pot fi soluționate de pe 
o zi pe alta, în mod miraculos. 
Dar a lucra cu răbdare, cu per
severență și cu răspundere pen
tru rezolvarea lor este singura 
alternativă la un nou război, la 
noi suferințe și distrugeri.

Să nu uităm că istoria va ju
deca felul în care noi, oamenii 
politici de astăzi, am pregătit 
viitorul generațiilor de mîine, am 
înțeles aspirațiile și voința po
poarelor, am slujit progresul, ci
vilizația și pacea.

în numele poporului român, 
pe care îl reprezint la această 
importantă reuniune internațio
nală, sînt împuternicit să declar 
că România va milita întotdea
una neobosit și ferm pentru în
făptuirea idealurilor de pace, 
progres și colaborare ale umani
tății, pentru afirmarea și respec
tarea tuturor principiilor care 
stau la baza bunei conviețuiri in
ternaționale. Țara mea este 
hotărîtă să-și dea întreaga con
tribuție la reușita tuturor, acțiuni
lor pe care le va întreprinde Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
pace, colaborare și destindere.

Vă mulțumesc pentru atenție. 
(Aplauze puternice și înde

lung repetate).

La Tulcea au început lucrările 
de construcție a unui nou port 
fluvial, care prezintă o deosebită 
importanță pentru activitatea eco
nomică a județului. Proiectul 
prevede realizarea a trei dane cu 
dotări moderne pentru manipu
larea mărfurilor, platforme, linii 
de cale ferată, post trafo, grup 
tehnic de exploatare. în amonte, 
pînă la antrepozitul frigorific, se

va construi un dig de apărare 
împotriva inundațiilor care, în 
etapele viitoare, va constitui baza 
pentru alte două dane cu cheiuri 
verticale.

Proiectul are în vedere, de a- 
semenea, corectarea și consolida
rea malului Dunării. Conform 
planului, prima etapă a lucrări
lor la noul port tulcean va fi 
terminată în anul 1972.

în fază avansată :
MODERNIZAREA
DIN SIBIU

AEROPORTULUI

Dejunul oferit de președintele
Nicolae Ceausescu

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu, au oferit luni 
la prinz un dejun în onoarea 
președintelui Adunării Generale 
a O.N.U., Edvard Hambro, și 
secretarului general al Națiunilor 
Unite, U Thant.

La sediul misiunii române, re
ședința la New York a președin
telui Consiliului de Stat, la in
trarea căreia era arborat drapelul 
țării noastre, au venit pentru a 
participa la dejun Edvard Ham
bro cu soția, U Thant, președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
Jean Bedel Bokassa, președintele 
Republicii Africa Centrală, Mitia 
Ribicici, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Ahmed Larald, primul

ministru al Marocului, prințesa 
Ashraf Pahlavi, șefa delegației 
Iranului, A. A. Gromiko, minis
trul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, R. Kirchschla- 
ger, ministrul afacerilor externe 
al Austriei, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, 
Jan Marko, ministrul afacerilor 
externe al Cehoslovaciei, E.H. K. 
Mudenda, ministrul de exter
ne al Zambiei, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe 
al Bulgariei, Nestor Kombot- 
Naguemon, ministrul afaceri
lor externe al Republicii A- 
frica Centrală, Vernon Johnson 
Mwaanga, reprezentantul perma
nent al Zambiei la Națiunile 
Unite, președintele Comitetului 
nr. 4 al Adunării Generale a 
O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția au întîmpinat cordial pe 
înalții oaspeți, întreținîndu-se în
delung cu aceștia.

La dejun au luat parte Dumi
tru Popescu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, pre
cum și membrii delegației româ
ne la sesiunea O.N.U. — Maria 
Groza, vicepreședintă a Marii 
Adunări Naționale a României, 
președinta Comitetului nr. 3 al 
Adunării Generale a O.N.U., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
ambasadorii Gh. Diaconescu și V. 
Pungan.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, s-au rostit 
toasturi.

Lucrările de modernizare a 
aeroportului din Sibiu au intrat 
în faza finală. Pista de aterizare 
și decolare și platformele de 
îmbarcare și debarcare au fost 
betonate în cea mai mare parte, 
s-au încheiat lucrările de drenare 
și canalizare a apelor de supra
față, ca și construcția observa
toarelor meteorologice cap de 
pistă. Totodată, au fost extinse 
spațiile industriale ale aeroportu
lui. Lucrările au necesitat dislo- 
oarea a circa 200 000 mc de pă-

și turnarea a peste 37 000mînt
mc betoane.
Pentru executarea acestui volum 
important de lucrări au fost fo
losite utilaje românești de mare 
productivitate care au asigurat 
operațiunilor un înalt grad de 
mecanizare. în prezent, se lu
crează la instalarea unui modern 
sistem de 
aeroportului, 
condiții de navigație și pe timpul 
nopții.

iluminare a zonei
ceea ce va crea

După concepții originale :
DISPOZITIV PENTRU CONSTRUC 
TORII DE REȚELE ELECTRICE

Specialiștii de la întreprinde
rea de rețele electrice din Bacău 
au realizat, după concepții ori
ginale, un dispozitiv pentru 
presarea clemelor cu crestături, 
utilizate la înădirea conducto
rilor electrici de la liniile aerie
ne de transport. Dispozitivul dis
pune de o presă hidraulică cu 
bacuri, care efectuează prinderea 
clemelor pe conductori. Dimen
siunile sale mici îl fac ușor trans
portabil pe șantiere. Prin utiliza

rea lui Ia lucrările curente, dura
ta de execuție a unei cleme se 
reduce cu peste 50 la sută. Noul 
dispozitiv va fi trimis, ca nouta
te, la expoziția de aparataj și 
utilaj electric ce va fi organizată 
luna viitoare în București de că
tre Ministerul Energiei Electrice. 
Recent, noul dispozitiv a fost 
omologat și a intrat în producția 
de serie a atelierelor întreprinde
rii, urmînd să fie pus la dispozi
ția unităților de specialitate din 
întreaga țară.

Un grup de muncitori lucrînd la o instalație de foraj, la Uzina 
„1 Mai“ din Ploiești.

Foto : C. CIOBOATĂ.
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INDUSTRIA
UȘOARA

La ieșirea din schimb—

Nu e un secret pentru nimeni 
că fetele se îndreaptă cu precă
dere spre meserii corespunzătoare 
condițiilor lor fizice, în care sen
sibilitatea lor specifică, îndernî- 
narea, gingășia le sînt solicitate 
și le devin aliați în împlinirea 
profesională. Meseriile de țesătoa
re, filatoare, tricotezi, croitorea
să, desenatoare au consacrat nu
meroase femei, s-au transmis din 
mamă la fiică de-a lungul mul
tor generații creînd, în centrele 
textile, adevărate dinastii de mun
citoare cu o înaltă calificare, pro
fesioniste prețuite pentru price
perea, fantezia, conștiinciozitatea 
cu care au servit frontul muncii. 
Și astăzi la Buhuși, A-ad, Timi
șoara, București — orașe cu o 
puternică industrie textilă — fe
meile au o pondere însemnată in 
componența muncitorească. De 
altfel pe întreaga țară, meseriile 
textile sînt 
proporție 
sută.

Desigur, 
nici măcar 
lucru, nu justifică total propor
ția însemnată de muncitoare în 
sectorul industriei ușoare. Ar fi 
prea unilaterală o asemenea ex
plicație. Profesiunile din acest 
sector al realizării bunurilor ma
teriale sînt atrăgătoare in sine, 
exercitîndu-și puterea de seduc
ție nu numai asupra fetelor ci și 
a unui procent însemnat de băr
bați; astfel întîlnim și țesători, 
ceramiști, confecționări de îmbră
căminte și încălțăminte și alți lu
crători. Dacă prin rîndurile de 
față ne adresăm mai ales fetelor 
o facem pentru că sînt profesiuni 
care li se potrivesc și pentru ca 
fetele s-au dovedit interesate, so- 
licitîndu-ne numeroase informa
ții.

O vastă rețea școlară, distribui
tă echilibrat pe întreg cuprinsul 
țării, pregătește mina de lucru 
calificată necesară industriei ușoa
re. Dacă am adăuga la tabelul a- 
nexat facultățile care dau spe
cialiști cu,- pregătire superioară 
pentru acest compartiment al eco
nomiei naționale am avea tabloul 
complet al- scării ce poate fi ur
cată pe drumul calificării profe
sionale de tinărul care și-a ales 
una din zecile de profesiuni ce se 
practică în acest sector. Această 
rețea cuprinde, în anul școlar în 
curs, peste 27 000 de tineri; lor 
li se alătură cei aproape 6 000 de 
muncitori care se califică fără a 
fi scoși din producție și cei 1 200 
de tineri care se califică la locul 
de muncă în cursuri de scurtă 
durată. Iată la ce dimensiuni se 
ridică nevoia de cadre calificate 
în întreprinderile producătoare 
de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Ținînd pasul cu cerințele ac
tuale și de perspectivă privind 
pregătirea muncitorilor calificați 
destinați industriei ușoare, statul 
nostru investește sume însemnate 
pentru dezvoltarea bazei materia
le a școlilor, pentru asigurarea 
unor condiții optime de învăță
tură și viață elevilor. Numai în 
ultimii doi ani s-au investit 29 
milioane lei pentru dotarea ate
lierelor de practică și laboratoa
relor, pentru noi școli și moder
nizarea celor existente, pentru 
internate și cantine. In acest an 
s-au dat în folosință un internat 
cu 400 de locuri la Timișoara, o 
cantină la Buhuși, unde pot servi 
masa 200 de elevi, și alta la Iași 
cu 600 de locuri, s-au achizițio
nat utilaje — strunguri, mașini 
de tricotat, războaie, mașini de 
găurit etc. — destinate ateliere
lor școlare, în valoare de 4 mi
lioane lei. Au început construc
țiile a noi internate și cantine la 
Mediaș și Arad, iar orașele Foc
șani și Tg. Mureș se vor îmbo
găți cti noi localuri de școli pro
fesionale.

Industria ușoară oferă tinerilor 
in general, și fetelor în mod spe
cial o arie largă de profesiuni 
cunoscute din vechime și avînd 
patina tradiției la noi dar exer- 
citindu-se azi la nivelul tehnicii 
contemporane pentru a putea 
răspunde cerințelor omului 
dern.

In școlile profesionale ale 
rutierului Industriei Ușoare 
pot însuși — pe parcursul 
sau .3 ani de învățătură, în func
ție de dificultățile meseriei res

onorate de femei în 
de aproximativ 70 la

nu numai tradiția și 
condițiile specifice de

mo-

Mi
se 

a 2

RUBRICA 
FETELOR

Rețeaua școlilor care pregătesc 
lucrători, maiștri si tehnicieni/ • 3 _>

pentru sectorul industriei ușoare
— Școala profesională — Arad, str. Agrișului nr. 1.
— Școala profesională — Focșani, str. Ștefan cel Mare nr. 12.
— Școala profesională — Mediaș, str. Sticlei nr. 9.
— Școala profesională — Sf. Gheorghe, str. Libertății nr. 18.
— Școala profesională — Sibiu, str. Dealului nr. 2—4 (in cadrul 

căreia funcționează și cursurile de maiștri).
— Școala profesională de industrie ușoară — Sighișoara, str. 1 

Mai nr. 2.
— Școala profesională textilă — Brașov, str. Castelului nr. 2.
— Școala profesională textilă — Lugoj, str. Bojinca nr. 22.
— Școala profesională textilă — Oradea, str. Barbu Delavrancea 

nr. 4.
— Școala profesională textilă — Pitești, str. 1 Mai nr. 44.
— Școala profesională textilă — Buhuși, str. Libertății nr. 49.
— Școala profesională de industrie ușoară „Dîmbovița*- — 

București, str. Verzișori nr. 18.
— Școala profesională de pe lingă Combinatul de confecții și 

tricotaje-București. str. Cosmonauților nr. 38.
— Centrul școlar — Tg. Mureș (în cadrul căruia funcționează 

școala profesională și cursurile de maiștri), str. Gh. Doja 
nr. 13.

— Centrul școlar textil — Cisnădie (în cadrul căruia funcțio
nează : școala profesională, liceul de specialitate și cursurile 
de maiștri), str. 1 Mai nr. 48.

—- Centrul școlar de sticlărie — Turda (în cadrul căruia funcțio
nează școala profesională, școala de specializare postliceală 
și cursurile de maiștri), str. Maior Velicicov nr. 48.

— Centrul școlar textil — Iași (in cadrul căruia funcționează 
școala profesională, liceul de specialitate și cursurile de 
maiștri), str. Socola nr. 51.

— Centrul. școlar de industrie ușoară — Clu* (în cadrul căruia 
funcționează și cursurile de maiștri), str. Einstein nr. 12—14.

—= Grupul- școlâr-F.R.B. București (în cadrul căruia funcțio
nează școala profesională, liceul de specialitate, cursurile de 
maiștri și școala de specializare postliceală). str. Birsei nr. X

— CentruI~șeoî8T’ Mrl.U. — Timișoara (în cadrul căruia funcțio
nează școala profesională, școala de specializare postliceală și 
cursurile de maiștri), Piața Muncii nr. 2.

pective — 25 de profesiuni. Ci
tăm cîteva : filator, țesător, trico
tez, tăbăcar, finisor de produse 
textile, operator în prelucrarea 
cauciucului, confecționer de îm
brăcăminte, încălțăminte și arti
cole de marochinărie, sticlar ar
tistic, ceramist, operator în indu
stria sticlăriei și altele. Tot aicj 
se școlarizează și meseriașii nece
sari procesului de întreținere a 
utilajelor precum strungarii, e- 
lectricienii, lăcătușii, frezorii etc. 
Liceele de specialitate pregătesc, 
pe parcursul celor 5 ani de șco
laritate, cadrele cu calificare me
die tot pentru filaturi, țesătorii 
confecții și tricotaje, prelucrarea 
cauciucului, în timp ce școlile de 
specializare postliceală, se ocupă 
de pregătirea tehnicienilor în 
proiectarea îmbrăcămintei, încăl
țămintei și tricoturilor, pentru fi
nisarea produselor textile și pen
tru filaturi. Și, în sfîrșit, cursurile 
de maiștri acoperă, la rîndu-le, 
toate compartimentele importan
te ale industriei ușoare.

După cum se poate ușor con
stata, tînărul absolvent al școlii 
generale sau al liceului are de 
unde alege, din rețeaua învăță- 
mîntului destinat industriei ușoa
re, o profesie frumoasă, de viitor. 
Și dacă în anii de școală elevul 
are întreținerea asigurată de statul 
nostru, el trebuie să știe că, la 
absolvire, are și locul de muncă 
asigurat; la intrarea în școală el 
încheie un contract prin care se 
obligă să respecte întocmai regu
lamentul școlar și să se încadre
ze, la absolvire, acolo unde va fi 
repartizat.

Sectorul industriei ușoare aș
teaptă fetele, și nu numai pe ele, 
să-și aleagă meseriile ce se prac
tică în întreprinderile și fabricile 
sale. Toate sînt frumoase, toate 
le pot oferi satisfacții cu condi
ția să fie exercitate cu pasiune și 
pricepere.

MARIETA VIDRAȘCU

Clipele dinaintea examenului...

Doina Vasilache — Huși. 
Tovarășa Radu Vera mi-a 
încredințat scrisoarea ce-i 
era de fapt adresată cu ru
gămintea de a-ți răspunde 
și mârt ‘~---- -* *
recunos 
noaș’e s 
acei 
mei, romantici și îu< 
pre care-mi place să 
cărora îmi place atit 
să Ie scriu.

Despre profesiuni 
scrie totuși chiar atit de pu- 
țin. Dacă nu în altă parte, 
măcar în cele clteva zeci de 
pagini ..Profesia ta* care 
s-au publicat în ziarul nos
tru de a-j fi căutat și tot ai 
fi găsit multe informații in
teresante in acest sens.

în ceea ce privește între
bările pe care ni le pui cu 
privire la propria profesiu
ne, ceea ce ne spui despre 
dumneata nu n: se pare în
destulător. Aștept un por- 

pentru a-ți 
sfat util. Sper 
de față să fie 
iei corespon-

îsesc aici că-i sînt 
tor. Am putut cu- 

astfel pe unul dintre 
neri contemporani ai 

dzi des- 
scriu și 
de muit

rientative. Intr-adevăr, ca 
să-mi dau seama dacă mese
ria îți este potrivită trebuie 
să-mi ajuți să te cunosc pu
țin. cu atit mai mult îmi este 
aceasta necesar pentru a-ți da 
o sugestie în legătură cu ti
pul de școală. Răspunde-mi

satisface nerăbdarea. Totuși 
ceea ce-mi spui despre pie
dica ce-ți stă in cale nu mi 
se pare îndestulător. Răs
punsul depinde de gravita
tea situației și de indicațiile 
unor specialiști. Dacă ai po
sibilitatea, vino la București

Ilfov. — îți mărturiseso to
varășe Violeta că sînt puțin 
uimit de ordinea întrebări
lor pe care mi le pui. Reiese 
că dorești să afli în primul 
rînd materiile ce se cer la 
examen și abia după aceea 
„în ce constă profesiunea a-

nu se POȘTA 
PAGINII I

VIAȚA BATE
de SEN ALEXANDRU LA UȘA

tret tnai amc 
putea da un 
că scrisoarea 
începutul u

Ghețu Mariana — Rupea, 
județul Brașov. Sînt foarte 
doritor de a-ți sări In ajutor 
pentru a învinge împreună 
..grava dexorientare* dar tre
buie să recunoști, dragă Ma
riana. că-mi ceri să mi duc 
la război fără arme și mai 
ales fără_. planuri și hărți o-

deci cit mai curînd cu amă
nunte asupra înclinațiilor și 
aptitudinilor, asupra dome
niilor de cunoștințe care te 
interesează mai mult, asupra 
rezultatelor obținute la dife
rite materii etc. Ce te-a de
terminat să-ți alegi tocmai 
această meserie ? După ce 
primesc scrisoarea ta. îți voi 
răspunde la întrebarea ce 
mi-ai pus.

Anton Gheorghe — Fălti
ceni. Jud. Suceava. — îți 
răspund imediat pentru a-ți

în acest scop, amintindu-mi 
cînd vii pentru a aranja să 
ne întîlnim la redacția zia
rului și să stăm de vorbă. 
Oricum ar fi „Operația Feri
cire* se va desfășura după 
planul stabilit anterior deoa
rece electronica implică și o 
muncă de concepție care se 
face în laborator. în biblio
tecă și— în forul interior. 
Curaj și succes tovarășe An
ton. Aștept pe curînd o veste 
de la dumneata.

Violeta P. — Oltenița, Jud.

leasă". Or, mie mi se părea 
pînă azi că ordinea firească 
era oarecum... inversă. în
seamnă că, de fapt, nu îți 
este încă limpede drumul pe 
care dorești să-l urmezi în 
viață deși ar cam fi timpul 
să-l știi. Pentru a te putea 
ajuta trebuie să-mi dai și 
dumneata aceleași date per
sonale pe care le-am cerut 
și celorlalți corespondenți.

Moise Sanda — Tg. Ocna, 
jud. Bacău. Absolvenții Sec
ției de filozofie pot lucra ca 
profesori in această speciali

tate, ca psihologi școlari (con
silieri de orientare profesio
nală). în psihologia muncii, 
ca psihologi clinicieni (în spi
tale și policlinici). întrebarea 
cu privire la numărul locu
rilor își va găsi răspunsul 
într-unul din numerele vii
toare ale ziarului. Cît des
pre manualul potrivit, înain
te de a ți-1 indica, te rog la 
rindul meu să-mi răspunzi la 
două întrebări : 1) cum ai a- 
juns să alegi aiceastă profe
siune și ce știi despre ea ; 
2) socotești că ai calitățile 
necesare ? și care sînt a- 
cestea după părerea dumi- 
tale.

Pentru toți corespondenții 
mei. — Vă amintesc aci ru
gămintea de a colabora la 
orientarea profesională a co
legilor voștri trimițîndu-ne 
„reportaje" asupra școlilor 
în care învățați (școli profe
sionale, licee de specialitate, 
cursuri postliceeale) cuprin- 
zînd tot ce socotiți că ar 
putea interesa pe cititorii 
noștri și ceea ce, de fapt, 
v-a determinat pe voi înși
vă să alegeți școala respec
tivă.

Semnalez viitorilor stu- 
denți excelenta pagină ..Pre- 
universitaria" pe care revista 
„Viața studențească" o dedi
că săptăminal orientării ace
lora ce-și propun să intre în 
rîndurile „bobocilor" univer
sitari.
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VĂ OFERIM

O TEMĂ 
DE MEDITAȚIE:

INVAȚAMINTUL UNIVERSITAR SI PEDAGOGIC
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
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Facultatea de matematică-

mecanică 240 650 194 10,00 6.00
F. de fizică 130 314 132 10,00 6,41
F. de chimie

Chimie 110 295 112 9,50 7,50
Chimie-fizică 40 84 42 9,75 6,88

F. de biologie 00 597 61 10,00 8.83
F. de geologie-geografie

Geologie 10 39 13 9,37 7,00
Geografie 50 694 53 9,16 7.66

F. de drept
Științe judirice 80 1105 81 9,00 7,50
Științe administrative 50 522 55 8,50 7,00

F. de filosofie
Filosofie 20 387 23 8,16 6,66
Sociologice 50 161 52 9.31 6.50
Psihologie 50 567 61 9.16 7,33
Pedagogie română 15 349 16 9,16 7.27

F. de istorie 65 756 65 8.50 7,50
F. de ib. și lit. română 140' 537 146 9,25 6.22
F. de lb. și lit. slave

Lb. și lit. rusă 20 166 32 8,33 7.00
Ilb. și lit. slovacă 5 26 8 9.33 7.00
Lb. și lit. cehă 5 33 8 8,83 7,33
Lb. și lit. croată 5 32 6 9,00 7,00

F. de lb. romanice, clasice
și orientale
Lb. și lit. franceză 100 660 112 10,00 7,67
Lb. și lit. arabă 5 92 5 9,33 7.83
Lb. clasice 20 268 22 9,50 7,83

F. de lb. germanice
Lb. și lit. germ. sec. rom. 25 66 24 8,41 6.00
Lb. și lit. germ sec. engl. 25 37 17 7,81 6.06
Lb. și lit. engl. sec. rom. 95 459 96 9,58 7.08
Lb. și lit. engl. sec. germ. 25 27 23 8,93 6,00

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI BUCUREȘTI 
F. de. filologie

Lb. și lit. română 50 795 50 9,83 7,33
Lb. și lit. franceză 40 173 42 8.41 6.25
Lb. și lit. engleză 30 45 7 7,16 7.00

F. de. matematică 50 359 61 9.30 6.33
F. de. fizică-chimie 40 68 20 8,00 6.00
F. de științe naturale 45 624 42 9,83 8.16
F. de istorie-geografie 45 527 45 8,33 6.50
F. de desen 50 191 51 8.87 7.00
F. de educație fizică 100 513 100 8,91 •6.31

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI" — CLUJ
F. de matematică-meeanică 100 310 105 10,00 7.33
F. de fizică 85 185 88 9.50 6,83
F. de chimie

Chimie 60 169 62 9.37 7.25
, Fizică-chimie 20 49 20 8,69 6.21
F. de drept 60 731 60 9,33 7.16
F. de bioiogie-geografie

Biologie 45 437 51 9,50 8.16
Geografie 30 365 31 9,00 8.00
Geologie 10 33 11 8.50 6,87

F. de studii economice
Economia ind., vOnstr.

și transp. 100 341 100 9.50 6.83
Ec. agriculturii 25 79 27 7.66 6.16
Finanțe 60 169 63 9,00 6 50
Contabilitate 100 297 100 9,33 6.50

ADMITEREA IN iNVÂTĂMlNTUL
SUPERIOR -1970 ÎN CIFRE ®

F. de istnrie-filosofie
Istorie 40 472 47 10,00 8,16
Filosofie 15 244 15 9,66 8,00
Psiho-pedagogie specială 30 206 30 9,66 6,60
Psihologie 40 318 41 9,50 8,00

. de filologie
Lb. și lit. română 100 318 107 9.21 6,50
Lb. și lit. rusă 20 124 20 8,83 7,33

Studenții de la Institutul politehnic Galați în laboratorul de 
electronică

Foto : O. PLECAN

Lb. și lit. franceză 80 403 84 9,50 7,33
Lb. și lit. germană 15 77 15 9,66 8,00
Lb. și lit. engleză 55 285 56 9,66 8,33
Lb. și lit. maghiară 20 111 20 9,25 7,62
Lb. și lit. engl. sec. germ. 25 41 25 9,00 7,00

F. de filologie-istorie — Sibiu
Lb. și lit. germană 25 64 25 8,60 7,00

7,33Istorie 20 171 24 9,00
INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI — CLUJ

F. de filologie 40 368 43 9,33 7,33
F. de matematică 40 201 42 9.00 7,00
F. de fizică-chimie 30 46 30 8.66 6.00
F. de științe naturale 25 278 27 9,50 7,50
F. de desen 25 122 25 8,00 6,00
F. de educație fizică 50 316 57 8.00 6,75

UNIVERSITATEA „AL.IOAN CUZA" — IAȘI
F. de matematică-mecanică 180 418 188 9,66 6,00
F. de fizică 60 140 47 9,16 6,00
F. de chimie

Chimie 80 203 87 9,50 6,25
Fizică-chimie 20 37 19 8,37 6,00

F. de bioiogie-geografie
Biologie 45 410 44 10,00 7,33
Geografie 30 372 30 8.83 7.66
Geologie 10 29 10 8,50 6,75

F. de drept 60 750 67 9,17 7,66
F. de filologie.

Lb. și lit. română 80 325 81 10,00 6,75
Lb. și lit. rusă. 20 106 20 8.33 6,33
Lb. și lit. franceză 80 365 86 9.83 7.66
Lb. și lit. germ. sec. rom. 10 56 10 9,00 7.33
Lb. și lit. germ. sec. engl. 10 14 10 8,75 6,00
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UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Lb.și lit. engleză 55 265 58 9,50 7,16
F. de istorie-filosofie

Istorie 40 446 36 9,33 7,16
Filosofie 15 167 16 8,50 7,00
Sociologie-psiholo.gie 20 183 23 9,16 7,50

F. de studii economice
Economia ind., constr.

și transp. 90 355 96 9,33 7,00
Economia agriculturii 30 102 34 8.16 6,16
Finanțe 80 251 83 9,50 6,66
Contabilitate 120 320 121 9.16 6,15

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI IAȘI
F. de filologie 40 376 40 9,00 6,83
F. de matematică 50 190 50 9,00 6,32
F. de fizică-chimie 30 36 29 9,00 6,00
F. de științe naturale 35 275 35 9,83 7,17
F. de desen 30 161 31 8,75 6.75
F. de educație fizică 50 262 50 8,42 6,61

UNIVERSITATEA CRAIOVA
F. de matematică 70 206 75 9,83 6,00
F. de medicină generală 100 458 66 8,93 6,00
F. de chimie 40 101 43 8.75 6,25
F. de filologie 40 191 45 8,23 6,25
F. de studii economice

Economia ind., constr.
și transp. 100 421 106 9,67 6,83

Economia agriculturii 25 93 28 9,33 6,33
Contabilitate 80 260 82 9,50 6,67

F. de electrotehnică
Electrotehnică 45 129 28 8,50 6,00
Automatică 50 124 49 9,83 6,00

F. de agricultură 115 357 121 9,50 6.33
F. de horticultură 55 170 58 9.83 6.33

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI CRAIOVA
F. de științe naturale 45 521 45 8.83 6.33
F. de istorie-geografie 55 599 58 8,33 6,00

F. de filologie
Lb. și lit. română 60 159 61 8,75 6.50
Lb. și lit. rusă 20 120 19 8,50 7,00
Lb. și lit. germană 25 70 26 8,00 6.55
Lb. și lit. engleză 20 96 22 8,91 7.25
Lb. și lit. franceză 20 144 21 9.00 6.91

F. de matematică-mecanică 110 351 111 9,88 6,33
F. de fizică

Fizică 25 91 25 9.42 7,11
Fizică-chimie 60 111 62 9,23 6,05

F. de studii economice
Ec. ind.. constr. și stransp. 90 369 91 9,50 6.00
Contabilitate 60 218 26 8.00 6.00

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI TIMIȘOARA
F. de filologie 20 308 21 9.00 7.50
F. de matematică 40 179 28 7,66 6,00
F. de fizică-chimie 30 29 6 8.55 6.00
F. de istorie-geografie 25 308 25 8.33 7.08
F. de desen 25 124 27 8.37 7,50
F. de educație fizică 50 300 52 9.31 8,12
F. de muzică 40 91 36 9,12 6 00
F. de științe naturale 25 283 29 8.92 7,17

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI BACĂU
F. de filologie

Lb. și lit. română 60 39S 65 8.00 6.00
Lb. și lit. franceză 50 151 47 8,33 6.00

F. de matematică 90 306 88 8.66 6.00
F. de științe naturale 50 389 54 8.33 6.00
F. de istorie-geografie 45 465 47 7,50 6.00
F. de educație fizică 50 268 53 8.67 6.50

INSTITUTUL PEDAGOGIC Dl 3 ANI BRAȘOV
F. de matematică 70 332 70 9.67 6.51
F. de fizică-chimie 50 64 23 8.50 6.00
F. de științe naturale 35 405 36 9.67 7.61
F. de muzică 40 77 25 9,00 6,00

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI BAIA MARE
F. de filologie 70 315 71 8,17 6.61
F. de matematică 75 181 31 9.00 6.00
F. de științe naturale 35 310 36 8,83 7,00
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TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI Cronica
U.T.C.

UN RIGUROS EXAMEN DIN AGENDA
TÎRGULUI

AL TEHNICII MODERNE
OASPEȚI STRĂINI 

DESPRE TIRGUL INTERNATIO
NAL BUCUREȘTI

ciparea străini va fi și mai nu
meroasă.

CONTRACTE
Șl TRANZACȚII COMERCIALE

Balkancar domină cu exponatele sale prezen
tate în aer liber intrarea în pavilionul bul
gar. Cunoscuta firmă constructoare de uti

laje pentru ridicat și transportat din țara vecină 
dă posibilitatea celor ce vizitează Tîrgul inter
național de la București să se convingă de multi
tudinea întrebuințărilor, o dată cu nivelul tehnic 
atins în execuție, a numeroaselor familii de electro 
și motocare, devenite indispensabile în transpor
tul uzinal modern. însoțindu-ne prin standul 
populat de siluetele atrăgătoare ale mașinilor, tî- 
năra Vichi Hitrova de la Balkancarimpex ne in
formează că lista de produse a Centralei econo
mice respective, alcătuită din 26 de uzine, cuprin
de pe lingă electrocare și motocare, electropalane, 
transmanipulatoare, produse hidraulice și baterii 
de acumulatoare. De altfel, Balkancar ocupă pri
mul loc în lume în ceea ce privește producția de 
electrostivuitoare la înălțime mare, precum și la 
volumul de export de electrocare și motocare 
(doar în 1970 cifra de export se ridică la 30 000 
de bucăți).

Dar rezumînd vizita doar la suprafața rezerva
tă produselor Balkancar, imaginea despre pre
zența la T.I.B. a Republicii Populare Bulgaria 
ar rămîne trunchiată. Pentru că în interior ți se 
rezervă surpriza întîlnirii cu o seamă de mașini, 
de aparate de deosebit interes. La etaj, evident, 
receptoarele de radio și televiziune, mașinile de 
calcul electronice, aparatura de telecomunicații ni 
se par cele mai semnificative. La parter tronea
ză mașina de broșat filete dintr-o singură trece
re, patent bulgar. „Medaliată la Brno“ ne atrage 
atenția însoțitorul nostru Ștefan Markov cu care 
conversăm în românește. în jur — strungul uni
versal 401, intrat recent în producție de serie, 
strungul semiautomat SE 081 cu program, dife
rite mașini de tăiat prin ferăstruire.

în timpul pe care ni l-am consacrat vizitei la 
standurile Bulgariei ne-am putut singuri convin
ge de interesul suscitat în rindul specialiștilor de 
exponatele sale.

Ane propune să prezentăm cititorilor itine- 
rariul posibil prin pavilionul austriac ar 
însemna să ne angajăm la un lucru dificil, 

în spațioasa și cocheta clădire de pe malul lacu
lui Herăstrău expun nu mai puțin de 77 de fir
me, fiecare interesată să onoreze primul tirg in
ternațional de la București cu produse reprezen
tative ale activității sale. Calitatea a fost singurul 
criteriu care a primat în selecția făcută de fir
mele prezente la București, ne-a declarat dl. Ru
dolf Klar, directorul pavilionului. Și, intr-adevăr, 
tinerii care trec pragul clădirii rezervate Repu
blicii Austria vor face cunoștință cu expresia 
practică a acestei preocupări. De la centenarul 
oțel Bohler la miniaturale mașini de prelucrare a 
lemnului aparținînd firmei Mayer, totul se în
scrie într-o concepție modernă, subordonat ideii 
de largă utilitate. Am întîrziat de pildă, și ca 
noi mulți alți vizitatori, mai vîrstnici sau mai ti
neri, lingă aceste mașini. Aparent nimic neobiș
nuit. Mai ales că dimensiunile de gabarit nu im
presionează. Rămîi în schimb uimit de posibili
tățile lor tehnice: execută un mare număr de o- 
perații prin adaptarea simplă a unor dispozitive, 
permit mișcarea în plan vertical al întregului 
corp principal lărgind automat gama întrebuin
țărilor. Cit privește gabaritul redus, acesta le re
comandă o dată în plus pentru ateliere mici, în
deosebi pentru producția de serie. Mai sobre, 
mai impunătoare însă de la prima vedere, auto
matele de turnare prin injectare a maselor plas
tice atrag numeroși vizitatori. Mai ales cînd sînt 
în funcțiune. Un registru larg de aparatură de 
măsură și control, destinată lucrărilor de labora
tor sau instalațiilor industriale în funcțiune, sem
nalizării și prevenirii situațiilor de pericol se in
tercalează între standurile unde sînt prezente 
mașini și utilaje din cele mai diferite domenii, 
probe martor ale unei țări cu recunoscută voca
ție industrială.

Nu este poate îndeajuns de bogat pavilionul 
iugoslav la această primă ediție a Tirgu- 
,lui internațional de la București dar spa

țiul pe care îl ocupă este suficient de bine admi
nistrat pentru a comunica vizitatorului exempla
re de valoare din producția industrial a țâr.; ve
cine. Fiecare din grupele mari organizate pentru 
prezentarea metodică a exponatelor sint astfel 
suficient de sugestive. Dintre mașinile-unelte .3- 
teresul este polarizat fără îndoială de mașina de 
rectificat ti] ~ 
mașina de frezat cu pi 
să la Skoplje, strungul ;
Ca și strungul revolver fabricat la Zagreb. Vor- 
bindu-ne in general despre munca depusă la fa
bricile constructoare de mașini-unelte rcgosliv- 
pentru a le mări competitivitatea, amintind de 
succesul de care se bucură ele pe piața externă 
într-un mare număr de țări din Earopa. Asia. 
America, Africa, tovarășul Svetozar Ier- ar - .• de
la „Masinounion" a ținut să se refere la eoain- 
crarea existentă între România să hr-. t pe 
acest plan. Chiar în cadrul tirgtn-ri sint pn- ira
te o serie de convorbiri menite să tapălsioaae 
colaborarea între fabricile similare, cooperarea 
pentru realizarea de modeme nu>;n:-w >

în pavilionul iugoslav pot fi însă urmărite ti 
alte puncte de interes. Industria de prelucrare a 
metalelor, de exemplu, secțiune speciarizată, 
reprezentată, dă posibilitatea de a amoas 
diversitate de scule așchietoare : taxozi ti s 
de filetat, burghie, cuțite de strung, feriseră e. 
pile. Nu lipsesc de asemenea diferite utilare in
dustriale.

Nu surprinde câtuși de puțin iodivxruahzarea 
unui sector destinat industriei electrotermxe. art 
reprezentată aici. Este vorba de materiale de 
racordare pentru linii de înaltă tensiune ti stată 
de transformare, distribuitoare electrice, odatoa- 
re, armături pentru tuburi fluorescente. eJectrp- 
motoare. în aceeași companie, probe de caSi-r 
produse din grafit, contacte electrice, aparate da 
emisie, recepție.

Pe scurt, produse de larg interes 
ținută tehnică recunoscută

it tip R.F.D./U.F.D. realizată la kik r.ca. 
de frezat cu program HYPRO-700 prodre 

automat ca un ax P.F.-25-L,

In pavilionul rezervat Rețxu’bbeti Pocrtire 
Albania vizitatorul face amoștrați en «Jte- 
va categorii de produse caiarterstice ex

portului acestei țâri, ocazie potrivită pentru a 
urmări totodată preocupări și rrefrriri is ecooo- 
mia sa. Exponatele nu se tnscru exduBv in pro
filul specializat al tuguhti. Ceea ce nu <i șa n.xra- 
zâ insă cu nimic interesul, atenția rpecauștijtr. a 
publicului.

Am stat de vorbă cu directorul pav.’uooalui al
banez, tovarășul LLUKA JOANIDHI. ^intern 
foarte bucuroși că ni l-a oferit prilețul de a p<wtt- 
cipa la tirgul de la București — ne-a declarat 
domnia sa. Convingerea noartrd este ci in acest 
fel relațiile comerciale ale Albaniei cu România, 
cu alte țări cor deveni și mai rtrinse decit pini 
acum".

Privim în vitrinele amenajate de-a lungul pe
reților, în mijlocul sălii, pe panourile speciale. 
Se fac trimiteri la activitatea in industria con
structoare de mașini (electrotehnică, electror.icâ. 
mașini electrice, mecanică fină', la alte ramuri ale 
industriei: metalurgie, minerit, chirrue. Poți să 
admiri in expoziție priceperea lucrătorilor in in
dustria ușoară, exprimată in atzăgătcsarele covțzre 
și țesături, în reușita articolelor ie artizanat -Vn 
loc aparte este rezervat exponatelor agricole *S’- 
îndeosebi celor alimentare: preparate de carne și 
de legume, băuturi specifice. Sint categorii de 
produse la adresa cărora poți asculta cuvinte de 
laudă, păreri admirative. Dovada interesure: sus
citat de pavilionul albanez este exprimată de nu
mărul contractelor încheiate deja cu firme româ
nești și străine.

//•••Șl TOTUȘI TINERETUL

între firma ELECTRONUM și 
firma „Addo Westerstand" 
Suedia : un contract pentru 
urarea a 3 000 bucăți șasiuri 
levizoare.

— INDUSTRIALEXPORT 
Încheiat un contract cu 
..Martin Harris" perttru exportul 
unei instalații de acid salicilic, 
cu livrare in 1971.

— MAȘINEXPORT a contrac
tat cu firma „Cerne" din Italia 
20 600 electromotoare și 6 bu
căți generatoare electrice in va
loare de 3 500 000 lei valută cu 
termen de livrare parțial in 1970 
și restul in 1971.

— MECANOEXPORT a înche
iat contracte cu firma „Robert 
Kalifa* din Casablanca pentru 
furnituri metalice și scule, in 
valoare de 224 40C lei valută și 
ce o firmă din Argila pentru 
rulmenți, in valoare de 330(00

Luni seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Ungaria (K.I.SZ.), condusă 
de dr. Szilagy Laszlo, mem
bru al comisiei centrale 
de revizie a K.I.SZ. care, 
la invitația C.C. al U.T.C, 
va face 
noastră.
roportul 
au fost 
varășa
ședințele comisiei centrale 
de revizie a U.T.C, de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

o vizită in țara 
La sosire pe ae- 

Otopeni oaspeții 
intimpinați de to- 
Silvia Docan, pre-

din 
li- 
te-

a 
firma

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN a primit din partea COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA și a 
tovarășului WALTER ULBRICHT, prim 
Partidului Socialist Unit din Germania, 
gramă :

Stimați tovarăși,
Vă exprim mulțumiri cordiale pentru 

mată cu ocazia încetării din viață a lui Paul Frohlich, fiu 
eminent al clasei muncitoare germane, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

★
Tovarășul NTCOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui SALIM RABYA ALI, președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Populare a Yemenului de Sud, urmă
toarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele urări a- 
dresate cu ocazia zilei noastre naționale — 14 octombrie.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări pentru 
sănătatea dv. personală, pentru fericirea și progresul po
porului dv.

secretar al C.C. al 
următoarea tele-

compasiunea expri-

Primire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Manea Mănescu, 

membru a! Comitetului Executiv, 
secretar ai C.C. a! P.C.R, pre
ședintele Cooslmhn Economic, a 
primit hac deLe-catia de activiști 
ai P. Q dm Cehoslovacia, con-

dusă de Karel Skala, șef de sec
ție la CC al P.C.C., care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. face o vi
zită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat

într-o atmosferă tovărășească, a 
participat Ion St. Ion, vicepreșe
dinte al Consiliului Economic.

A fost prezent Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

ir.rte- 
eu fir-

X. UDROIU

Foto: P. TÎNJALĂ

A’: auz:: î Porr._ndu-se de ia importanța ce se cuvine confe- 
renerațăeî tinere, de la locul pe care ea și—i revendică cu 

justețe in tonte «ferele activității sociale — in ultima vreme se 
.•xrteșt- tot ma; insistent de o anume ramură, intre celelalte 
științe pe nume JUVENTOLOGIA. Așa cum scriu zia-
mi-e. deșt seamemii trece încă prin adevărate furci caudine, e 
apsoape "ț™- că legitimitatea iui va birui. Să se mal mire 

iaci, că noi dăm atita importanță juventiștilor din 
cten-esc ieșit de citva timp in rindurile de elită ale 
continental 1
nu u.:ăm. însăși naționala noastră, care începe să 

ae placă din ce m ce ma: mult, și-a pornit ascensiunea o dată 
Ttntinerirea zdravănă a kxuiui. Iar cluburile, cele mai multe 
re duhurile noastre, iată — ii urmează exemplul. Dinamo 
*_reș , Un-.ersrta'.ea Craiova. Steaua, Politehnica Iași, Ra-
— ca a >z numa. pe frjntașe, in ordinea indicată deo
dată de către clasamentul mare — au avut încredere in 
sntști, au avut curajul să-î arunce in focul luptei și n-au 
■egr-. a. Dunpotr.. â ! Duminică. 3 000 de spectatori au aplau-
— o..-. tr.cuneJe s aixxiu.u, ..Republicii* — pe minzul blond, 

■bert șt dolofan care îmbrăcase tricoul ..greu** al mijlocașului 
ivan beier. ..-.-c-spor. r... Mu.;; insă li aplaudau fără să știe 
n= ;1 eh- cai. E .. Orba de Donose. unul din talentații puștani 
pe core antrenorul Nuțescu ii adunase de prin mahalaua Craio-

. a încropi o echipă de tineret. Cronicarul „Sportului",
m-j Nico.iescu. t-a notat pe Donose eu 7 (de fapt 7 

a I-tcst rea ma. mare notă acordată la această partidă). Dar Do- 
nosc. sâ nu uităm, se numără printre cei opt fotbaliști care 
ire arum au primit nota 10. E frumos să te vezi notat ca 
Dum-îr.u II, ca Dobrin sau ca Răducanu. după ce abia ai în
cep.’. sa pășeș*.; in „A" ? E frumos, desigur ! Frumos și lău
dabil.

înireruperea camp.onatului, consecință a meciului România— 
Finlanda, a priit, după cum se vede, mai cu seamă juventiștilor 
fruntași. Pruncie cmc, echipe din clasamentul nostru au ter
minat victorioase : Dinamo București și Petrolul chiar in de
plasare (2—0 la Pitești și 3—2 la Constanța), iar universitarii 

■.ajeai, steliștii și băcăuanii acasă. Deci, lideri continuă să fie 
dmamoviști: dm Șoseaua Ștefan cel Mare care, împreună cu 
alb-negrii de la Cluj (locul II, cu un punct mai puțin — 11) 
au cel mai bun golaveraj. Dar golurile cele mai multe le-au 
înscris pină acum..; cadeții lui Dembrowschi cel de la Bacău : 
17. Dacă ne gindim că și seniorii lor au inserts de asemenea cele 
mai multe goluri de pină acum (14), înseamnă., că trebuie 
să recunoaștem o realitate : la Bacău spiritul ofensiv este la el 
acasă.

Neschimbată, in clasamentul juventist, este și ordinea Ulti
melor clasate ; locul 15 — C.F.R. Cluj ; locul 16 — U.T.A. Cu 
toate că au reușit un nul la Brașov, juventiștii arădani n-au 
putut pasa lanterna roșie din pricină golaverajului (7—17 !!). 
Este drept, la tineret nu prea au importanță rezultatele, dar 
situația in care se găsește U.T.A. din acest punct de vedere nu 
poate fi trecută cu... vederea, fiindcă spune ceva. Nu este insă 
nici acum timpul să facem această analiză la U.T.A. Dar ce 
ne-am face dacă i-ar veni cuiva ideea să Întocmească clasa
mentul la „A“ prin adițiune de punct® (și goluri) cu tineretul ?

G. MITROI

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL
DF

Astăzi, la ora 16, in Aula 
Bibliotecii Centrale Universi
tare din București se joacă 
prima rundă a finalei campio
natului individual masculin de 
șah. Actuala ediție a competi
ției aduce în fața tablelor cu 
64 de patrate 23 de comba
tanți, dintre care 6 sint debu- 
tanți intr-o finală de campio
nat republican, ceea ce pro-

ȘAH
mite o dispută indirjită, echi
librată.

Locul de onoare pe tabela 
participanților este deținut de 
marele maestru international 
FLORIN GHEORGHIU, care, 
ca redactor al ziarului nostru, 
va consemna zilnic pentru ci
titorii „Scinteii tineretului* 
impresii de la întrecerea celor 
mai buni șahiști ai țării.

(Urmare din pag. I)

— Spiritul critic de judecată și 
apreciere al publicului studen
țesc s-a dovedit a fi, in multe 
cazuri, destui de ascuțit. In re
ceptarea, chiar impusă de obli
gații sau snobism, a manifestă
rilor muzicale, iși menține tăi
șurile ?

— Absența publicului studen
țesc la spectacolul de operă s-ar 
putea explica și prin faptul că. 
așa cum se prezintă la ora ac
tuală. repertoriul insuficient 
structurat pe cerințele teatrului 
liric contemporan, are un grad 
redus de atractivitate. Ca artă a 
spectacolului, opera rămine. s-o 
recunoaștem. în urma reprezen
tațiilor similare din teatrul dra
matic.

Succesele spectacolelor noastre 
de operă peste graniță sint in
tr-adevăr evidente și ele nu fac 
decit să ne bucure. Revenind 
Insă in tară, constatăm adesea 
că distribuțiile care au primit 
lauri se destramă și nu o dată 
asistăm la reprezentații încropi
te in grabă. Cum ar putea, un 
student atras de numele Elenei 
Cernei sau al lui N. Herlea, de 
pe afiș, să privească surpriza u- 
nei înlocuiri de ultim moment ? 
Așa au stat lucrurile și in spec
tacolul dat de Operă, la Casa de 
cultură de care pomenește to
varășul Enigărescu.

— Muzica simfonică și de o- 
peră pot avea o concurentă în 
muzica ușoară ?

— Dacă e de calitate, muzica 

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

ușoară nu e un toxic, ci un to
nic, iertați-mi ipcul de cuvinte. 
Armonizate în fluxul vieții coti
diene revelațiile, efectele, emo
țiile estetice, provocate de mu
zica bună in primul rind. au ne
bănuite efecte stimulatoare. Gus
tul și pregătirea muzicală a fie
căruia îndepărtează de la sine 
orice concurență.

— Cind au fost amintiți tineri 
ce-și consumă timpul prețios 
prin localuri, sau cei care folo
sesc lăcașurile de cultură doar 
ca puncte de reper pentru intil- 
niri, nii-au răsărit in minte ci- 
teva chipuri pe care, din pură 
curiozitate, le urmăresc de ani de 
zile. Prin ce mijloace i-am pu
tea totuși trezi din letargie ?

— Din cei 55 000 de studenți 
bucureșteni, un număr infim 
frecventează „celebrele** cafenele 
„Tosca", ori „Katanga** și de a- 
ceea situația nu este chiar atît 
de îngrijorătoare. Cind vrem să 
găsim „aspecte negative" îi folo
sim mereu ca exemple, uitind cu 
ușurință că tineretul pe care ne 
bizuim are cu totul altă înfă
țișare și obiceiuri.

— In sălile de concerte prezen
ta tineretului se face totuși sim
țită. Se pare însă că provincia 
a depășit Capitala ; în orașele 
în care sînt filarmonici sau tea
tre lirice afluența reprezentan

ți lor ultimei geserații e malt 
mai accentuată. Ce x-ați pra- 
pus. practic, pentru a Înregistra 
aceleași rezultate in Capitală ?

— Voi Încerca să răspund prin 
dteva întrebări adresate condu
cerii Operei Române : pentru ce 
nu mai sint invitați studenți; la 
avanpremiere ? Pentru ce nu se 
mai organizează matinee pentru 
studenți ? Unde sint galeriile 
studențești T Roiul de coordona
tor revine numai Operei, in sen
sul că nu trebuie să se aștepte 
că publicul ar putea fi „mobili
zat", sau că ar căuta „un bilet 
în plus" la spectacole de calitate 
îndoielnică. Dacă se consideră 
că tineretul nostru nu este su
ficient de bine pregătit pentru 
a gusta anumite lucrări, de pildă 
cele moderne, pentru ce conclu
ziile privesc excepțiile și nu re
zultatele concrete ale unor even
tuale sondaje ? Ar trebui, de a- 
ceea, să existe un serviciu de 
sondare, precum și unul infor
mativ — publicitar, care să-i ți
nă pe studenți in permanență la 
curent cu programarea spectaco
lelor. Membrii cercurilor artis
tice ale Casei de cultură afișea
ză spectacolele in toate holurile 
facultăților bucureștene ; Opera 
ar putea face la fel. Eventual, 
s-ar putea organiza in fiecare 
hol universitar un colț special al 
Operei care să cuprindă atit bu
letine informative, cit și afișe 
noi ca formulă grafică. Publi
cațiile diferitelor facultăți vor 
putea consemna cu consecvență, 
printre obișnuitele cronici artis
tice, și pe cele dedicate specta
colului liric. Bineînțeles, concen
trarea eforturilor din ambele 
părți este singura acțiune capa
bilă să dea roadele pe care le 
dorim cu toții.

(Urmm, dia pag. tț

situație, ingi perul Siegfried He
be-. „Cind am ajuns să mă fa
miliarizez cu macaraua hidrau
lică. numai bine că a trebui; s-o 
abandonez." _Am sesizat titeva 
pos;b2:tăp de intervenție direc- 
;ă in Îmbunătățirea procesului 
de fabricape. Treburile curente 
la care sfiit antrenat m-au îm
piedicat să le urmăresc." Despre 
existența cercului inovatorilor 
sau a Comisiei inginerilor și a 
tehnicienilor doar a auzit că ar 
exista. Temele propuse de către 
cabinetul tehnic pentru studiul 
unor eventuale inovații le-a aflat 
din lectura unui afiș. Nimeni 
dintre muncitorii secției nu l-a 
solicitat ca specialist. De cind 
a veniț in uzină a studiat foarte 
puține cărți și reviste de spe
cialitate imediată. îndrumările 
cele mai frecvente primite pe 
scară ierarhică sint : „Vezi să se 
facă alea, dacă e gata cutare..." 
Solicitat o dată șeful secției i-a 
replicat consolator : „Nici eu nu 
mai știu ce am terminat". Două 
aspecte din situația relatată țin
tesc direct serviciul „Organizarea 
științifică a producției". Unul 
este de natură strict umană. S-a 
demonstrat pe bază de argu
mente științifice faptul că cu cit 
nivelul de studii și de inteligen
ță al unui om este mai ridicat, 
cu atit monotonia are efecte mai 
dăunătoare asupra comporta
mentului profesional. Preintim- 
pinarea unor astfel de consecin
țe se realizează prin stabilirea 
in prealabil a baremului de ca
pacitate psihologică necesară 
postului existent, pe de o parte, 
iar pe de alta, o similară verifi
care a celui care urmează să-l 
ocupe. Luăm cazul dat de noi. 
Un proaspăt absolvent nu este 
automat, ci un specialist. Lui îi 
este necesar un timp pentru de- 
săvîrșirea personalității sale pro
fesionale. Inițial alcătuirea sa 
este predominant teoretică. Rea
lizarea echilibrului prin însuși
rea experienței practice presu
pune existența unui cadru pro
pice exploatării creatoare a ela
nului și a ambiției de afirmare, 
refuzul acestei oferte duce la 

rseauarea. te o sensibilă degra
dare a pasrizmi. obligată să se 
risipească in hătișul preocupă
rilor minore, vag profesionale.

Opinia tovarășulm ± rector al 
întreprinderii, jng. Iom;ă Bag-.u. 
exprimată rezumativ este insu
ficient argumeocată : Verticala 
evoluției specialistului este de te 
cunoașterea producție: întreprin
derii spre restringerea ulterioa
ră a sferei de activitate, ceea ce 
înseamnă o progresivă priorita
te acordată specialității. Foarte 
bine dar cum ? .AH trebuie să-și 
facă singur prngram-.i1-, ni se 
răspunde. Nu știm exact in ce 
măsură une: întreprinderi ii 
poate fi indiferent programul 
specialistului pe care U are sau 
îl pregătește ca să îl aibă. Cert 
este că, dacă intervenția ei in 

INFUZIA DE NOUTATE
programul strict individual este 
mai anevoioasă, un climat adec
vat, am zis o structură organi
zatorică riguros științifică impu
ne obligații profesionale care, 
nerespectate, elimină automat 
pe cei ce nu le respectă. Există 
in prezent o prea mare cotă de 
hazard in întocmirea structurii 
funcționale și a climatului de a- 
firmare profesională. Ni se pare 
nejudicios modul de distribuție 
a specialiștilor în diverse sec
toare de activitate. La secția 
„Mașini de ridicat", cum spu
neam. sînt 7 ingineri și un sin
gur tehnician. în atelierul II 
proiectări din cei peste 20 de 
angajați doar trei sint ingineri. 
Criteriul acestei distribuții este 
unul clasic, cel al estimației. In 
momentul de față la U.M.T.. 
după cite sintem informați, nu 
există o organigramă, cel puțin 
a personalului tehnico-adminis- 
trativ. Multe din preocupările 

vizind introducerea noului, dacă 
le priviih prin prisma eficienței 
economice, lasă in urma lor re
zultate destul de slabe. Le vom 
urmări avind ca punct de ple
care ateva date concrete.

In primăvara acestui an, di
rectorul tehnic, inginer Nicolae 
Popescu, și inginerul-șef de con
cepție lansau la U.M.T. urmă
toarea și valoroasa inițiativă : 
•migativitatea fiecărui inginer 
din uzină de a întocmi o fișă 
cu propuneri concrete privind 
economiile de metal. Pină la 
această dată au fost luate în 
considerare 90, au fost aplicate 
64. economisindu-se 5 720 ore 
muncă manoperă, 90 tone metal. 
Exprimate valoric, aceste reali
zări se cifrează la 343 151 lei. Ne 
întrebăm : pentru această vitală 

problemă era neapărată nevoie 
de lansarea unei inițiative ex
prese ? Nu demonstrează ele e- 
xistența in stare latentă a unor 
resurse neexplorate ce-și aș
teaptă împlinirea ? Este adevă
rat, astfel de inițiative fac parte 
dintr-un sistem de conducere, 
ele s-au dovedit întotdeauna 
mobilizatoare și stimulative. Dar 
ele nu reușesc să suplinească 
existența unor permanențe sti
mulative. Dar chiar și așa, dacă 
luăm in considerare numai pro
punerile aplicate, numărul ingi
nerilor rămași în afara acestei 
inițiative se ridică la exact 50. 
Trecem pe la Cabinetul tehnic, 
împreună cu inginerul Gheorghe 
Belcin, șeful acestui birou, facem 
bilanțul inovațiilor înregistrate, 
acceptate și aplicate în acest an. 
La cele 140 din acest an se mai 
adaugă un sold de 45 din anul 
trecut ! 56 sint aplicate, 56 au 
fost respinse, 71 sînt în curs de 

rezolvare iar 2 au fost trimise 
altor unități. Valoarea econo
miilor antecalculate se ridică la 
1 329 000 lei iar la post-calcul, 
atit cit s-a putut urmări, 
1 428 000 lei. Structura inovato
rilor : 24 muncitori, 32 tehnicieni 
și 25 ingineri. Cotele părți ale 
economiilor se repartizează ast
fel ; Cele 10 propuneri aplicate 
din 61 propuneri semnate de in
gineri au adus economii între
prinderii de 458 807 lei, 13 au 
fost respinse, 38 se află în stu
diu sau experimentare, 463 627 
lei este valoarea economiilor ob
ținute de pe urma aplicării celor 
17 inovații. Dacă ținem cont de 
faptul că numai 22 Ia sută din 
ingineri și 13,5 la sută din teh
nicieni se pot mindri cu aportul 
lor adus pe linia aplicării noului, 

ne dăm seama de slaba partici
pare a specialistului la promo
varea soluțiilor novatoare. Ima
ginea concretă ar putea fi pe 
deplin conturată dacă, pe baza 
unui calcul s-ar stabili baremul 
productivității muncii unui spe
cialist. Ne interesăm asupra ce
lor două sensuri străbătute de 
nou in eircujtul economic. La ca
binetul tehnic există, pe lingă 
cărțile tehnice și un important 
număr de abonamente la reviste 
de specialitate : 139 de titluri 
dintre care 65 din străinătate. în 
prezent același cabinet a cerut 
de la O.S.LM. peste. 200 de bre
vete privind mașinile de ridicat 
și transportat. Există, cu alte 
cuvinte, o bază științifică reală, 
capabilă să radieze spre toate 
sectoarele productive o uriașă 
cantitate informațională, capabi
lă să stimuleze spiritul inventiv 
al întregii mase de angajați. 
Este unul din sensuri. Cum se 

propagă el la U.M.T. ? Prin con
ferințele lunare ale specialiști
lor, prin reclama directă a bi
bliografiei și lectură particulară, 
prin existența unor tematici 
propuse spre studiu specialiști
lor. Din cele 4 propuse, abordate 
sînt doar două. Celălalt sens este 
cel ridicat de producția insăși. 
Problemele concrete radiază 
spre aspectele teoretice. Inter
venția specialistului este identi
că celei unui selector care prin 
studiul unor multiple variante 
se oprește asupra celei optime. 
Optimizarea presupune in- prea
labil existența unei structuri a- 
decvate, stabilirea celui mai 
scurt drum de la propunere la 
aplicare. în prezent timpul stră
bătut de o inovație, de la propu
nere pînă la verdictul final, este 
în medie de circa 5—6 luni de 
zile. Ni se pare cam mult.

Ne adresăm secretarului co
mitetului coordonator U.T.C., 
Gheorghe Cotuna, rugindu-I să 
ne enumere citeva din preocu
pările organizației U.T.C. pri- 
vtnd_ antrenarea tinerilor in ac
tivități menite să le stîrnească 
interesul in cunoașterea și asi
milarea noului. ,.I-am mobilizat 
la cursurile de ridicare a califi
cării, la concursurile profesiona
le**, „am inițiat in diferite secții 
demonstrații practice**, etc. El 
însuși recunoaște că ceea ce s-a 
făcut este puțin. „Dar ce putem 
face noi mai mult** ? — s-a în
trebat cu jenă izvorîtă din nepu
tință.

Ne-am adus aminte de discu
ția cu inginerul Păiș care, inițial 
se manifestase, de asemenea, 
sceptic în privința posibilităților 
de care dispune organizația 
U.T.C. Ulterior a recunoscut : 
„Da. firește, dar acest lucru pre
supune organizare, inițiativă și 
mai ales o amănunțită cunoaș
tere de către inițiatori a reali
tăților concrete, atît din uzină 
cit și a noutăților posibil de a 
deveni utile ei“. Și se gindi.se 
numai la secția sa. Dar proble
ma. după cum s-a văzut, este 
mult mai extinsă și comooriă cu 
adevărat o intervenție mult mai 
energică.

gindi.se
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MONDIAL AL PĂCII

Apel către

guvernele

tuturor țărilor
în capitala Indiei s-au în

cheiat lucrările sesiunii Pre
zidiului Consiliului Mondial 
al Păcii. în cadrul dezba
terilor au fost examinate 
probleme actuale ale mișcării 
pentru pacea și securitatea po
poarelor, ale consolidării rîn- 
durilor forțelor progresiste 
care se pronunță pentru inde
pendență națională, împotriva 
imperialismului, situația din 
Asia de sud-est, Orientul Apro
piat șl probleme ale dezarmă
rii.

Delegații prezențl la lucrările 
actualei sesiuni au adoptat un 
„apel către guvernele tuturor 
țărilor*, precum și rezoluții în 
principalele probleme examina
te. Apelul cere tuturor guver
nelor să 
pentru 
generale 
armelor
bacteriologice, precum și a al
tor mijloace de exterminare în 
masă, să colaboreze cu mișca
rea partizanilor păcii din în
treaga lume în lupta pentru 
pace, Independență națională 
și pentru drepturile omului.

militeze 
realizarea 
și totale, 
nucleare,

neîntrerupt 
dezarmării 

interzicerea 
chimice și

V

62000 de muncitori englezi 
in grevă

Alți 5 000 de muncitori din 
serviciile municipale au încetat 
luni dimineața lucrul în cadrul 
grevei perlate care se desfă
șoară de patru săptămîni în a- 
cest sector de activitate din 
Marea Britanie. In momentul de 
față, 62 000 de salariați de la 
serviciile de salubritate, stațiile 
de purificare a apelor reziduale, 
șoferi de ambulanțe etc., se află

în grevă. După cum menționea
ză agenția U.P.I., aproximativ 
70 din cele 1 600 de consilii mu
nicipale din Marea Britani© au 
indicat că sînt dispuse să încheie 
acorduri separate cu salariații 
municipali. O nouă rundă de 
negocieri între reprezentanții sin
dicatelor greviștilor și ai consi
liilor municipale urmează să ai
bă loc miercuri.

Misiunea Luce
Emisarul special >al Foreign • 

Office-ului, William Luce, și-a 
încheiat vizita în Kuweit, ple- 
cînd spre Londra. Escala în ca
pitala kuweitiană a fost ultima 
etapă a turneului de sondaj în
treprins timp de aproape o lună 
de zile de William Luce în 
Orientul Apropiat, pentru con
sultări în legătură cu problema

Intensificarea 
cooperării 

algero-libiene
LA TRIPOLI au început 

convorbirile algero-libiene în 
vederea intensificării cooperării 
celor două țări in domeniul pe
trolului. Delegația Algeriei este 
condusă de Belaid Abdessalam, 
ministrul industriei și energiei, 
iar cea libiana de ministrul pe
trolului, Ezzidine al Mabrouk. 
În cursul actualelor convorbiri 
vor fi examinate, in mod spe
cial, posibilitățile de armonizare 
a prețului țițeiului și, totodată, 
măsurile comune ce pot fi luate 
în vederea contracarării acțiuni
lor monopolurilor petroliere 
străine care încearcă să-și men
țină vechile privilegii în regiu
nea Orientului Apropiat.

prezenței militare britanice în 
regiunea Golfului Persic. „Mi
siunea Luce" este considerată 
de comentatori ca fiind faza 
preliminară a activității diplo
matice inițiate de guvernul con
servator al Marii Britanii în ve
derea jalonării viitoarei sale po
litici în zona „Golfului". (Se 
știe că programul cabinetului 
conservator a lăsat să se între
vadă intenția unei reconsiderări 
a politicii laburiste în regiunea 
Golfului Persic, în sensul pre
lungirii prezenței militare en
gleze în zona respectivă).

Așa cum s-a anunțat, prima 
parte a turneului emisarului bri
tanic au constituit-o vizitele în- 
tr-o serie de emirate și șeicate 
membre ale așa-zisei Federații 
din Golful Persic. Referindu-se 
la convorbirile pe care Luce le-a 
avut cu emirii și șeicii locali, 
observatorii politici evidențiază 
dificultățile realizării unui con
sens între aceștia în privința 
termenului de staționare a tru
pelor britanice, ținînd seama de 
multiplele disensiuni existente 
între ei.

Ulterior, William Luce a vizi
tat capitalele Iranului, R.A.U., 
Irakului și Kuweitului. Oficiali
tățile acestor țări și-au exprimat 
opoziția fermă față de prelun
girea prezenței militare engleze 
în regiunea Golfului Persic, după 
anul 1971.

CANADA. Poliția din Montreal operind arestări în Quebec.

Situația în Canada
după asasinarea

ministrului Laporte
• AU FOST ÎNTĂRITE MĂSURILE DE SECU 

RITATE • 319 PERSOANE ARESTATE

BELGRAD:

forțelor armate ale R. S. România
La Casa Armatei din Bel

grad, a avut loc o manifestare 
consacrată apropiatei sărbătoriri 
a Zilei forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România. Ata
șatul militar român la Belgrad, 
colonel Marin Pancea. a vorbit 
despre semnificația Zilei forțe
lor armate ale Republicii Socia
liste România.

Cu același prilej, la Casa Ar
matei din Belgrad, s-a deschis 
o expoziție de fotografii care în-

ia t*-;

Afo/ incidente

CHEMĂRILE C.C. AL P.C.U.S.

mi- 
o 

prezintă

CU PRILEJUL ZILEI DE 7 NOIEMBRIE

Colaborare economică 
româno-uogarăV

ORIENTUL
APROPIAT

• CONVORBIRILE PRE- 
ȘEDINTELUI R.A.U.

fățițează aspecte din viața 
litarilor români, precum și 
altă expoziție, care 
creații ale pictorilor, sculptori
lor si graficienilor din cadrul 
Studioului de artă plastică al 
Armatei Republicii Socialiste 
România. De asemenea, a avut 
loc o gală de filme românești.

Vestea asasinării ministrului 
muncii în guvernul provinciei 
canadiene Quebec, Pierre La
porte, răpit săptâmina trecută 
de elemente aparținind grupării 
clandestine „Frontul de elibera
re a Quebec-ului", a provocat 
indignarea celor maț largi pături 
ale populației Canadei. Primul 
ministru canadian, Pierre Elliott 
Trudeau s-a deplasat de urgen
ță la Montreal pentru a analiza 
cu primul ministru al guvernu
lui provincial Quebec, Robert 
Bourassa, măsurile ce se impun 
în urma noii situații create. Gu
vernul canadian s-a reunit în 
mai multe rinduri pentru a exa
mina situația și a hotărî noi 
măsuri. în întreaga țară și în
deosebi în provincia Quebec au 
fost întărite măsurile de secu
ritate, numărul persoanelor a- 
restate de la intrarea în vigoa
re, vinerea trecută, a stării de 
urgență, fiind pină luni dimi
neața de 319, dintre care 183 nu
mai la Montreal. Dezaprobarea 
asasinării lui Pierre Laporte a 
fost exprimată nu numai de o- 
ficialități, ci și de unul din lide
rii mișcării separaționiste din 
Quebec, Rene Levesque, care 
a calificat fapta drept „inuma
nă", și a cerut să se intreprin-

Criza guvernamentală 
din Uruguay continuă

La Moscova au fost date publi
cității chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 53-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Oamenii muncii din U.R.S.S., 
lucrătorii din industrie, agricul
tură, oamenii de știință și ingine
rii, oamenii de artă și cultură 
sînt chemați , Șă întîmpine cel 
de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S. cu noi succese în în
trecerea socialistă, pentru înde
plinirea înainte de termen a pla
nului anual și a planului cinci
nal. Documentul cheamă la întă
rirea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea colhoznică, la dez
voltarea și întărirea democrației 
socialiste sovietice, la creșterea 
participării active a oamenilor 
muncii la conducerea treburilor 
tării.

Chemările adresează un salut 
frățesc partidelor comuniste și

muncitorești și urarea de a se 
întări unitatea și coeziunea co
muniștilor din lumea întreagă pe 
baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Un salut frățesc este adresat, 
de asemenea, popoarelor țărilor 
socialiste. Se exprimă urarea de 
a se dezvolta și întări sistemul 
socialist mondial--- eueerire is
torică a clasei muncitoare inter
naționale, forța hotărîtoare în 
lupta antiimperialistă.

Țările europene sînt chemate 
să se pronunțe mai activ pentru 
transformarea Europei intr-un 
continent al păcii trainice șl al 
colaborării pașnice între state.

Popoarelor lumii li se adresea
ză chemarea de a cere interzice
rea tuturor armelor nucleare, 
chimice și bacteriologice, de a 
lupta pentru dezarmarea gene
rală și totală, pentru întărirea 
securității internaționale.

In capitala ungară a sosit luni 
delegația Comitetului de Stat al 
Planificării din România condusă 
de tovarășul Maxim Berghianu, 
președintele C.S.P., care va sem
na la Budapesta protocolul pri
vind colaborarea economică și 
livrările reciproce de mărfuri 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Ungară pe perioada 1971—1975.

La sosirea în gara Nyugati au 
fost de față Panii Imre, preșe
dintele Oficiului Național de Pla
nificare Ungară, reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exterior 
și alte persoane oficiale. Au fost 
de față, de asemenea, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul România 
la Budapesta, și membri ai amba
sadei.

In cursul aceleași zile a avut 
loc prima întîlnire de lucru a 
delegațiilor comitetelor de plani
ficare din cele două țări

Noi incidente s-au înregistrat 
duminică și in cursul nopții spre 
luni In Belfast. După cum pre
cizează agenția France Presse, 
în apropierea unui a-jtomobil. 
la bordul căruia se aflau trei 
militari britanici, s-a procus 
duminică o explozie care a pro
vocat pagube materiale. Ir» 
cursul nopții, două focuri de 
armă au fost trase asupra unei 
patrule militare care se depla
sa intr-un auto-notăl pe străzile 
orașului Belfast.

In 
criza _ 
danțatâ de opoziția preșe
dintelui Jorge Pacheco 
Areco față de o serie de 
inițiative economice ale 
congresului.

Uruguay continuă 
guvernamentală de-

După cum s-a anunțat criza 
survenit după ce președintele,

pe linia politicii de austeritate, 
antiinflaționiste, urmate, a făcut 
uz de dreptul său de veto pen
tru a respinge o serie de legi 
prevăzând creșterea cheltuieli
lor bugetare. Congresul a in
firmat însă vetoul prezidenția!, 
acțiune urmată de demisia co* 
lectică a guvernului. Deși 
ceasta nu a fost acceptată, unele 
surse oficiale au indicat că o 
■numită rer-.a-iere guvernamen
tală se va produce totuși. Criza 
a avut ca efect imediat scăde
rea cursului pesoului în raport 
cu dolarul pe piața neagră 
(cursul a fost în ultimele două 
zile de 300 pesos pentru un do
lar, față de 250 pesos dt era

a-

înainte). Pentru a evita scurge
rea rezervelor de devize, autori
tățile au hotărit închiderea tem
porară a băncilor și au dezmin
țit zvonurile privind o eventuală 
devalorizare a monedei națio
nale.

dă tot ce e posibil pentru a 
împiedica asasinarea și a celui 
de-al doilea sechestrat, atașatul 
comercial britanic, James Cross.

Duțnmică seara, a fost difuzait 
un nou comunicat al organiza
ției clandestine „Frontul de eli
berare a Quebecului", care și-a 
asumat responsabilitatea răpiri
lor, în care sint reînnoite condi
țiile pentru punerea în liberta
te a iui Cross, respectiv elibe
rarea a 23 de deținuți, membri 
ai acestei organizații, plata u- 
nei sume de 500 000 dolari in 
aur, asigurarea părăsirii țării 
de către deținuții respectivi cu 
un avion canadian. Comunica
tul era insoțit de scrisori ale Iul 
Cross către autorități și fa
milia sa. La puțin timp după 
difuzarea acestui comunicat, po
liția din Quebec a emis manda
te de arestare pentru Marc Car- 
bonneau și Paul Rose, suspec
tați de a fi participat direct la 
cele două răpiri. După cum in
formează agenția U.P.I., primul 
ministru al guvernului provin
ciei Quebec a promis că va per
mite părăsirea țării de către au
torii răpirilor dacă aceștia îl 
vor pune in libertate pe atașa
tul britanic James Cross. El 
nu a făcut nici o referire la 
celelalte condiții puse de răpi
tori.

Din Ottawa se anunță că, Ca
mera Comunelor (Parlamentul) 
a adoptat cu 190 voturi pentru 
și 16 voturi contra, moțiunea 
primului ministru în care se 
cere votul de încredere în le
gătură cu măsurile instituite, 
fără să se pronunțe însă asu
pra termenului de prelungire a 
stării de urgență solicitat pină 
la 30 aprilie 1971.

DUPĂ cum anunță agenția 
M.E.N., președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, și-a continuat în 
cursul zilei de luni convorbiri
le cu reprezentanți ai vieții po
litice din țară în vederea de
semnării unui nou prim-mini- 
stru (funcție cumulată anterior 
de fostul președinte Gamal Ab
del Nasser). In legătură cu a- 
ceasta, agenția citată precizea
ză că numele noului premier 
egiptean va fi cunoscut marți.

• MINISTRUL ORIEN
TĂRII NAȚIONALE A 
R.A.U., MOHAMED HAS- 
SANEIN HEYKAL ȘI-A 

DAT DEMISIA
MINISTRUL orientării na

ționale al Republicii Arabe Uni
te Mohamed Hassanein Heykal 
și-a prezentat demisia preșe
dintelui Anwar El Sadat. De
misia a fost acceptată. Funcția 
de ministru al orientării națio
nale al R.A.U. a fost încredin
țată lui Mohamed Fayek.

Cameră de Comerț

italiană pentru comerțul

cu R.P. Chineză

din 
ai 

afa- 
de

La Milano s-a constituit, 
inițiativa unor reprezentanți 
cercurilor economice și de 
ceri din Italia, „Camera
Comerț italiană pentru comer
țul cu China populară". Aceas
tă instituție a fost creată în 
scopul de a promova dezvolta
rea legăturilor economice și co
merciale dintre Italia și Repu
blica Populară Chineză.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Inaugurarea n-a mai avut loc...
• DE CE NU S-AU REDESCHIS AMFITEATRELE TAILANDEZE
• DE 12 ORI MAI MULTE FONDURI PENTRU POLIȚIE DECÎT 

PENTRU ȘCOLILE SUPERIOARE • ADUNAREA GENERALĂ
DE LA BANGKOK Șl REVENDICĂRILE STUDENȚILOR

AUSTRALIA. Melbourne’s Westgate Bridge s-a prăbușit recent în timpul construcției, 32 de per
soane și-au găsit moartea sub dărîmătvrile lui.

„Trybuna Ludu“ despre 
relațiile economice 

polono-vest-germane

Abia deschide, porțile universităților „Kansetsart" și „Chula
longkorn" din Bangkok — cele mai mari instituții tailandeze 
de învățămînt superior — ou fost din nou ferecate. începutul 

„țara celor 1 000 de pagode"de on universitar s-a situat în 
sub zodia furtunilor.

restricțiile asupra importului..., 
ceea ce constituie un prim pas 
în procesul de lărgire a accesu
lui mărfurilor poloneze pe pia
ța vest-germană.

O trăsătură importantă a nou
lui acord — scrie in continuare 
ziarul — este acea că în el sînt 
afirmate tendințele și definite 
modificările structurale în li
vrările reciproce de mărfuri și 
mai ales ale exportului polo
nez.

Acordul se ocupă pe larg de 
problema cooperării industriale. 
Partea vest-germană a acceptat, 
în cadrul lui, aplicarea unor în
lesniri administrative și renun
țarea la restricțiile cantitative 
in cadrul livrărilor reciproce 
legate de contractele de coope
rare, arată în - încheiere „Try
buna Ludu*.

• DELEGAȚIA DE ZIA
RIȘTI ROMANI, condusă de 
Ion Cirje, director general ad
junct al Agenției Române de 
Presă, și-a încheiat vizita de 
prietenie în Republica Populară 
Chineză. In cursul vizitei, zia
riștii români au asistat Ia festi
vitățile prilejuite de cea de-a 
21-a aniversare a proclamării 
Republicii Populare Chineze, 
precum și Ia inaugurarea edi
ției din acest an a Tîrgului de 
toamnă de bunuri pentru export 
de Ia Canton. De asemenea, ei 
au vizitat importante obiective 
industriale și agricole dintr-o 
serie de mari centre.

In timpul vizitei, delegația de 
ziariști români a fost primită de 
Yao Wen-Yuan, membru al Bi
roului Politic 
Chinez, 
membru 
C.C. al P.C. Chinez, 
mier al Consiliului de Stat 
R. P. Chineze.

al C.C. al P.C, 
și de Li Sien-Nien, 
al Bjroului Politic al 

vicepre- 
al

• DEPUTATUL Floro Criso- 
logo membru al Partidului Na
ționalist din Filipine aflat la 
putere, a fost asasinat dumi
nică intr-o biserică din pro
vincia Ilocos Sur, la nord de 
Manila. Asasinul a reușit să 
dispară. Agenția France Presse, 
care transmite această știre, 
precizează că Floro Crisologo 
era unul dintre cei mai apro- 
piați colaboratori ai președin
telui Filipinelor, Ferdinand 
Marcos.

tuației economice din S.U.A. Po
trivit presei americane, oamenii 
de afaceri și experții sint de 
acord cu guvernul in aprecierea 
sensului actualei evoluții eco
nomice. Concluzia lor a fost că 
amploarea fenomenelor inflațio
niste se reduce și că anul 1971 
ar putea marca o reluare a ex- • 
pansiunii economice.

DE
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• DUPĂ DOUA ZILE 
dezbateri, Consiliul Național 
Partidului Socialist Francez și-a 
precizat poziția față de alegerile 
municipale din martie 1971. Po
trivit unei moțiuni adoptate du
minică seara, organizațiile lo
cale ale partidului vor putea în
cheia alianțe electorale cu toate 
formațiunile politice, inclusiv 
Partidul comunist, cu excepția 
partidelor coaliției guvernamen
tale.

TURNEUL ELECTORAL 
AL PREȘEDINTELUI NIXON

• PREȘEDINTELE R. NIXON 
a efectuat sîmbătă vizite în pa
tru state ale S.U.A. în cadrul 
unui turneu electoral mai amplu 
în vederea alegerilor legislative 
parțiale din 3 noiembrie. Dumi
nică, șeful Casei Albe și-a în
trerupt turneul electoral pentru 
a se întîlni cu
afaceri și experți 
mici americani cu 
de a proceda la o analiză a si-

oameni de
econo-
scopul

INUNDAȚII IN CALABRIA
• DUPĂ CE s-au abătut a- 

•upra Siciliei, ploile însoțite de 
furtuni violente au provocat 
inundații și in Calabria. Tran
sporturile feroviare au fost în
trerupte între Reggio Calabria 
și Taranto, iar șoseaua națio
nală între cele două orașe este 
acoperită de apă pe distanțe 
mari. In apropiere de Cosenza 
un pod a fost luat de ape. In 
zonele inundate au sosit echipe 
de salvare pentru a-i sprijini 
indeosebi pe agricultorii care se 
aflau izolați. In regiunea Apu- 
glia, unde a plouat fără între
rupere timp de 24 de ore, s-au 
semnalat inundații în unele car
tiere ale orașului Lecce.

incinta Muzeului Helms 
Hamburg a fost des

In 
din ____ ___
chisă, in prezența unui nu
meros public, o expoziție de 
artă populară românească. 
Organizată sub auspiciile 
Muzeului etnografic in aer 
liber din landul Rhenania de 
Nord-Westfalia și cu con
cursul muzeelor de artă popu
lară din București, 
și alte localități ale
muzeul prezintă un
număr de exponate printre 
care covoare, costume națio
nale și alte țesături lucrate 
în motive populare, obiecte 
lucrate in lemn, sticlă și ce
ramică, precum și picturi pe 
sticlă.

CURSA FARA ESCALA 
IN JURUL LUMII

• UN FOST PARAȘUTIST 
SCOȚIAN in vârstă de 30 de 
ani. Chav Blyțh, a luat dumi
nică startul intr-o cursă fără 
escală in jurul lumii la bordul 
unei ambarcațiuni cu pînze. 
Această cursă, al cărei punct de 
plecare este portul Hamble 
(Comitatul Hampshire), se des
fășoară sub egida corporației 
„British Steel". Intr-o declarație 
făcută ziariștilor la plecare, 
Chay Blyth și-a exprimat spe
ranța că va încheia cu succes 
temerara sa cursă in 18 luni, 
după ce va parcurge aproxima
tiv 50 000 km. Solitarul navi
gator are la bordul ambarcați
unii 1,5 tone alimente.

Iași 
tării, 
mare

„MUZEUL SALVADOR DALI"
• ÎN BAZA UNEI APRO

BĂRI primite din partea gu
vernului spaniol, la teatrul 
Municipal din orașul Figueras 
au început lucrările în vederea 
transformării acestei clădiri în
tr-un „Muzeu Salvador Dali". 
Figueras se află în apropierea 
localității Gerona, unde s-a 
născut Dali.

Viitorul muzeu va 
un număr dintre cele 
prezentative opere ale

tului pictor spaniol.

adăposti 
mai re- 
cunoscu-

Demonstrațiile de stradă stu
dențești s-au ținut lanț și ele au 
culminat cu ocuparea de către 
studenți, timp de o jumătate de 
zi, a incintei parlamentului. în 
pofida represiunilor polițienești 
și a măsurilor „administrative" 
dure, de genul suspendării 
cursurilor, studenții se arată 
hotărîți să continue acțiunea lor 
energică. O adunare generală 
a reprezentanților tuturor cen
trelor universitare s-a desfășu
rat la Bangkok. Pe ordinea ei 
de zi, un singur punct: coor
donarea mișcării protestatar- 
revendicative îndreptată spre 
democratizarea universității și 
obținerea unei sporiri substan
țiale a alocațiilor de stat desti
nate școlii superioare.

Tensiunea și evoluția explo
zivă din acest prolog de an uni
versitar și-au avut punctul de 
plecare într-o decizie a munici
palității capitalei tailandeze. 
Decizia respectivă privea vîn- 
zarea unui mare parc al uni
versității „Kansetsart" unei so
cietăți particulare imobiliare. 
Actul a apărut cu atît mai șo
cant și mai reprobabil cu cît 
autoritățile universitare promi- 
seseră în cursul ultimilor ani să 
construiască pe acest teren un 
complex de săli de cursuri și 
laboratoare.

De fapt, incidentul amintit 
nu a făcut decît să adauge un 
nou element profundelor nemul
țumiri studențești. De altfel, a- 
nularea de către premierul Kitti- 
kacharn a tranzacției blamate 
de studenți nu a atenuat vigoa
rea mișcării protestatoare stu
dențești care are drept cauză 
carențe mai dureroase ale școlii 
superioare tailandeze și care 
vizează dezvoltarea și moder
nizarea învățămîntului superior. 
Mai precis, revendicările Stu
dențești se articulează pe cere
rea de a se renunța la „reforma 
universitară" anunțată recent de 
guvern și de a se pune capăt 
practicii succesivelor amputări 
operate asupra bugetului desti
nat universităților. „Reforma" 
proiectată se reduce, în esență, 
la înființarea unor noi insti
tuții particulare de învâțămînt 
superior (care, ca și cele exis
tente, vor avea un plafon de 
taxe foarte ridicat, prohibitiv). 
Printr-o ciudată „coincidență", 
odată cu publicarea proiectului

„reformei" universitare (în sep
tembrie) autoritățile au anunțat 
o nouă reducere, cu 50 de mi
lioane de baht, a alocațiilor 
pentru școlile superioare de 
stat. Este cea de a patra redu
cere consecutivă în ultimii trei 
ani universitari. Drept conse
cință, fondurile care stau la 
dispoziția universităților în a- 
nul universitar care a început 
sînt cu aproximativ 40 la sută 
mai mici decît în anul universi
tar 1967—1968. Urmarea acestor

litici universitare" a autorităților 
de la Bangkok este ridicarea 
unei veritabile bariere în calea 
dorinței a zeci de mii de tineri 
dotați, care nedispunînd de sub
stanțiale mijloace pecuniare nu 
pot frecventa universitățile ; o 
altă consecință este slaba în
zestrare materială a școlii su
perioare, condamnată să rămî- 
nă mult în urmă în raport cu 
cerințele învățămîntului modern. 
Rezumînd esența revendicărilor 
exprimate la adunarea genera
lă studențească de la Bangkok, 
gazeta studenților de la univer
sitatea „Chulalongkorn" CHULA 
SARN, scria : „Actualmente 
cheltuielile pentru poliție sînt de 
12 ori mai mari decît cele pen-

La adunarea generală a studenților de la Bangkok : „De 12 ori 
mai multe fonduri pentru poliție decît pentru universități...".

a-

amputări bugetare ? Partea din 
cheltuielile de întreținere a șco
lilor superioare de stat acope
rită prin taxele percepute stu
denților a crescut continuu, sen
sibil, cuantumul acestor taxe 
reprezentînd actOilmente
proape dublul celor din urmă 
cu patru ani. Victime ale ace
lorași amputări bugetare au 
fost și proiectele prevăzînd 
construirea de noi amfiteatre și 
laboratoare, absolut necesare. 
Singura nouă construcție univer
sitară, începută în urmă cu 
șapte ani, un institut de geolo
gie în capitala țării, se află tot 
în stadiul de... excavare a fun
dațiilor. Consecința acestei „po-

tru universități. Tailanda ocupă 
unul ain ultimele locuri din 
lume sub raportul alocațiilor 
destinate universității. Pentru un 
minimum de progres al școlii 
superioare, sau mai degrabă, 
pentru ca universitățile de stat 
să nu se asfixieze e nevoie să 
se aloce de cel puțin trei ori 
mai multe fonduri... Aceasta nu 
e o cerere a studenților. Aceas
ta e o necesitate a societății, 
pentru că altfel Tailanda nu va 
reuși niciodată să învingă sub
dezvoltarea".
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