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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația Ministerului 
Afacerilor Interne al U.R.S.S.

Fabricăm din material plastic 
piese pentru mașini, facem să 
rodească ogoarele cu substanțe 
chimice, purtăm îmbrăcăminte 
din fibre sintetice, folosim vese
lă și ambalaje Create din aceste 
macromolecule miraculoase — 
peste tot, în orice colțișor al ac
tivității omenești, chimia și-a tri
mis mesagerii ei. Este normal 
deci, ca în tabloul grandios al 
economiei noastre naționale, pe 
care perioada viitorului cincinal 
îl prefigurează la noi dimensiuni, 
industria chimică să ocupe un 
loc deosebit de important. Se

Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

București

Comitetul municipal de partid și Consiliul popular mu
nicipal Satu Mare raportează Comitetului Central al 
partidului nostru. Dumneavoastră personal, stimate tova
rășe Ceaușescu, că la această oră toți sinistrații sătmăreni 
care au locuit în mod provizoriu în corturi, vagoane și 
barăci s-au mutat în apartamente și case noi.

Municipiul Satu Mare, atît de greu lovit de inundațiile 
din primăvara acestui an, a simțit din plin grija părin
tească a partidului și statului nostru, ajutorul multilateral 
pe oare Dumneavoastră personal l-ați acordat în înlătu
rarea efectelor negative ale calamității și reconstrucția 
orașului. Prin suplimentarea cu 1 660 de apartamente a 
cotei de locuințe prevăzute pentru acest an, prin ajutoa
rele materiale și facilitățile acordate sinistraților, s-a asi
gurat baza refacerii căminelor distruse de calamitate. în 
vasta acțiune de reconstrucție, alături de constructori, au 
fost prezenți la muncile patriotice, organizate pe șantiere, 
mii de cetățeni, tineri și vîrstnici. români, maghiari și de 
alte naționalități, pentru a contribui la grabnica dare în

(Continuare in pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SO

CIALISTE ROMANIA

IPROCHIM lucrează in anul II 
al viitorului cincinal

prevede astfel realizarea a nu
meroase instalații chimice și pe
trochimice, care să utilizeze pro
cedee tehnologice dintre cele 
mai moderne și care să satisfacă 
atît necesitățile interne cît și ex

portul. Este motivul pentru care 
ne-am deplasat la Institutul de 
proiectări chimice, IPROCHIM, 
acolo unde coloanele și halele de 
reactoare ale viitoarelor instalații 
capătă prima materializare în- 
tr-o suită de calcule și desene, 
acolo unde la planșetă sau la 
rigla de calcul se anticipează 
noile combinate, pentru a lua 
contact la fața locului cu acest 
șantier al gîndirii inginerești, al 
muncii de concepție tehnică.

— într-adevăr, ne relatează 
tov. director ing. Constantin 
Cîrloganu, chimia este ramura 
industriei noastre cu cel mai 
înalt ritm de dezvoltare, și dina
mica ei în viitorul cincinal va 
fi și mai spectaculoasă. O indus
trie care trece la rubrica reali
zări cifre ca 916 000 tone produ
se sodice, 838 000 tone acid sul
furic, 56 423 tone negru de fum, 
85 624 tone lacuri și vopseluri și 
anticipează pentru ultimul an al 
viitorului cincinal creșteri însem
nate, exprimate în alte sute de 
mii tone îngrășăminte, cauciuc 
sintetic, mase plastice, fibre și 
fire chimice, este o industrie 
care a depășit cu brio stadiul 
afirmării, angajîndu-se cu succes 
în perioada confirmării depline, 
a dobîndirii de importante reali
zări. în condițiile în care graft

ing.
FLORIN CONDURĂȚEANU
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Conferinței Generale 
a Organizației Națiunilor Onite 

pentru alimentație 
și agricultură

Domnule președinte,

Aniversarea a 25 de ani de 
Ia crearea Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură — prima insti
tuție specializată a O.N.U. — 
îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa dv., reprezentanților 
statelor membre și conducerii 
organizației, un salut cordial 
din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal.

Lupta popoarelor Pentru o 
viață liberă și independentă, 
dezvoltarea tot mai intensă a 
legăturilor pe diverse planuri 
între statele lumii, cuceririle 
științei și tehnicii moderne — 
sursă inepuizabilă a progresu
lui accelerat al națiunilor — 
creează premise și resurse deo
sebite pentru creșterea bună
stării popoarelor, pentru înflo
rirea civilizației umane.

Una din problemele cele mai 
arzătoare care își așteaptă re
zolvarea în lumea de azi o 
constituie subdezvoltarea. In 
secolul celui mai furtunos pro
gres material, științific și cul
tural, zone întregi ale planetei 
noastre sînt rămase în urmă 
pe planul forțelor de produc
ție, al nivelului de civilizație, 
ai consumului, ocrotirii sănă
tății și instrucției publice ; sute 
de milioane de oameni suferă 
de subnutriție, sînt lipsiți de 
mijloacele necesare pentru 
dezvoltarea culturală și știin
țifică. Este necesar, după pă
rerea noastră, să se acționeze 
energic pentru curmarea aces
tei situații, pentru lichidarea 

Aici, pe planșetă, prind contur viitoarele utilaje purtind marca uzinelor ploieștene „1 Mai"

ANCHETĂ 

„SCÎNTEII 

TINERETULUI"

ECONOMIȘTII — UTILIZAREA LOR ÎNTRE DEZIDERAT Șl REALITATE (V)

IN UNELE PĂRȚI LE DUCEM LIPSA,
IN ALTELE PRISOSESC...

subdezvoltării, pentru spriji
nirea eforturilor de dezvoltare 
și progres ale statelor rămase 
în urmă — acțiune Ia care ță
rile avansate să-și aducă o con
tribuție substanțială.

împlinirea a 25 de ani de 
existență și activitate a Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
trebuie să constituie nu numai 
un prilej de retrospectivă și 
bilanț, dar, în același timp, și 
un viguros impuls dat acțiu
nilor concertate ale statelor 
membre în sprijinirea efortu
rilor țărilor în curs de dezvol
tare în domeniul agriculturii 
și producției agricole, colabo
rării între națiuni libere și 
independente, pe baza egali
tății în drepturi, în sfera de 
preocupări a Organizației.

România participă cu viu in
teres la activitatea Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, la 
lărgirea cooperării internațio
nale și intensificarea schimbu
lui de experiență între state, 
în scopul ridicării nivelului de 
trai al popoarelor. Ea își re
afirmă și cu acest prilej do
rința sa de a contribui și în 
viitor la realizarea importan
telor obiective înscrise în Ac
tul Constitutiv al Organizației.

Urez succes deplin lucrărilor 
Sesiunii comemorative a Con
ferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură, activi
tății acestei organizații în in
teresul colaborării internațio
nale, al cauzei păcii și securi
tății în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit la 
16 noiembrie delegația Minis
terului Afacerilor Interne al 
U.R.S.S., condusă de ministru]
N. A. Șcelokov, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire au luat parte

Un -----------
experiment
reușit

Deși recente, diversele iniția
tive pentru organizarea unei 
educații cinematografice a pu
blicului, de la înființarea cine- 
cluburilor și pînă la emisiunea 
specializată a televiziunii, au cu
noscut și cunosc o largă audiență. 
Mai mult chiar, anul trecut, la 
inițiativa Comitetului municipal 
U.T.C. București și cu sprijinul 
Arhivei naționale de filme, una 
din casele de cultură ale tinere
tului — cea din sectorul VII — 
și-a profilat activitatea pe in
formarea și educarea cinemato
grafică.

Concluziile care se pot trage 

Cornel Onescu, ministrul afa
cerilor interne, Nibolae State, 
adjunct al ministrului.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

>
după un an de funcționare a 
„Ecran clubului" — cum se 
numește acum casa de cultură 
— ne permit să afirmăm reușita 
acestui experiment atît în ceea 
ce privește activitatea lui în 
rîndul tinerilor, cit și garanția 
lui ca factor de cultură. Au fost 
înscriși peste 3 000 de tineri la 
cercul de cultură cinematogra
fică, 132 la cercul de operato
rie, 196 la cel de regie, scena
riu și actorie și 27 la cursuri de 
cascadori. Toate aceste cercuri 
sînt conduse de specialiști pre
cum : regizorul Lucian Bratu, 
operatorul Răducanu Atodiresei, 
criticii de film D. I. Suchianu, 
loan Cantacuzino, Dumitru Fer-
noagă, Mihai Tolu, Manuela 
Gheorghiu, Alexandru Strachină, 
Eduard Constantinescu.

Cum s-a desfășurat activitatea 
în acest prim an poate fi lapi
dar exprimat în următoarele ci
fre : 84 de filme proiectate pen
tru cele două cercuri de cultură 
(unul special dedicat elevilor), 
13 scenarii pentru filme artistice 
și documentare de scurt metraj 
(din care au fost realizate 6), 3 
întîlniri cu regizorii Jean Geor
gescu, Geo Saizescu și Virgil 
Calotescu și 6 întîlniri cu dele
gații ale cineaștilor din Polonia, 
Bulgaria, R.D.G., Maroc, Ceho
slovacia și Ungaria.

Concomitent cu această acti
vitate de cine-club s-au desfă
șurat și activitățile tradiționale 
ale unei case de cultură : uni
versitatea populară, cercurile ds 
teatru și foto, clubul pentru jo
curile tehnice și, bineînțeles, 
s-au organizat nelipsitele seri 
de dans. La acestea din urmă, 
specificul „Ecran-clubului" l-a 
constituit prezentarea în timpul

TUDOR STĂNESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Institutul politehnic 

din Timișoara la 50

de ani de
La 15 noiembrie 1970, adică 

la exact o jumătate de veac 
de cînd printr-un decret ora
șul Timișoara a devenit „Ci- 
vitas academica'1, ca urmare 
a înființării Școlii politehnice 
superioare, în sala Operei din

ACTUALITATEA
Sintem în plină desfășurare a tezelor. Elevi ai liceului „Dr. Petru 

Groza" într-o pauză, după lucrarea scrisă la matematică
Foto : PAVEL TÎNJALĂ

existentă

PIWFESIA
TA

• O lume a marilor con
strucții
— interviul nostru cu 
ing. ION AVRAM, mi- 
nistrul industriei con
strucțiilor de mașini

• Meserii care vă aș
teaptă

• Pentru timpul dv. liber

• Al Vll-lea simpozion internațional

de criminalistica

• CRONICI: plastică; muzicală; 
telespectator

localitate, evenimentul a fost 
cinstit în prezența organelor 
-județene și locale de partid 
și dg stat; a numeroși oaspeți 
conducători ai institutelor de 
învățămînt superior din țară 
și a unor oaspeți de onoare 
de peste hotare, a unor dis
tinse personalități ale vieții 

■noastre științifice, odinioară 
studenți ai Institutului, a nu
meroși studenți. . Tovarășul 
Mihai Telescu, membru al 
Conjitetului Central al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean P.C.R. Ti
miș, după ce a declarat des
chise manifestările prilejuite 
de acest moment, a dat citire 
mesajului adresat de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Institutului politehnic sărbă
torit. Sentimentul de înălță 
prețuire exprimat • în cuvin
tele conducătorului partidu
lui și statului nostru ates
tă stima deosebită pe care 
Institutul politehnic timișo
rean și-a dobîndit-o de-a lun
gul unei jumătăți de veac de 
existență, arată încrederea 
conducerii de partid și de 
stat că școala politehnică ti
mișoreană, înscriindu-se în

ION DANCEA

(Continuare în pag. a TT-a)
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Anii de studenție se apropie 
de sfîrșit. Peste cîteva luni o 
nouă promoție de economiști 
va lua drumul producției. A 
mai rămas de susținut un sin
gur examen, dar cel mai im
portant — examenul de stat. 
El va trebui să certifice noua 
calitate a tînărului — care 
pășește acum, pe picioarele lui, 
în viață — și anume aceea de 
specialist. Bibliotecile sînt mai 
pline decît de obicei, trecînd 
prin fața căminelor vom re
marca cum Ia anumite ferestre 
luminile se sting foarte tîrziu, 
pe culoarele facultăților sur
prindem discuții ce au același 
obiectiv — proiectul, din mo
tive de înțeles, orice alte preo
cupări în afara studiului sînt 
aminate. în. același timp, în
treprinderile își definitivează 
necesarul de cadre economice 
cu pregătire superioară. Le 
înaintează apoi, spre aprobare, 
direcțiilor de personal și învă
țămînt din cadrul ministerelor 
de care aparțin. Aici, în urma 
unei analize riguroase — pe 
baza locurilor repartizate de 
Comitetul de Stat al Planifică
rii — se face defalcarea nu
merică pe unități economice. 
Un formular ajunge la Minis
terul învățămrntului; acesta 
din urmă localizează reparti
zările pe centrele universitare 
care au în perimetrul lor fa
cultăți cu profil economic... în 
sfîrșit, sosește și ziua cea mare. 
Conform decretului 158/1970, 
repartizarea absolvenților se 
face în ordinea mediilor. Pri
mii se prezintă, așadar, în fața 
comisiei guvernamentale, cei 
mai buni absolvenți. Prin lege 
ei au dreptul de a-și alege 
locurile de muncă. Este un 
drept dobîndit prin efort con
tinuu, prin perseverența de 
a-și însuși temeinic cunoștin

țele profesionale. Cît de mul
țumiți sînt reprezentanții di
verselor ministere de respec
tarea acestui prerogativ ?

— Avînd în vedere specificul 
cu totul aparte al activității 
noastre — ne spune tov. ing.

Vasile Gheorghe, director ad
junct al direcției personal și 
învățămînt din cadrul Minis
terului Industriei Miniere și 
Geologiei — mai întotdeauna 
către unitățile noastre — si

tuate în locuri mai izolate —• 
se îndreaptă absolvenții cu 
mediile cele mai mici. Mai

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

ADENDA LA RUBRICA
DE LA OM LA OM

Justificîndu-se,
acuzații se acuză

La 19 septembrie^ a.c. ziarul nostru a pu blicat dureroasa scrisoare a Măriei Cojocaru din 
Domnești-Argeș, văduvă, în virstă de 77 de ani, că reia fiica și soțul acesteia — Gheorghe Hirică_ îi
fac bătrînețea amară. Poate că unii cititori s-au întrebat de ce tocmai ziarul care se adresează 
tineretului se ocupă de acest caz? Explicația este cît se poate de firească. Militînd pentru 
educația tineretului, ziarului nostru nu-i poate fi deloc indiferent ceea ce se cheamă respect și 
stimă față de vîrsta înaintată. Nu putem privi deci nepăsători dacă un bătrîn este jignit sau 
i se face viața imposibilă.
Să ne amintim însă ce cuprindea scrisoarea 

Măriei Cojocaru. Ca orice mamă, dorința sa era 
sâ-și vadă copiii la casa lor, trăind în bună în
țelegere. Cînd s-a căsătorit Vasilica, fiica ei, cu 
Hirică, a fost înzestrată prin act dotai oficial cu 
teren și casă. între proprietatea mamei și a 
fiicei se află un drum pietruit pe care se intră 
de Ia șosea în restul gospodăriei (grajd, curte, 
grădină etc), drum folosit în comun timp de a- 
proape 30 de ani. Buna înțelegere ar fi. domnit 
și acum dacă Hirică — ginerele — obsedat de

simțul proprietății, n-ar fi acaparat acest drum 
după decesul socrului său. La 28 noiembrie 1969 
abuzul încearcă să capete acoperire legală, ofi
cială, deplasîndu-se la fața locului, la cererea 
lui Hirică, primarul comunei Petre Avramescu, 
președintele C.A.P., Simion Horobeanu, și ingi
nerul principal Ion Gulie. Se încheie un proces

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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ALBUM — ȘTAFETA — 
RAPORT

Din inițiativa Comitetului jude
țean Tulcea al U.T.C., cu citeva 
rile în urmă, de la liceul nr. 1 
din orașul Tulcea a „plecat" să 
străbată județul un album-ștafetă- 
raport. Acesta va poposi prin toa
te organizațiile U.T.C. din liceele 
și școlile județului astfel încît, în 
săptămîna premergătoare congre
sului. primul popas să fie la Co
mitetul județean Tulcea al U.T.C. 
In acest album vor fi consemna
te fri raportate cele mai importan
te acțiuni ale organizațiilor U.T.C., 
acțiuni însoțite de fotografii care 
vor ilustra „pe viu" realizările și 
succesele colectivelor de tineri în 
această perioadă. Ștafeta se va 
preda într-un cadru festiv, de la 
o organizație la alta, iar ziua 
cînd ștafeta se va reîntoarce la 
Tulcea, va fi marcată de un mare 
festival artistic al organizațiilor 
cu cele mai semnificative reali
zări.

’ G. DINOACA

DANUBIUS — 
GALAȚI 70
Dedicată sărbătoririi semicente

narului partidului, ampla manifes
tare cultural-artistică „Danubius 
Galați ’70“ a debutat duminică la 
Casa de cultură din Galați. După 
cuvîntul de deschidere rostit de 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Galați, a urmat o 
emoționantă evocare în cadrul 
simpozionului „File din istoria 
Galațiului“ susținut de prof. univ. 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Președinte al A- 
caciemiei de științe social-politice. 
de prof. univ. M. Petrescu-Dîm- 
bovița. de conf. univ. Gostar Ni- 
colae și conf. Ion Brezeanu. La 
căminele culturale din comuna 
Pechea și Tudor Vladimirescu au 
avut loc spectacole artistice fol
clorice susținute de formații de a- 
mători. „Danubius-Galați ’70“, 
grupează numeroase acțiuni ce se 
vor desfășura zilnic în satele și 
orașele din județ timp de o lună, 
în program sînt cuprinse simpo
zioane. dezbateri, șezători literare, 
expoziții, spectacole folclorice, re
citaluri și evocări, și schimburi 
de experiență etc. Astfel, „Danu
bius-Galați ’70“, se configurează ca 
o tribună spirituală de la care se 
vor desfășura retrospective edifi
catoare asupra înfăptuirilor din 
această parte a țării a realizărilor 
pe plan economic, cultural și ști
ințific, în opera de construire a 
socialismului.

I. CHIRIC

Simpozion

Luni dimineața s-au deschis 
în Capitală, în sala mică a Pa
latului. lucrările celui de al 7-

Ecran
(Urmare din pag. I)

pauzelor a unor filme comice 
din seria antologică „Vîrsta de 
aur a comediei", „Cînd come
dia era rege", „Comici vestiți ai 
ecranului" etc.

Pentru cel de al doilea an de 
activitate s-au prevăzut acți
uni noi: o „Introducere în isto
ria cinematografului universal", 
pentru elevi, paralel cu ciclul 
de ecranizări după autori și o- 
pere cuprinse în programa șco
lară, o prezentare a filmului 
istoric și a celui muzical în ci
clul : „Genuri cinematografice 
populare", medalioane ale unor 
mari interpreți : Greta Garbo, 
John Wayne, Nicolai Cercasov, 
Ștefan Ciubotărașu. Se va mări 
numărul întâlnirilor cu regizori 
și operatori ai studiourilor 
„București", „Alexandru Sahia" 
și „Animafilm" și vor fi perio
dic organizate „cine-vizite“ : 
schimburi de experiență cu alte 
Cine-cluburi din București ori 
din tară. în plus, brigada de 
agitație a casei de cultură va 
încerca în spectacolul ei „Minia
turi pe ecran" să îmbine textul 
vorbit cu imaginile filmate...

Și totuși, această activitate 
model nu se desfășoară la ni
velul posibilităților. Cum se ex
plică aceasta ? Numărul partici- 
panților la cercul de cultură 
cinematografică, chiar dacă 
trece de 3 000, nu a epuizat 
nici pe departe numărul de iu
bitori ai filmului, avînd în ve
dere că „Ecran-clubul" nu re
prezintă numai Casa de cultură 
a sectorului VII ci — și acesta 
este scopul declarat al înființă
rii lui — singura formă organi
zată de inițiere și educație pen
tru toți tinerii din Capitală.

Se pot aduce „argumente* 
care să justifice într-un fel sta
rea actuală : popularizarea „E- 
c.ran-clubului“ este încă nesatis- 
făcătoare, așezarea geografică în
depărtată etc. S-a încercat în a- 
cest sens cîte ceva : s-au tipărit 
afișe și pliante, periodic în ma
rile organizații U.T.C. s-au tri
mis invitații și programe, fie
care sector a înscris, adică a di
fuzat, carnete de membri pen
tru cel puțin 200 de tineri.

Capacitatea organizatorică e- 
xistentă. numărul de filme pe 
care-1 poate oferi Arhiva națio
nală, pot tripla numărul acțiu
nilor. ciclurile de istoria filmu
lui. Pentru aceasta este necesară 
cunoașterea de către toți tinerii
— muncitori, elevi și studenți
— a „Ecran-clubului" care. în 
fapt, trebuie să fie cine-cluhul 
tineretului bucureștean. Ba 
chiar, celelalte case de cultură 
pot organiza cel puțin într-o zi 
pe săntămînă un spectacol de 
film dintr-unul din ciclurile de 
Inițiere cinematografică. Și a

lea Simpozion internațional de 
criminalistică în cadrul căruia 
se vor dezbate probleme privind 
mijloacele tehnice și metode de 
descoperire și cercetare a in
fracțiunilor contra avutului ob
ștesc și al celui personal.

La lucrări participă numeroși 
specialiști din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Iau parte, 
de asemenea, cadre de condu
cere din Ministerul Afacerilor 
Interne, reprezentanți ai unor 
ministere și alte instituții cen
trale, ai Facultății de drept și 
Institutul medico-legal „Mina 
Minovici".

Luînd cuvîntul. în ședința de 
deschidere. Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, după 
ce a adresat un salut partici- 
pamților, a subliniat importanța 
deosebită pe care o are această 
manifestare pentru promovarea 
celor mai înaintate mijloace și 
metode de combatere și desco
perire a faptelor ilicite ce le
zează avutul obștesc și personal 
al cetățenilor.

Cu prilejul simpozionului, în 
holul sălii mici a Palatului a 
fost deschisă o expoziție de pre
zentare a tehnicii utilizate în 
unele țări socialiste pentru paza 
bunurilor proprietate de stat și 
personală.

în cursul aceleiași zile, par- 
ticipanții au vizitat -Muzeul 
Institutului de criminalistică și 
Centrul de documentare al Mi-
ILț/ld.

lucrările simpozionului oon- 
tinuă.

INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN 
TIMISOARA LA 50 DE 
ANI DE EXISTENȚĂ

(Urmare din pag. I)

efortul general al științei româ
nești va reuși să facă față cu 
succes cerințelor actuale ale 
construcției socialiste în Româ
nia.

După ce a trecut în revistă 
rezultatele obținute de către 
Institutul politehnic timișorean, 
vorbitorul a dat citire telegra
mei adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care a 
exprimat hotărîrea studențimii, 
a cadrelor didactice și a orga
nelor de partid și de stat din 
orașul Timișoara de a munci cu 
abnegație în slujba ridicării ță
rii pe noi trepte de civilizație.

Rectorul Institutului politeh
nic .,Traian Vuia" din Timișoa
ra, profesor-doctor Constantin 
Avram, membru corespondent 
al Academiei, a prezentat o suc
cintă. dar foarte densă istorie 
în legătură cu acest eveniment.

Din cei aproximativ 12 000 de 
absolvenți, de-a lungul unei ju
mătăți de veac, aproape nouă
zeci la sută reprezintă numărul 
celor care au dobîndit diploma 
universitră după 1945. Peste 60 
la sută din munca de cercetare

-club
ceasta pentru a veni mai aproa
pe de tinerii din toate sectoa
rele.

Adresîndu-ne tovarășului Gîr- 
ceag Nicolae, secretar al Comi
tetului municipal București al 
U.T.C., am primit confirma
rea aprecierilor noastre : „Ecran- 
clubul" este un experiment reu
șit. Chiar dacă nu am avut te
meri la înființarea lui — știind 
și de popularitatea de care se 
bucură filmul în rîndul tineretu
lui și de faptul că această edu
cație cinematografică trebuie 
făcută sistematic — nu prevăzu
sem amploarea pe care o are și 
o poate avea astăzi această ac
tivitate. La nivelul posibilități
lor existente, prin atragerea unui 
număr cit mai mare de partici
pant și prin concursul pe ca
re-1 primim de Ia Arhiva națio
nală de filme, volumul acestei 
activități poate fi mărit.

Ne bucură faptul că cercurile 
de specialitate, deși și-au redus 
printr-o autoselecție numărul 
de participant, spre exemplu de 
la 132 cel de operatorie la 42 în 
acest an, au devenit acum cer
curi de creație autentice. Cred 
totuși că principala atenție tre
buie îndreptată spre educația 
cinematografică, că aici numă
rul de participant poate fi și 
trebuie lărgit. Despre aceasta 
vom discuta în curînd Ia Ple
nara Comitetului municipal 
U.T.C. București. Pînă atunci 
cred că se pot folosi mai bine 
formele clasice ale popularizării 
— difuzarea unor afișe, pliante 
și programe ale „Ecran-clubu
lui" în toate întreprinderile, 
facultătle și școlile orașului.

In ce privește organizarea 
unei zile a filmului în toate ca
sele de cultură ale tineretului, 
chiar dacă este o propunere bine 
venită ea rămîne o problemă de 
viitor. Și spunînd aceasta, trec 
peste faptul că fiecare sector își 
are un club profilat pe o anu
me activitate și mă opresc doar 
la dificultățile tehnice existente 
în momentul de față : lipsa apa
ratelor de proiecție, a unui ner- 
sonal calificat care să conducă 
și să dea autoritate acestei ma
nifestări în felul în care o face 
„Ecran-clubul". Pentru că nu 
ar fi vorba de un simplu spec
tacol cinematografic ci, și asta 
vreau să subliniez, de un curs 
organizat. Poate că nu ar fi rău 
ca tinerii cineaști profesioniști 
care aparțin „Studioului expe
rimental Victor Iliu" să acorde 
sprijinul lor „Ecran-clubului".

Dacă primul an de activitate 
ne-a dovedit reușita acestui ex
periment, al unei case de cultu
ră profilate pe activitatea de 
cine-clnb, cel de al doilea an ne 
poate da măsura exactă a ma
turității sale. 

desfășurată de către «tudenți și 
cadrele didactice ale institutu
lui a avut un caracter strict a- 
plicativ, fiind făcută în colabo
rare directă cu producția. Statul 
nostru a acordat, numai în pe
rioada anilor 1961—1970, 22 mi
lioane lei pentru înzestrarea la
boratoarelor și 76 milioane lei 
investiții în domeniul social.

Tovarășul Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului. a adus 
în alocuțiunea sa un omagiu 
„orei de început", întîilor ei das
căli în frunte cu reputatul ma
tematician de renume mondial, 
Traian Lalescu.

După ce a expus sarcinile ac
tuale ale învățămintului supe
rior din tara noastră, ca de 
pildă nevoia îmbinării muncii 
de cercetare cu sarcinile imediate 
ale producției, pe temeiul asi
milării creatoare a cuceririlor 
de ultimă oră din știință și teh
nică, vorbitorul a adăugat că 
nu se poate vorbi despre in
dustria unei țări, fără a se vor
bi și despre învățămîntul teh
nic din această țară, despre per
sonalitatea acestui învățămînt 
institutionalizat in diverse orașe 
ale tării.

Academicianul Remus Rădu- 
leț a evocat anii de început ai 
studenției sale, cînd, o mină de 
117 studenți și 15 cadre didac
tice. citi au fost in primii ani, 
trecînd peste nenumăratele pri
vațiuni materiale au pus temei 
unei școli tehnice oe avea mai 
apoi să se distingă în citeva din
tre domeniile cele mai impor-

ÎN SÎNUL FAMILIEI
In numărul de sîmbătă citi

torii ziarului nostru au aflat 
despre dispariția din București 
a copilului ADRIAN TEODO- 
RESCU.

Chemînd un prieten în casă, 
în lipsa părinților, pentru a-i 
arăta niște jucării mecanice, 
„amicul" a furat dintr-un și
fonier suma de 600 lei. Temîn- 
âu-se de consecințele ce le-ar 
fi putut avea peni i faptul că 
i invitat în casă un asemenea 
prieten. A. T. a fugit de aca
să. Banii au fost între timp 
recuperați, cu ajutorul organe
lor de miliție. Dar Adrian nu 
știa de acest lucru, și a luat 
hotărîrea de a pleca de la pă
rinți, la... Mangalia. Călătoria 
i-a fost înlesnită de către un 
șofer de pe un camion, căruia 
A.T. i-a spus că merge la 
șantierul de construcții unde 
lucrează tatăl său. De la Man
galia pleacă, după cîteva zile, 
ia bunicii de la Buzău. După 
un telefon, A. T. a revenit a- 
casă.

Luînd singur hotărîrea de a 
se autopedepsi, peregrinările 
lui A. T. puteau să aibă și un 
alt sfîrșit.

Un semnal de alarmă pentru 
părinți, școală și organizația 
U.T.C. de la școala generală 
„Dumitru Petrescu" nr. 175 
unde învață Adrian Teodores- 
cu, totuși, se impune.

Paleolog — ne comunică 
(desenul) primei măiestre, singura 
de acest fel care a mai rămas în 
tezaurul artistic al marelui sculp-

Va-

(cu toate

IOSIF SAVA

de- 
tn-

ale lașului

Un zîmbet cald sub ultimele raze ale soarelui de toamnă

^nenm
FANTASME; rulează la Patria 

(orele 9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30),
Capitol orele 9,15; 11.30; 14; 16,15; 
18,30; 21).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,Î5; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18 30; 20,45).

RĂZBUNAREA SFIITULUI: ru
lează la Sala Palatului (orele 17.15; 
20,15), București (orele 8; 10; 12,15; 
14.30; 16,45; 19; 21.15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 16; 18,15; 20.30).

MAYERLING (ambele serii): ru
lează la Central (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

O PĂRERE DEOSEBITĂ : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15.30 în 
continuare; 18,15; 20,30).

HIBERNATUS • rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) , Buzești (orele 15,30; 18;
20,30),  Progresul (ora 20).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ I 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

CICLUL DE FILME „AVENTU
RA" ; rulează la Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

SECHESTRUL DE PERSOANĂ : 
rulează la Excelsior (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Grivița 
(orele 9,30—12.30 în continuare; 

tonte : mașini termice, sudură, 
beton, nu numai în țară ci și 
peste hotare. Emoționante au 
fost cuvintele de salut adresate 
de către academicianul Cristofor 
Simionescu, rectorul Institutului 
politehnic „Gh. Asachi" din Iași, 
ate academicianului Ilie Murgu- 
lescu, fost profesor, iar mai a- 
poi rector al institutului sărbă
torit, ale profesorului dr. docent 
George Bărănescu, membru co
respondent al Academiei, rector 
al Institutului politehnic „Gh. 
Gheorghju-Dej" din București, 
precum și ale altor oaspeți.

Participanților la adunarea 
festivă, actualii studenți le-au 
oferit un frumos program ar
tistic.

SCHIȚA PRIMEI 
MĂIESTRE

„Măiastră m-a vrăjit si nu mă 
mal lasă...!“ Sînt memorabilele 
cuvinte rostite de 
BrSncușl, atunci cînd 
prima schiță din lunga 
tică a mălestrelor.

Constantin 
a elaborat 
serie artis-

de studii ,,C. Brâncuși" 
la biblioteca publici de 
București, bulevardul Re- 
nr. 43 — condus de T. 

schița

Cercul 
înființat 
artă din 
publici!

16,15; 19,30), Tomis (orele 8,30—14 
în continuare: 16,45; 19.45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la înfrățirea (orăle 17,30; 20).

FLACĂRA OLIMPICA : rulează 
la înfrățirea (ora 15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20,30) în conti
nuare, Miorița (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15; 20.30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Bucegl (orele 15,30; 18; 20,30).

A TRAI PENTRU A TRĂI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.30).

SENTINȚA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17.45;
20), Glulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele ■ ■ — - • — —

PATRICIA ȘI 
ză la Cotroceni 
20).

INTILNIREA : 
(orele 15,30; 18; 20).

STRĂINII : rulează la Crlngașt 
(orele 16; 18; 20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Volga (orele 15; 17).

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la Volga (ora 19,15).

OMUL RAS ÎN CAP : rulează la 
Viitorul (ora 16).

ÎNTR-O SEARA, UN TREN : ru
lează la Viitorul (orele 18; 20).

CICLUL DE FILME DIN „ISTO
RIA WESTERNULUI" rulează la 
Gloria (orele 9,30; 12; 15; 17.30; 20).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20.15).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
Moșilor (ora 15 30).

DEGETUL DE FIER : rulează 
Moșilor (orele 11; 18; 20,15).

AGONIE ȘT EXTAZ : rulează 
Popular (orele 15,30; 19).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Munca (ora 14).

RĂPIREA FECIOARELOR ; ru-

15,30; 18; 20,30>. 
MUZICA : rulea-, 
(orele 15,30; 17.45J

rulează la Pacea

la

la

la

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

Origi

căutări*)
nulitatea unor

» Orice manifestare a cera
micii ne propune implicit parcă, 
comparații cu o tradiție popu
lară extrem de pregnantă și ori
ginală. Orice manifestare a ce
ramicii în peisajul contemporan 
ne interesează și sub aspectul a- 
cestei confruntări cu o formă de 
artă al cărei material, viziune și 
forță de sugestivitate au fost ex
ploatate pînă la epuizare a- 
proape. Tînărul ceramist Costel 
Badea a intuit cu subtilitate a- 
ceastă realitate și a abordat în 
consecință genul dintr-o pers
pectivă nouă, fertilă propunîn- 
du-și să „reinventeze" un regi
stru de forme, să impună un 
mod nou de tratare al materia
lului, să creeze la alte dimensi
uni, oare sînt fără îndoială ale 
unor valențe sufletești proprii. El 
renunță în primul rînd la culoa
re, la desenul pe volum, implicit 
la orice fel de ornamentică împin- 
gînd fiecare piesă mai mult că
tre condiția sculpturii. Funcțio
nalitatea decisă a ceramicii de 
tip popular este convertită în- 
tr-o funcționalitate bivalentă: 
„spirituală" și concret decorativă. 
Lucrările sale năzuiesc în 
primul rînd să întregească 
și să descopere un nou spațiu 
uman, o nouă relație a omului cu 
obiectul și apoi să se impună ca 
forme decorative. Lucrările sale 
atent studiate vădesc un simț re
marcabil al cojnpoziției, un rafi
nament al detaliilor și în general o 
putere, ca și o plăcere de inven
ție deloc disimulată a autorului. 
Din tradițiile genului a rămas ro
bustețe și generozitate a viziunii,

In zilele m care Filarmonica 
bucureșteanâ își continuă turneul 
prin centre artistice europene, 
printr-o lăudabilă inițiativă, Ate
neul Român a găzduit două din
tre formațiile muzicale ale țării: 
Filarmonicile din Oradea și Iași.

Am ascultat In interpretarea 
orchestrei din Iași dirijate 
de Ion Baciu, unul dintre ulti
mele opusuri enesciene, poemul 
„Vox Maris", interpretarea de
monstrând adîncă pătrundere a 
universului lucrării, atașamentul 
pe care tînărul dirijor l-a 
monstrat ani în șir față de 
treaga creație enesciană.

Cu unele mici decalaje, 
riațiunile lui Brahms au sunat 
dens, perfect conturate stilistic 
iar suitele lui Ravel „Daphnis și 
Chloe” cu o știință a reglării 
planurilor sonore, cu o expresivi
tate dinamică rar intilnită și in 
cele mai prestigioase versiuni.

Și in cel de-al doilea concert 
al Filarmonicii „Motdooa” diri
jat de George Vtntilă, formația 
s-a dovedit capabilă si nimi
cească cu entuziasm 
că au fost vizibile inadvertențe 
stilistice, multiple momente de în
groșate a pastei sonore, de ina-

lează la Munca (orele 1«; 18; »).
PETRECEREA : rulează la Fla

căra (orele 16; 18; 20).
DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea. 

ză la Arta (orele 14—16 în conti
nuare; 18.15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE S 
rulează la Rahova (orele 16; 18; 20).

AURUL : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

IMPOSTORUL : rulează la Cos 
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADA" : rulează la Vitan (orele 
11; 15,30; 18; 20.30).

CHITARELE DRAGOSTEI: ru
lează la Cinemateca Union (orelA 
10; 12; 14,15), DON GIOVANNI 
(ora 16,30).

MARȚI, 17 NOIEMBRIE 1976

Opera Română : DON CARLOS 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
SUZANA — ora 19,30;Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
20; Teatrul de Stat — Oradea 
(Secția Română), (în Sala Teatru
lui Mic) : CASA CU DOUĂ IN
TRĂRI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
GLUGA PE OCHI — premieră — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 20; Tea
trul ,.C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) ; BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 19.30; (Sala Studio): 
NĂZDRĂVANUL OCCIDENTU
LUI — ora 19,30; Teatrul Giulesti ; 
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19.30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
SEARA LITERARA LION 
FEUCHTWANGER — ora 18; Stu
dioul I.A.T.C. : COMODIILE VRE-

de

po- 
în-

o limpezime și o decizie deosebită 
în evidențierea volumelor. încerci 
regretul că astfel de piese re
marcabile destinate evident spa
țiilor exterioare se consumă încă 
cu prea puține excepții în con
diția „ezoterică" a obiectului 
expoziție.

• La Ion Grigore rusticul 
tențează cu o rară tenacitate 
treaga viziune. Fără îndoială că 
în condițiile existenței contem
porane, gestul acesta oferă, din
colo de aspectul romantic, de 
confesiune autobiografică și un 
prilej de meditație asupra unor 
trăsături în primul rînd etice pe 
care le implică creația, pe care 
autorul le consideră permanent 
valabile. Este o retranșare în 
atmosfera mitului sub care 
descoperă trăsăturile unei civi
lizații specifice, dar și a unor 
valori specifice și deloc sta
tice. Deși este perfect compre
hensibilă, acuzat figurativă chiar, 
pictura sa poartă în sine pece
tea heraldicului, a simbolului, 
care depășește narația propusă 
de imagine care sugerează ca în 
romanele lui Sadoveanu, o inge
nuă comuniune cu natura. în a- 
ceastă pictură care nu-și propune 
un „patriarhalism" dulceag, re
gretat ca un eden pierdut, există 
o polemică surdă, încăpățînată 
cu acele impulsuri care tind să 
estompeze sau să contrazică o 
esență morală, o atitudine uma
nistă pe care arta și civilizația 
populară a atâtor secole le-au fun
damentat.

• Virgil Preda este situat nu
mai aparent în zone sufletești în- 

daptare la acustica Ateneului), un 
program dificil cuprinzînd prima 
audiție a pateticei „Balade” de 
D. Bughici și a impunătoarei 
„Simfonii cu clopote” de A. Ha- 
ciaturian.

O demonstrație de forță., de 
împlinire artistică a făcut în a- 
ceastă microstagiune dedicată 
formațiilor din țară și Filarmoni
ca din Oradea in cele două con
certe dirijate de Miron Rațiu și 
Ervin Acel. Din păcate orchestra 
nu are la ora actuală un com
partiment de suflători la înălți
mea formației de coarde și au 
fost momente în care ansamblul 
nu a reușit să facă față „Eroicii” 
heethoveniene și Simfoniei a V-a 
de Ceaikovschi, — opusuri tăl
măcite la Ateneu de mari orches
tre și mari baghete.

Concertele Filarmonicilor din 
Iași și Oradea au pus in același 
timp în valoare patru tineri soliști 
de valoare națională: violoncelis
tul Valentin Arcu, pianiștii Dan 
Grigore și Gabriel Amiraș și vio
lonistul D. Podlovski, pe care-i 
putem intilni arareori pe afișele 
de concerte ale Capitalei.

LIBERĂ
MII — premieri — ora 20: Teatrul 
„lor. Creangă-* : MATEIAȘ GIS- 
CARUL — ora 9.30; Teatrul ..Ion 
Vasilescu“ : VIAȚA... O COME
DIE — ora 19,30; Teatrul Țindiri- 
că (Calea Victoriei): O POVESTE 
CU CTNTEC — ora 17: (Sxr. Aca
demiei): STROP DE ROUĂ; BRO- 
TĂCELUL — ora 17; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy): LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30; 
(Calea Victoriei): SONATUL LU
NII — ora 19.30 : Circul ..Globus- i 
STAR CIRCUS ’70 - ora 19,M.
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• 10,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață- Teleșcoală. In sumar : 
Chimie — cls. Vin—XII. Procedee 
de analiză imediată. Limba româ
nă — cls. a VIII-a. Oameni și 
locuri în „Amintiri din copilărie" 
de I. Creangă. Matematică — cls. 
XI—XII. Conicele • 11,00 închide
rea emisiunii de dimineață • 18,00 
Deschiderea emisiunii. Ateneu — 
emisiune de actualitate muzicală
• 18,30 la 1 GOO® Celsius — emisiu
ne pentru tineret • 18.55 Cîntați 
cu noi. Emisiunea prezintă aspec
te de la Festivalul cultural-artis
tic desfășurat la Belgrad, în vara 
acestui an • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 20,00 
Handbal : „Trofeul Carpaților". 
R. D. Germană — Iugoslavia 
(masculin) — repriza a II-a « 20,30 
Seară de teatru: , Ciuta" de Victor 
Ion Popa (premieră pe țară) • 
22,00 Prim plan. Șerban Ciocules- 
cu • 22,30 Telejurnalul de noapte
• 22,40 Muzicorama — revista ac
tualităților de muzică ușoară.

ION GRIGORE — Peisaj

rudite. Fiecare lucrare are am
biția să surprindă inefabilul u- 
nei stări, al unei amintiri, al unei 
impresii. E o tehnică a „lirismu
lui impresionist" sustras șevale
tului și aplicat unei condiții noi, 
dar neriguros definită : pictura- 
obiect. Dar tocmai de aici pro
vin și rezervele. Lipsa deciziei, 
prezența unor ambiguități spa
țiale (reprezentare tradițională 
dar și luare în posesie volume
trică) care ascund și distrug sen
sul stării, pe care-1 ghicești nu
mai sub amalgamul căutărilor 
formale. Este evident că artis-

de IULIAN NEACȘU

unde-i greșeala ?
Un proverb, făcut pe cît se 

pare de tineri, zice : „Satul care 
nu are bătrini să și-i cumpere". 
Delicată prețuire a înțelepciunii 
vîrstei tuturor răspunsurilor. Cum 
era de așteptat, „bătrînii" nu 
s-au lăsat mai prejos și au răs
puns la rîndul lor cu fața cealal
tă a aceleiași monede : „Satul 
care nu are tineri să și-i cumpe
re". Există ca atare și o dorință 
evidentă de a alcătui un program 
TV. echilibrat, cu emisiuni care 
să aibă întotdeauna un „adrisant 
cunoscut". Astfel sînt emisiunile 
pentru economiști, pentru copii, 
pentru femei, pentru bărbați. 
Despre emisiunile „tinere" vom 
spune de la bun început că a- 
cestea se pot adresa tinerilor, tu
turor... sau nimănui.

„Steaua fără nume" prin vîrsta 
concurenților (regulamentar, în
tre 17—26. de ani) și prin obiec
tul său „cântarea" este o emisiu
ne cu o marș audiență la tineri 
(bineînțeles, vîrsta telespectatori
lor „participanți" este nelimitată). 
Nenumărate scrisori oonfirmă a- 
cest lucru. Iată că, deși așa cum 
era făcută avea succes, emisiunea 
a ținut să se schimbe. Ce s-a 
schimbat ? Credem că nu poate 
fi vorba de o schimbare propriu- 
zisă. A fost scoasă o probă de 
verificare a cunoștințelor de isto
rie muzicală „a la minut". Foar
te bine. S-a înființat și o ediție 
de muzică populară. Si mai 
bine. S-a precizat că fiecărui 
cîștigător al „stelei" i se va da 
din partea C.S.C.A. un atestat 
de profesionist. Să se precizeze. 
Juriul este altul. De ce o fi al
tul, nu știm (luni, proaspeții ju
riști au acordat, după părerea 
noastră, decizii inadecvate). Par
ticipă la realizarea emisiunii atît 
Uniunea Compozitorilor cît și 
O.S.T.A. Evident, aceste instituții 
nu vor considera transferată a- 
supra televiziunii misiunea de a 
realiza selecțiile lor pe baza unor 
criterii specifice lor. Oricum, exa
gerarea îndemnului „cîntați copii, 
numai cîntați" poate duce la au- 
tomistificare și atunci tineri mun
citori, tehnicieni, ingineri, profe
sori. medici... într-un cuvânt nea- 
testații. vor năvăli să smulgă „a- 
testatele" notorietății publice. 
Unde mai pui că. probele fiind 
din ce în ce mai dificile, pregăti
rea pentru concurs va fi din ce 
în ce mai specială, adică „medi
tată", și nu văd cum cei între 
17 și 26 de ani își vor mai vedea 
de treaba lor de pînă atunci cu 
seriozitate. Să fiu limpede. Emi-

Abonamentele se primesc la toate oficiile și

agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii 

poștali, difuzorii de presă din întreprinderi, in-

stituții, școli și facultăți 

•k

tul aspiră la ceva, la o reprezen
tare nouă, mai cuprinzătoare, 
mai sugestivă, a stării decît i-o 
poate oferi „reprezentarea" bi
dimensională, dar pe de altă 
parte nu a găsit încă limbajul 
necesar, limbaj care prin necon- 
cludență ascunde și ceea ce ar 
fi evidențiat altminteri o „re
prezentare tradițională."

C. R. CONSTANTINESCU

* Expoziția de grup : Costel
Badea. Ion Grigore, Virgil Preda 
•— Galeriile „Apollo".

siunea mi-a plăcut și mie atâta 
timp cit era un concurs de „ama
tori", adică atâta timp cit se mul
țumea doar să descopere talente, 
nu să le și „atesteze". Pentru că, 
în definitiv, care este statutul 
profesional al „atestatului"? A- 
ceasta am dori să știm. Iar răs
punsul nu-1 așteptăm de la 
„Steaua fără nume", ci de la
O.S.T.A.
torilor.

și Uniunea Compozi-
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★
Bine ați venit! Și pe urmă... O 

anchetă bine făcută de către rea
lizatorii emisiunii „Viața satului" 
de duminică. Obiectul său : inte
grarea cadrelor didacțice în via
ța satului. S-a scris pînă acum 
mai ales despre tinerii absolvenți 
care nu se prezintă la posturile 
lor. Pornind de la aceasta, reali
zatorii anchetei analizează și u- 
hele aspecte negative care-i îm
piedică pe cei ce se prezintă să 
se stabilească la catedră : indife
rența unora, lipsa de ajutor, de 
solicitudine a altora. Lucrurile ' 
fiind prezentate cu maximum de 
obiectivitate ne-au impresionat.

A plăcut o emisiune de dumi
nică : Șapte note in cheia sol. Cu 
o formație „Venus", care a de
monstrat că „eternul feminin" nu 
este incompatibil cu chitara elec
trică; cu „Mondialul", formație 
de arhitecți stăruitori care scot și 
mai mult în evidență (dacă mai 
e nevoie 1) precaritatea „textelor 
textierilor" în fața lui Eminescu, 
Blaga, Minulescu, Șt. O Iosif; cu 
Gheorghe Căciuleanu și 
Dumitrescu, doi tineri 
care vor să facă mai 
simplele exerciții de 
dansată ale altora.

★
„Unde-i greșeala ?“

Sonia 
balerini 

mult decît 
gimnastică

Duminică
a fost la Cluj (noua programare 
MBiMaiMi hnmBîbMh 
tată, tot de acolo, ne-a anunțat 
schimbări de regulament zgudui
toare. Ceva se și schimbase. Ei 
bine, nu vi se pare totuși oă 
schimbările prea se tin lanț ? Si
gur. dacă vrei să joci, trebuie să 
respecți condițiile jocului... cu 
condiția să știi care sînt ele. Dar 
așa, de la o zi la alta... mutăm 
scăunelele, îi scoatem pe elevi 
din concurs, facem coresponden
tă. renunțăm la umorul unor răs
punsuri în favoarea altor răspun
suri care au umor, dar involuntar 
(vezi cîțiva ..cîștigători" de dumi
nică). Știm, se caută formule noi, 
se experimentează. Să se experi
menteze. zic, să se schimbe pe 
ici pe colo...

emisiunii este bună). Ion Mus-
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IN MUNCA----------------------
IN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Lotru — șantierul celui mai 
mare ■ obiectiv hidroenergetic 
de pe rîurile noastre interioa
re — a devenit pentru noi un 
simbol al unei ferme cutezan
țe, al dăruirii supreme a tine
rilor constructori, care dove
desc, prin tot ce fac aici, o a- 
devărată vocație pentru mun
că. Și dacă acești oameni care 
au traversat de la un capăt 
la altul țara, parcă înadins 
căutînd dificultățile ca să le 
înfrîngă, s-au angajat aici, în 
perimetrul de piatră al mun
ților Lotrului, să săvârșească 
o nouă biruință, ei dovedesc 
că au și o altă vocație — aceea 
a eroismului. Cu modestia 
creatorului mulțumit întîiul 
de opera sa și ascunzîndu-și 
satisfacția, oamenii Lotrului 
s-au bucurat de înfăptuiri re
marcabile. Numai cei care cu
nosc dificultatea unor aseme
nea lucrări știu să le prețuia- 
scă la adevărata lor valoare, 
în această zi, în conferința or
ganizațiilor U.T.C. de pe Lo
tru, șantier național al tine
retului, rememorarea faptelor 
trezește amintirea unor zile de 
maximă tensiune, zile care au 
pus la încercare experiența și 
forțele tinerilor aliniați marii 
familii a constructorilor.

„...așa cum a fost străpunge
rea galeriei forțate, lucrare 
deosebit de grea...“.

Cei 1281 metri liniari au 
fost parcurși cu dîrzenie și 
perseverență. Și nu era o lu
crare oarecare. Temerarii 
constructori trebuiau să-și a- 
firme încă o dată înaltele cali
tăți. Au dovedit-o cu prisosin
ță. realizing pentru prima 
dată în țară, o galerie cu în
clinație mare, de 35 “. Și no
tați : evenimentul s-a petrecut 
cu 20 de zile înaintea terme
nului planificat. Minerii, me
canicii, electricienii, betoniștii 
de atunci care realizau acest 
lucru, sînt acum și cei care 
execută lucrările de betonare, 
mergînd umăr la umăr cu ti
nerii de la Energomontaj.

în același timp, pe alte șan
tiere tinerii se făceau părtași 
la alte izbînzi de răsunet, care 
bucurau inimile tuturor con
structorilor de pe Lotru. La 
Goața și Haneș se realizau 
cele mal mari avansamente la

înaintarea în galerii. La Ma- 
laia tinerii brigadieri înregi
strau succesiv, de la o lună la 
alta, cifre superioare la exca- 
vații, trecînd peste 100 m.l. și 
reușind un record la betoane 
pe hidrocentrală, de 180 m.l. 
La Vidra, activitatea acestui 
mare șantier se măsoară în ze
cile de mii de metri cubi de 
anrocamente și argilă depuse 
în corpul barajului. Prin de
vierea apelor Latoriței s-au 
creat premise pentru construc
ția unui alt baraj. în uzină, 
montorii au preluat platforma 
primei turbine avansînd mult 
lucrările, cea de-a doua turbi
nă fiind gata de recepție.

„Pe toate șantierele, la toa
te punctele de lucru tinerii 
și-au dovedit înalta capacitate 
de creație, calitățile de buni 
organizatori și cunoscători ai 
procesului de muncă".

Nu întâmplător multora din
tre ei le-au fost încredințate 
răspunderi de mare impor
tanță. în ciuda celor numai 
26 de ani pe care-i are, ingi-

tăți se reaprindea cu tărie. 
Cei 1 250 de tineri, organizați 
în detașamente, brigăzi și 
echipe au declanșat o puterni
că întrecere, mobilizînd și pe 
ceilalți tineri. S-a creat pe în
tregul grup de șantiere o stare 
de spirit caracterizată prin- 
tr-un entuziasm fără prece
dent care i-a cuprins pe toți 
constructorii. Viața de orga
nizație a căpătat un puls mai 
viu. Numeroase manifestări 
au început să fie întreprinse 
pe toate șantierele, subordo
nate problemei esențiale — 
realizarea sarcinilor așa cum 
au fost ele trasate de partid. 
Lunar și trimestrial, conform 
regulamentului de organizare 
și funcționare a Șantierului 
național, Ia adunările în careu 
ale brigadierilor s-au analizat 
cu răspundere prezența tine
rilor la realizarea sarcinilor 
de plan, întărirea disciplinei 
U.T.C. In Intîlnirile tinerilor 
cu inginerul GH. COCOȘ, di
rectorul general al I.C.H., cu 
șefii de loturi și alți factori

BRIGADIERII DE PE LOTRU ANALIZEAZĂ ÎN CONFERINȚA DE ALEGERI

nerul Nicolae Bărbulescu 
poartă pe umerii săi sarcina 
șefului de lot la unul dintre 
cele mai importante șantiere 
ale I.C.H. — Lotru — uzina 
Ciunget. Tot aici, inginerul 
Mircea Criveanu asigură 
competența tehnică la mon
tajul turbinei 1 și a vanelor 
sferice. Loturi mai noi, cum 
ar fi cele de la Bistricioara și 
Sterpu, sînt încredințate tine
rilor ingineri French Gerch 
și Traian Sabău, cadre cu o 
înaltă pregătire, care iși do
vedesc cu convingere măie
stria organizatorică. Numeroa
se alte exemple ar putea com
pleta liste întregi de tineri a- 
liniați în primele rînduri. 
unde pregătirea profesională 
se asociază cu capacitatea or
ganizatorică în spiritul înaltei

RĂSPUNSUL DA T LA
PROPRIA CHEMARE

conștiințe a responsabilității 
sociale.

Tocmai aceasta au urmărit

să realizeze aici, pe șantier. 
orgamzatiLe U.TjC.

__la 23 martie 137». tinere-

Sanîier national al tineretu
lui-'

r.acăra unei febrile activi-

de răspundere au fost adiuse 
la cunoștință sarcinile de ma
ximă stringență, creîndu-se 
imaginea de perspectivă a șan
tierelor acestui obiectiv' de 
importanță națională. O te
matică largă, privitoare mai 
ales la îngrijirea și folosirea 
mașinilor și utilajelor, la cali
tatea lucrărilor executate a 
făcut obiectul schimburilor 
de experiență între brigăzi. 
Concursuri pentru cunoaște
rea meseriilor, pe teme de 
protecția muncii, discuții a- 
bordînd cu interes cele mai 
diverse probleme ivite la locul 
de muncă etc. au completat 
pianul de activitate al orga
nizațiilor U.T.C., dovedindu-și 
eficiența.

„In această perioadă au fost 
organizate in șantiere și loturi

cursuri de edificare în c 
au fost cuprinși 1100 de 
neri...“

Exigențele unor aeari 
crări nu puteau să nu impt 
un grad înalt de pregăt 
„Trebuie să menținem și 
calificăm oamenii pe cai 
avem", spunea tovarășul ir 
ner EROFTEI REGMAN, 
rectorul adjunct al I.C.H.-u 
Lotru. La Auto-ateliere, Bai 
Energomontaj, Rudăreasa 
fost imediat mobilizați tini 
pentru calificarea în dive 
meserii. Organizațiile U.l 
de aici au acționat prompt 
cu multă insistență, rezolvi 
operativ diversele greut 
ivite pe parcurs. Aproape 1 
de tineri au absolvit cursur 
de lăcătuși-mecanici, min« 
electricieni, dulgheri, sud 
etc. urmîndu-le în acest an 
alte serii de absolvenți

Și dacă nu întotdeauna t< 
te aspectele muncii și vie 
de constructor s-au buc 
rat de atenția cuvenită, 
cestea au fost subliniate 
severitate în conferință, de 
chis și curajos și transform 
te tot atunci în propuneri co 
crete, tot atîtea sarcini de r 
zolv-at pentru noul comand 
memt, ceea ce ilustrează m 
turitatea acestei mari orgai 
zații. Aici și în această p 
rioadă, mai pregnant de 
inaugurarea Șantierului nați 
nai al tineretului, s-a creat i 
cadru cu adevărat favoral 
formării și educării oamenilc 
cultivării înaltelor virtt 
muncitorești, a voinței, dîrz 
niei, dăruirii și eroismul; 
Prin aceasta, tinerii uteciști < 
pe Lotru, răspund pozitiv 
chemarea pe care ei înșiși a 
lansat-o la deschiderea șai 
tierului : „Din șantierele tini 
retului să facem mijloace pi 
ternice de educație patriotii 
prin muncă a tinerilor, în sp 
ritul disciplinei muncitoreșt 
al înaltelor răspunderi ce ri 
vin generațiilor actuale faț 
de prezentul și viitorul pt 
triei".

Pagină realizată de 
VASILE RAVESCU 
Fotografii : GH. CUCU

A DOUA 
ZI_ _ _ _ _ _
DUPĂ 
CONFE
RINȚĂ

ARGUMENTELE
UNANIMITĂȚII

O scurtă ședință operativă. 
Conferința U.T.C. a relevat o 
mulțime de probleme. Cele 
mai multe sînt și ale organi
zației de la lotul Petrimanu. 
FELIX STANEC, secretarul 
U.T.C., se poate bizui pe cu- 
vîntul tinerilor care-l încon
joară cu otita dragoste. I-au 
dovedit-o de la început. Chiar 
astăzi, o grupă de tineri a fost 
mobilizată la muncă patriotică 
în vederea ridicării unui 

releu

Conform unui dicton ridicat la rang de principiu, „faptele să vorbească", 

i-am însoțit, a doua zi după conferința U.T.C., cu aparatul de fotografiat, 

pe cîțiva dintre delegații care au adus la cel mai înalt forum al tineri

lor de pe șantier, gîndurile tovarăși lor lor de muncă. Fotoreporterul a 

surprins astfel cîteva aspecte din cele mai diverse puncte de lucru, conclu

dente pentru a ilustra ceea ce aceștia exprimaseră prin cuvînt numai cu o 

zi înainte.

Ventdztorul princwel de la 
gura galeriei de debuțare de 
ta Milno trebuie reparat de 
urggnți. Jtautrul AUREL Cl- 
R1PAN. ferul brigăzii de ti
neret de aici, ie mtereteazi 
îndeaproape de merrul lucră
rilor. Exigența este obligato
rie nu mtaMî pentru LUDO
VIC POSPISIXCL ci chier fi 
tați de soția ta. eectricianul 

EMILIA CTRIPAX

în centrală. Lucrările de montaj au avansat foarte mult. La turbina 1 s-a terminat complet centrarea 
colectorului. Toate operațiile au fost executate sub competenta asistență tehnică a inginerului 
MIRCEA CRIVEANU. Iată-l verificînd, încă o dată, prin luneta de precizie, centrarea pe ori

zontală a planșelor colectorului

„Un om serios, meseriaș cu experiență bogată". Așa ni-l caracte
rizau pe VICTOR BURAC, tinerii secției 6 Auto-ateliere. Spe
cializat în reparații de utilaj greu, el este și cel mai apreciat „pro
fesor al tinerilor ucenici pe care-i are în subordine. Rămîne ferm 
credincios devizei conform căreia condiția esențială ca să fii 
ascultat și înțeles, în calitate de șef de brigadă și secretar U.T.C., 
este să fii tu însuți exemplu. Rezultatul acestei convingeri, respec
tată întocmai de către tînărul mecanic, este certificat prin drapelul 
de brigadă fruntașă, decernat recent organizației pe care o con

duce

Biografia ha PETRE GRAS nu trebuie reconstl- 
tuită din arhive. Ca atîtea altele, ea se confundă 
cu a multor tineri descingi la Lotru, după ce iși 
vor fi „tnrtult* definitiv ..socotelile" cu... Arge- 
suL De fapt, povestea vieții sale — poveste care 
unde să devină adevărată — începe din galeriile 
Viu Jiului. unde a fost miner, apoi se continuă, 
tot pe galerii. Ia Argeș, și se revarsă pe toate ga- 
jerille Lotrului, unde tinerii îl pot găsi ori de 
cite ori au nevoie de cuvlntuL și mai ales de 
fapta sa hotărită.

In calitate de comandant al Șantierului național 
al tineretului, spiritul său organizatoric șl-a pus 
pecetea In înseși realizările organizației de aici, 
tnctivind convingător realegerea sa în această 
funcție. de mare responsabilitate.

Despre DUMITRU BARBU, locțiitor al secreta- 
rului comitetului U.T.C. pe grup, se spune că este 
«nul dintre cei care au dobîndit în munca cu tine
retul o îndelungată și deosebit de bogată experi
ență. De fapt. înainte de a fl activist al fostului 
Comitet regional U.T.C. Pitești a fost mecanic de 
mină, la totul Rotunda, unul dintre cele mai difi
cile puncte de lucru din cadrul hidrocentralei de 
pe Argeș, dovedind o pregătire profesională su
perioară și înalte calități umane. Pe Lotru a ve- 
«it de la Început, afirmîndu-se in viața organizați
ei U.T.C. de aici. O verificare serioasă a capacită
ților sale politice și organizatorice a fost făcută 
In vara acestui an, perioadă extraordinar de soli
citară și frămîntată. Suplinind lipsa comandantului 
;a--ir. are', —.omeni. el a fost coor
donator-! întregii activități, punctate cu acțiuni 
de mare amploare, ca acea „Olimpiadă a mineru
lui- care s-au bucurat de mult succes pe șantier. 
Votul unanim al tinerilor certifică alegerea sa ca 
locțiitor al secretarului U.T.C. pe grup.

L_: MIRCEA ȘTIRBU, reprezentînd partea „be
neficiarul-:-. li revine sarcina supravegherii pro- 
ectelor, a asigurării cu documentația tehnică ne
cesară. a execuției de bună calitate. Aceste obli
ci-.. s.s t;ș--„ii diriginte de șantier sînt aduse 
aid la o scară majoră a responsabilității. Cel care 
controlează trebuie să fie cel puțin egal ca pregă
tire cu ce’, controlat. Funcția respectivă impune 
ded o competentă deosebită. După opinia tinerl- 
ior ingineri. colegi de serviciu și membri ai ace
leiași organizații, C. Văcăroaieț N. Mitu. Lucia Dan 
Bogad si alții. Mircea Ștlrbu o are. Ei rețin însă 
și nenumăratele excursii, activități sportive, iniția
te de tînărul inginer în orele libere. Alegerea sa 
In biroul comitetului U.T.C. ca responsabil cu ac- 
tivitatea sportivă și turistică, are deci recoman
dări care o justifică suficient. Este șl cea dinții 
mare răspundere care i s-a acordat în munca cu 
tineretul.

ginerii DAN IONESCU — OCNIȚA. este Unul 
..oamenii care fac teren" mal tot timpul. 

Dar urmărind îndeplinirea planului de măsuri de 
iarnă șl o sarcină permanentă, „defrișările", în 
cadrul serviciului producție, are de nenumărate 
uri prilejul să discute cu tinerii despre preocupă
rile lor, despre condițiile de muncă și viață. Iar 
aceste intilnlri sînt întotdeauna așteptate cu plă
cere, pentru că tînărul inginer cunoaște o mulți
me de lucruri frumoase și știe să le expună. 
„Dacă ai activat pe linie de organizație, ești sigur 
că nu poți sta deoparte", mărturisește el, invocînd 
o experiență mai veche care purcede din vremea 
studenției. Dornic de muncă și plin de inițiativă, 
chiar a doua zi după conferință, prezenta biroului 
U.T.C. in care a fost ales, ca responsabil cu pro
blemele profesionale, un plan în care propunea, 
printre altele, o analiză a activității tinerilor ce ur
mează cursurile serale, frecvența și calitatea cursu
rilor de ridicarea calificării

ALEXANDRU MUȘETOIU, nu pare la prima ve
dere un tînăr chiar atit de activ. Sub aparenta în
fățișare de om liniștit, se ascunde calmul acela din 
orele de grea tensiune, cîrid. la vreunul din șan
tierele ce aparțin uzinei, tinerii sînt supuși în
cercărilor, cîntăririi șl judecării exacte a faptelor. 
Convins că realizarea unul asemenea obiectiv, cum 
este hidrocentrala de pe Lotru, nu se poate face 
decit punînd umărul cu nădejde pretutindeni a- 
colo unde e nevoie, Al. Mușetolu a reușit să im
pună și tinerilor de la uzină această convingere.

Șl va face mai departe acest lucru, astfel îneît 
„inima" hidrocentralei iși va deschide pulsul la 
termenul stabilit.
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— Am dori o schiță 
chiar și sumară a dez
voltării industriei con
structoare de mașini pen
tru ca tinerii ce doresc 
să se îndrepte spre me
seriile din acest sector al 
economiei naționale să 
poată avea o imagine 
a frumoaselor perspecti
ve pe care le au.

— In cincinalul următor pro
ducția industriei constructoare 
de mașini se va dubla, asigu- 
rînd circa 70 la sută din utilajele 
necesare programului de inves
tiții pe perioada 1971—1975. în 
mod deosebit va fi dezvoltată 
producția de utilaje tehnologice 
complexe, pentru ca aceasta să 
asigure cea mai mare parte 
a necesarului industriei națio
nale. Concomitent se prevede 
o creștere intensă și o diver
sificare a producției de mașini 
unelte, inclusiv a celor cu co
mandă program ; se va dezvol
ta susținut industria electronică 
și electrotehnică, fabricarea de 
aparatură pentru automatiza

■

Această rubrică dorește să-i prezinte_____________  ___ , tînărului profesiu
nile sub toate aspectele lor, solicitîndu-i să gindească dacă 
întrunește calitățile necesare —are aptitudini, chemare, cu- 
rajul și tăria de a înfrunta greutățile pe care le implică mai 
ales unele dintre acestea, dacă din punct de vedere psihic 
și fizic este înzestrat să facă față solicitărilor profesiilor 
abordate.

începem cu medicina și nu întîmplător. Știm bine că spre 
medicină se îndreaptă, anual, mii de candidați, ajungindu-se 
la o concurență de 10—15 candidați pe un loc ia concursu
rile de admitere. Or, sînt destule dovezi că nu întotdeauna 
candidații la medicină știu totul despre medicină, sînt în
zestrați să devină medici.

totul despre medicină, sînt în-

zorii de venituri excedentare, a 
accesului facil la micile și ma
rile secrete ale făpturii umane. 
Această fascinație este uneori 
atît de puternică, incit ea di
simulează pe de-a-ntregul ati- 
tea și atitea avataruri proprii 
acestui meșteșug, consfințind in 
acest fel mezalianțe pernicioase.

Medicina este insă prin ex
celență o profesie profund vo- 
cațională. Factorul principal de 
care depinde modelarea viito
rului medic, conform precepte
lor crezului lui Esculap. constă

onrjrj:
Recr

Red. : In calitate de me
dic și în același timp ea 
profesor ce ne puteți spu
ne despre dificultățile 
profesiunii de medic 7 EȘTI PREGĂTIT

ai a.es a. celui dolmv. 
ea viitorilor medici, 

pe baza promovării celor trei 
examene care figurează fa exa
menul dc admitere (anatosnte- 
Lziologie. fizică și chimie), re
prezintă după mine un rudi
ment medieval. Testările de or
din psihologic trebuie să re
prezinte o probă obligatorie tot 
aut de importantă ca oricare 
H n examenele mai sus mențio
nate. Viitorii pretender.;: trebuie 
informați tacă de pe băncile li
ceului despre real.tăple med:- 

șî eventual să se găseas
că modalitatea o fie in cadrul 
orelor de igienă, fie separat, 
et să aibă poe otlr-atea de a iua

Ing. ION AVRAM
ministrul Industriei

Construcțiilor de Mașini

rea proceselor de producție, 
mecanică fină și industrie op
tică.

In perioada cincinalului, a- 
vîndu-se în vedere noile capa
cități de școlarizare, urmează 
să pregătim un număr de a- 
proximativ 141.000 de cadre. 
Aceasta se va realiza : 122.000 
vor fi absolvenți ai școlilor 
profesionale, inclusiv ucenicie, 
6.000 vor absolvi școlile de 
specializare postliceală, 6.000 
școlile de maiștri, 7.000 — li
ceele industriale.

Pentru asigurarea întreprin
derilor care urmează să intre 
în funcțiune, cu muncitori de 
înaltă calificare, s-a prevăzut 
organizarea de cursuri de per
fecționare în vederea cunoaște
rii noilor utilaje, a proceselor 
de fabricație și tehnologice, 
specifice produselor întreprin
derilor respective.

— Ce ne puteți spune 
despre măsurile pe care 
intenționați să le luați 
pentru a se asigura ne
cesarul de cadre în pe

rioada anilor 1971 — 
1973?

— în vederea asigurărilor tu
turor întreprinderilor cu perso
nal calificat, ministerul nostru 
a întocmit un program de pre
gătire pentru perioada aminti
tă. Pe baza propunerilor cen
tralelor industriale și a grupu
rilor de uzine, privind necesar 
rul de muncitori calificați s-a 
stabilit ca în anul 1971 un nu
măr de 23 250 de tineri să ab
solve școlile profesionale, in
clusiv ucenicia, iar un număr 
de 12.360 de tineri să-și însu
șească profesiunile prin cursu
rile de scurtă durată. Pentru 
anul 1972 am stabilit 22.500 
pentru prima categorie și 13.700 
pentru cea de a doua ; pentru 
anul 1973 : 25 900 si respectiv 
17 600.

Absolvenții de școli profesio
nale prevăzuți să acopere nece
sarul de muncitori calificați 
pînă în anul 1972 sînt în pre
zent în școli, iar absolvenții 
care urmează să acopere ne
cesarul de muncitori calificați 
din anul 1973, au fost prevă-

zuți în planul de școlarizare 
pentru anul școlar viitor. Cit 
privește necesarul de cadre 
medii și economice, acesta se 
acoperă în întregime cu absol
venți ai școlilor de specializare 
postliceală, ai școlilor de mai
ștri și liceelor de specialitate.

— Ce sarcini specifice 
revin centralelor indus
triale în domeniul pre
gătirii de cadre ?

— Dintre sarcinile cele mai 
actuale ale centralelor industri
ale în acest domeniu aș aminti: 
întărirea sectoarelor de învăță- 
mînt din cadrul centralelor in
dustriale și a grupurilor de uzi
nă cu cadre cu pregătire supe
rioară ; organizarea în conti
nuare si dezvoltarea ateliere- 
lor-școală de producție în care 
să se instruiască elevii școlilor 
profesionale din anul II și III 
pentru meseria prelucrării prin 
așchiere ; utilarea și dotarea 
atelierelor de instruire practi
că, a cabinetelor și laboratoa
relor școlare ; urmărirea reali

zării în termen a investițiilor 
școlare ; perfecționarea perso
nalului și reîmprospătarea pe
riodică a cunoștințelor prin for
me adecvate.

— Ați amintit de baza 
materială a învățămin- 
tului profesional. Am 
dori cîteva elemente pri
vitor la dezvoltarea ei in 
continuare.

— în momentul de față re
țeaua de învățămînt a Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini este formată dintr-un 
număr de 46 de grupuri școla
re și școli profesionale și din 
12 licee industriale, răspîndite 
pe întreg cuprinsul țării. Evi
dent, o dată cu dezvoltarea 
industriei constructoare de ma
șini și a cerințelor de cadre ca
lificate se dezvoltă și rețeaua 
noastră de învățămînt. Astfel 
în‘cincinalul următor, vom pune 
în funcțiune noi capacități de 
școlarizare și le vom dezvolta 
pe cele existente. Astfel, în pe
rioada 1971—1975 vor fi date 
în folosință 536 săli de clasă,
79.500 m.p. ateliere-școală,
13.500 locuri în cămin, 35 de 
cantine școlare, 30 săli de gim
nastică. Toate acestea însumea
ză valoarea de 541.000.000 lei, 
din care 401.000.000 lei repre
zintă construcții-montaj.

Ne străduim să realizăm 
condiții bune de viață și în
vățătură pentru miile de tineri 
pe care-i așteptăm în rețeaua 
noastră de învățămînt, și din 
care vom face muncitori cu o 
înaltă calificare,, capabili să re
zolve sarcinile permanentei mo
dernizări a acestui însemnat 
sector al economiei noastre na
ționale.

CAROL ROMAN

Din rețeaua de invățămînt
a M.I.C.M.

1) Școala profesională Autobuzul București, CaL Șerban Vodă 
2T. 28". sect, 5.

2) Grupul școlar 23 August București, 
sect. X

X Școala profesională Electroaparataj 
Eazâr nr. 8, sect, 3.

4; Școala profesională Electromagnetica 
vei nr. 70, sect, 5.

școlar „Grivița Roșie* București, Cal. Gri viței nr.

Bd. Muncii nr. 47,

București, str. Popa

MESERII CARE

70, s<
Grupul

363. sect. 8
O Școala 

saci 4.
7) Școala

Mfa nr. 4. s< 
(* Școala 

pendențe: n

profesională I.O.R. București,
Mașini Electrice

București, Cal. Raho-

str. Căp. Ruică nr. 9,
București, str. Ho Si
București, Spl. Inde-„Semănătoarea1

„Timpuri Noi" București, Cal. Dudești

■_ Vulcan nr. 8. sect. 6 
str. Armata Poporului
Bîrlad. str. Republicii

164 AȘTEAPTĂ
VICTOR HÎNCU

director adjunct
al Direcției personal și invățămînt din M.I.C.M.

A. P. : Există asemenea di
ficultăți, și principala dintre ele 
constă in faptul că medicină 
este o „facultate pe viață".

Medicina este o știință care 
a beneficiat și beneficiază în 
mod consistent de pe urma 
progreselor tehniaii, fapt oare 
îi imprimă un ritm alert, de 
continuă transformare. Ceea ce 
ieri se dovedise a fi dogmă, as
tăzi se dovedește a fi fals. Voi 
da un singur exemplu, din sute 
de exemple care se pot da pe 
această temă. Pînă la începutul 
anului ta curs, imobilizarea se
veră și prelungită la pat, intra 
în mod obligator in schema tra
tamentului infarctului de mio
card, ca o componentă de prim 
ordin, pentru ca la sfîrșitul a- 
cestui an să se vorbească im
perios despre necesitatea miș- 
carii, a unei anume gimnastici, 
pe care trebuie să o practice 
metodic, unii dintre acești bol
navi. Și nu este vorba despre 
un aspect teoretic, ci de unul 
net aplicativ, din moment ce in 
anumite centre (cum este și la 
noi la Ascar) s-a trecut la în
ființarea de secții unde se 
practică gimnastica pentru a- 
cest fel de cardiaci.

In medicină. apar în mod 
continuu noi descoperiri, noi in
terpretări ale unor fenomene pa
tologice. noi medicamente. A 
nu fi la curent cu toate aceste 
modificări, însemnează a te 
menține in afara problemei.

Altă dificultate : ierarhia pro
fesională. Nu cunosc altă cate
gorie socială, unde metodologia 
promovării să se facă atît de 
riguros, și cu atîta risipă de 
energie din partea solicitanți- 
lor. La ingineri, arhitecți. eco
nomiști etc. instruirea post-uni- 
versitară îmbracă aspecte tacă 
minore și pendinte 
va personală.

Ierarhia medicală 
bine diferențiată și 
rea acestei ierarhii . .
promovarea unor concursuri di
ficile ca acela de internat, se- 
cundariat. medic specialist, me
dic primar, ne mai vorbind de 
concursurile dacă nu și mai di
ficile pe care le pretinde intra
rea in invățămînt și promova
rea pe această linie. Acel dosar 
cuprinzind examene, concursuri, 
lucrări științifice comunicate 
sau publicate, cunoscut în lim
bajul curent sub numele de 
curriculum vitae, reprezintă în 
cadrul medicinei o realitate mai 
concretă și mai valoroasă decît 
diploma însăși.

Așadar, cel care se dedică 
studiului medicinei. trebuie 
să-și însușească noțiunea de 
„student de cursă lungă", ale 
cărei avataruri le va cunoaște 
din plin.

Altă dificultate : medicina are 
un caracter profund competițio- 
nal. O dublă opinie publică (a- 
ceea a bolnavilor și aceea a 
confraților), operează perma
nent clasificări și categorisiri. 
Medicii, mai adesea ca alți pro
fesioniști. sînt împărțiți tran
șant in două categori distincte : 
medici buni și medici slabi. 
Primul acar care iți iese înain
te într-un oraș de provincie, 
dacă este întrebat cine este cel 
mai bun chirurg din respectivul 
oraș, in nouă din zece cazuri, 
dă un răspuns prompt, care are 
toate șansele să fie și exact.

Privite însă obiectiv, toate a- 
ceste așa-zise dificultăți ale 
profesiei noastre, reprezintă din

de inițiati-
este foarte 

parcurge- 
presupune

SĂ ÎNFRUNȚI
DIFICULTĂȚILE
MEDICINEI?

anumite puncte de vedere as
pecte pozitive, posibilități emu
lative, de care vor beneficia din 
plin acei dotați, acei care au 
îmbrățișat acest meșteșug —; 
lenar cu toată seriozitatea 
dragostea, necesară.

Red. : Credeți că există 
specialități in medicină 
mai potrivite fetelor și 
care ar fi acelea ?

P. : Fetele au dat randa- 
in toate domeniile medi- 
și din acest punct de ve- 
nu se poate spune că e- 
specialități tabu

mi- 
$i

pentru
de fap- 
a cole-
-edusă 

de altă

A. 
ment 
cinei 
dere 
xistă 
ele.

Dacă ținem cont insă 
tul că rezistența fizică 
gelor noastre este mai 
decit a noastră, iar. pe 
parte, dacă ținem seama că in
tre specialitățile medicale exis
tă unele care fac apel ta mod 
mai deosebit la această com
ponentă, atunci putem spune că 
chirurgia de exemplu, ortope- 
dia, radiologia, urologia, nu sint 
specialitățile cele mai indicate. 
Există însă o mulțime de spe
cialități medicale care 
zintă un teren propice 
valorificarea tuturor 
particulare ale sufletului feme- 
nin : pediatria, puericultura, ob
stetrica. geriatria etc. Labora
torul. necesitind acuratețe, mi
nuțiozitate, ordine, convine, de 
asemenea, de minune femeilor. 
In medicină insă lucrurile stau 
ca în domeniul muzicii instru
mentale. Inițial se considera că 
în orchestrele simfonice, femeile 
n-au ce căuta decit la harfă. 
Ulterior ele s-au dovedit bune 
la pian și la instrumentele mici 
cu ooarde. respectiv la violine 
și viole. Treptat ele s-au dovedit 
utile și la instrumentele mari cu 
coarde, și la cele de suflat, și la 
cele de percuție. Singură, rezis
tența fizică le diminuează to
tuși acoesul la alămuri și la 
tobe.

repre- 
pentru 

resurselor

Red. : Ce calități psiho
logice ar trebui să pose
de un candidat al profe
siei de medic ?

P. : Medicina a reprezen-A.
tat aproape în toate timpurile 
o profesie de prim rang, exer
citând o adevărată fascinație a- 
supra absolvenților liceului. Șl 
astăzi, porțile facultății de me
dicină. sînt luate an de an cu 
asalt, de nenumărați preten- 
denți. Majoritatea dintre aceștia 
vin .aci nu atît pe baza unei 
vocații, a unui îndemn lăuntric 

■ altul decit acela produs de a- 
tracția irezistibilă a halatului 
imaculat, a perspectivelor ilu-

ordin
ccrr.-
uma-

Convorbire cu ARCADIE PERCEK
doctor in științe medicale

din dotația specială de 
psihic, din potențialul de 
pasiune față de suferința
nă. din gradul de înțelegere, 
tact fi răbdare. Practica medi
cinei obligă la ritualuri cotidie
ne. uneori obositoare și plicti
coase. vizind alăturarea, dacă 
nu chiar tatricarea consultației, 
eminamente științifică, cu con
fesiunea. eminamente preș bite- 
riană.

Cunoașterea omului bolnav și 
dștigarea încrederii sale, n-are 
nimic comun cu răspunsul ab
stract formulat intr-o lucrare 
de 10 minute. Medicina nu este 
o pură știință. Ea este știință, 
plus altceva. Iar acest altceva 
ține tocmai de această particu
laritate proprie unora de a se 
strecura eu ușurință ta sufletul

CU
pentru a m

probleme-Le zare 1 
aici șt pentru a stzmula 
de tLsceraămirz. de v 
a valerxțeloc prihte nei 

îr. invâțâEBiGt de 20 C
r.u s-au 2âsit metodețe 
de selerție. și aces* hi 
valabiL in special, in 
med ici ne L

Com orbire consemnată de: 
CALIX STAXCLLESCL

ioc:

B

r ir vm a. Bc-cșa. str. Princtpaiă nr. L Jud

șc. Steagul Roșu. Brașov, str. Poenelor nr. 5, jud.

profesională Tractorul Brașov, str. Turnului nr. 3,

U.MM. —- Cfmpulung-Muscel, Str. Negru Vodă
Argeș.
șc Tehnofrîg Cluj. Str. Moților nr. 78. Jud. Cluj.

Viitorii medici în laborator; Oră de disecții la I.M.F. București
Foto: EMIL COJOCARII

Prin specificul său. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini are în permanență nevoie 
de muncitori, maiștri și tehnici
eni cu o calificare legată tot mai 
strins de eforturile de moderni
zare și perfecționare a ansam
blului economiei naționale.

Cele mai diverse meserii sînt 
solicitate de șantiere, de între
prinderi. Un tabel al specialită
ților pentru care pregătesc ca
dre școlile profesionale și uceni
cia la locul de muncă este con
cludent : cazangiu, confec-
ționator de piese de radio 
și semiconductor!. electrician con
structor de mașini electrice, elec
trician de întreținere și reparații, 
electromecanic de aparate de mă
sură și automatizare, de ascen
soare, de obiecte de uz casnic, 
forjor, frezor-rabotor-mortezor, 
lăcătuș mecanic de diferite spe
cialități, montator de aparatură 
electronică, sculer matrițer, me
canic pentru motoare cu com
bustie internă, mașinist reglor la 
mașini-unelte. tinichigiu struc- 
turist de aviație, operator la 
prelucrarea materialelor plastice, 
electrician auto și specialist în 
locomotive Diesel și electrice, 
electromecanic pentru rețelele de 
comunicații, strungar etc. Toate 
aceste meserii sînt deprinse de că
tre tineri prin intermediul celor 46 
de grupuri școlare și de școli 
profesionale ce funcționează în 
cadrul ministerului nostru.

Amintesc apoi existența unor 
specialități, deosebit de atrac
tive, ta care se pot califica tine
rii care urmează școlile de spe
cializare postliceală care funcțio
nează în cadrul grupurilor șco
lare din București, Ploiești, Pi
tești. Brașov. Brăila. Galați, Cra
iova, Timișoara. Cugir, Arad, 
Satu-Mare, Tîrgoviște Sibiu. 
Aceste specialități sînt : tehno
logia sudurii, mașini electronice 
de calcul, montarea și reglarea 
aparatelor de radio și televizoa
re. programare de calculatoare 
electronice, aparatură electronică 
pentru studiourile de radio și 
televiziune, electromecanică pen
tru mașini și utilaje, electromeca

nică pentru aparate de măsură și 
automatizări, mecanică fină și 
optică, construcții aeronautice.

După cum se vede, toate a- 
ceste profesiuni și specialități 
sînt dintre cele mai modeme 
și au un vast cîmp de afirmare.

Țin să subliniez faptul că 
programul de pregătire a cadre
lor a impus ca o necesitate in
troducerea în nomenclator a u- 
nor meserii noi ca : tinichigiu 
stmeturist de aviație, montator 
aparate de radio și televiziune, 
optician confecționer de lentile 
și prisme etc.

Concomitent, ta urma unor 
studii făcute în unități ale Mi
nisterului Industriei Construcții
lor de Mașini, la unele meserii 
ca sudor, forjor, confecționări de 
lămpi electrice etc. s-a putut 
reduce durata de școlarizare de 
la 3 ani Ia 2 ani.

Aș mai aminti că pentru o 
bună pregătire profesională, a- 
tît la nivelul ministerului cît și 
la cel al întreprinderilor, s-au luat 
măsuri privind organizarea ate
lierelor de producție-școală, în
ființate pînă în prezent la un 
număr de 22 de întreprinderi. 
Calitatea produselor realizate de 
elevi este în general bine apre
ciată, practica desfășurată în a- 
ceste ateliere de producție do- 
vedindn-se a fi mai eficientă.

Necesitățile de cadre din sec
torul nostru de activitate rezultă 
și din graficul de mai jos :

Școala tehnică de maiștri, curs 
de zi și seral va fi absolvită — 
în 1971 de 1050 de tineri, în 
1972 — 960, în 1973 — 1000, 
în 1974 — 1000, în 1975 —
1000. Școala de specializare post
liceală va fi absolvită — în
1971 de 1200 de tineri, în
1972 — 740, în 1973 — 800, 
ta 1974 — 815, ta 1975 — 830.

După cum se vede, pentru a 
soluționa în întregime cererile 
centralelor industriale și a gru
purilor de uzine este necesară 
în permanență creșterea număru
lui de elevi. Vă invităm ca prin
tre aceștia să fiți chiar dum
neavoastră !

CĂTRE TOȚI CORESPONDENȚII NOȘTRI. După cum 
ați aflat din pagina „Profesia ta" concursul (dotat cu premii!!) 
„VA AȘTEPTAM IN ȘCOALA NOASTRA“ vă pune la dispo
ziție coloanele ziarului pentru a debuta in profesia de... zia
rist La rindul nostru așteptăm din partea concurenților repor
taje redactate într-o formă dară, din care cititorii să afle denu
mirea exactă și adresa școlii respective, specialitățile în dome
niul cărora sfat pregătiți elevii, materiale de învățămfat, activi
tatea practică și îndeosebi viața de zi de zi, atmosfera gene
rală a școlii. Dacă autorul are înclinații literare este bine să 
si le manifeste în textul respectiv. în orice caz, capacitatea 
de a reda limpede realitatea s-a fi apreciată pozitiv de juriu. 
Și acum, așteptăm colaborările voastre.

VIAȚA BATE 
LA UȘĂ

MIOARA B. — Tîmăveni, 
jud- Mureș — Am citit cu in
teres confesiunea dumitale 
și-ți mulțumesc pentru since
ritate. Sfat încredințat că, la 
18 ani, nici o fată nu este ca 
celelalte fete și nici un băiat 
ca ceilalți băieți, așa că am 
socotit că-ți pot răspunde pe 
această cale.

Firește, ar fi fost bine să 
nu te fi lăsat condusă de or
goliu și să fi făcut „umanul". 
Dar după lege oricare secție 
îți îngăduie să te prezinți la 
orice facultate așa că nu văd 
în asta un impediment. Și a- 
cum, urmează propunerea 
mea : spune, tovarășa Mioara, 
te-ai gîndit vreodată la medi
cină ? Din tot ce mi-ai scris, 
scăzînd răsfățul (sau autorăs- 
fățul) de soră mai mică a doi

frați mai mari, am tras con
cluzia că ai nevoie de o înde
letnicire care: a) să te deter
mine să mergi cu picioarele 
pe pămînt; b) să te ajute să 
cunoști oamenii și să te apro
pii de ei; c) să te ajute să 
scapi de un anumit impresio
nism boem obligîndu-te să în
veți sistematic și să nu con
funzi munca serioasă cu zborul 
fluturelui din floare fa floa
re. De aceea medicina mi se 
pare deosebit de potrivită 
dacă vrei să te găsești pe 
dumneata însăți într-o varian
tă care să te satisfacă.

Nu te supăra pe mine. La 
sinceritate ești dator să răs
punzi cu sinceritate. Și dove
dește-mi că nu te-ai supărat

coimmicîndu-mi ce hotărire 
ai luat.

VELERECIUC PANSELI- 
CA — Botoșani. Aș fi bucu
ros să predau reportajul du
mitale redacției pentru con
curs dacă l-ai completa așa 
cum am arătat la începutul 
rubricii de față. Șc. P. Coop, 
nu este destul de lămurit ca 
denumire a școlii și nici nu 
este limpede ce materii înveți, 
ce activitate practică desfă- 
șori, ce activități extrașcolare, 
cercuri de elevi, sportive etc., 
sfat în școală, ce materii se 
cer la admitere astfel ca citi
torii să aibă un tablou viu al 
vieții din școală. Aștept o 
nouă redactare a articolului.

VASILE V. CONSTANTIN 
— Tătărăști de Jos, jud, Te
leorman. Școli postliceale sînt 
multe astfel că, pentru a vă 
răspunde la întrebare ar tre
bui să reproduc o broșură 
destul de amplă. Indicați-mi 
ce domeniu vă interesează în

de SEN ALEXANDRU

deosebi și vă voi da răspunsul 
dorit.

V. GH. — Cisnădie, jud. 
Sibiu. Să nu ne grăbim, să 
cumpănim bine lucrurile ast
fel ca satisfacția de a realiza 
și a te realiza să nu fie plăti
tă cu eforturi prea mari în 
viitor deoarece dumneata, din 
pricini ce-ți sînt cunoscute, 
trebuie să eviți cu grijă astfel 
de suprasolicitări.

Ți-aș propune să te prezinți 
la facultatea de filologie a u- 
uui institut pedagogic de trei 
ani și să te pregătești pentru 
a deveni profesoară de limbă 
și literatură română la clasele 
V—X ale școlii generale. 
Cursurile au o durată de 3 
ani. Se dau examene de admi
tere la: literatura română 
(scris și oral), limba română 
(scris). Astfel de institute mai

apropiate de domiciliul dumi
tale funcționează la Cluj (Pia
ța Ștefan cel Mare nr. 1), Ti
mișoara (B-dul V. Pîrvan nr. 
4), Baia Mare (Str. Victoriei 
nr. 76), Oradea (Calea Arma
tei Roșii nr. 5), Tg. Mureș 
(Str. Bernady Gyorgy nr. 7). 
Cred că ta acest fel pasiunea 
dumitale „de totdeauna", ex
periența muncii sociale pe 
care o ai, capacitatea de trans
figurare și sociabilitate și per
severența se vor îmbina de 
minune, ocolind în același 
timp (prin anii de studiu mai 
puțini decît Ia universitate) 
impedimentul despre care 
mi-ai scris. Poate astfel firul 
va duce spre ieșire și labirin
tul se va transforma ta drum

drept. Și acum, ce vei hotărî? 
Aș dori să aflu.

MIHALACHE EMIL — 
Brăila. Sînt de aceeași pă
rere cu dumneata: în comer
țul alimentar este nevoie de 
oameni destoinici, mai ales 
dacă ei „iubesc mult această 
meserie". Mă grăbesc așadar 
a-ți răspunde cu atît mai mult 
cu cît situația pare urgentă 
(„vă rog foarte mult să-mi 
spuneți deoarece cred că, fără 
ea. nu pot să trăiesc"). Școala 
se numește „N. Kretzulescu", 
se află în București, B-dul 
Hristo Botev nr. 17, telefon 
16 76 54 sau 13 90 82 și ține 
de Ministerul Comerțului In
terior. Dumneata te vei înscrie 
la specialitatea „vînzător pro
duse alimentare" și dacă ești 
perseverent, vei ajunge cu 
timpul la legume și fructe de 
vînzarea cărora dorești de 
fapt să te ocupi. începe de pe 
acum pregătirea pentru exa
men la matematică și limba 
română (scris și oral la ambe
le materii) din materia clase
lor V—VIII. îți urez mult 
succes.

POȘTA PAGINII
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Totarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului KIM 1K 
SEN. secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, următoarea telegramă :

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, primiți felicitările mele cordiale, împreună cu urări 
de succes deplin în activitatea de răspundere pe care o 
dcsfășurați pentru dezvoltarea continuă a Republicii Popu
lare Democrate Coreene pe calea socialismului, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de unificare pașnică a patriei.

Sint profund convins că bunele relații de prietenie și cola
borare frățească dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Cordea, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată Coreeană, bazate pe respec
tarea principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, vor cunoaște o dezvoltare fructuoasă și in 
viitor, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității 
țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, tuturor forțelor care luptă împotriva imperialis
mului, pentru progres social și pace.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Uniunii So
cialiste Arabe, ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :

C-u prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte 
al Uniunii Socialiste Arabe, am plăcerea să vă adresez, in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al întregului nostru partid, calde felicitări, împreună cu sin
cerele noastre urări ce succes în îndeplinirea înaltelor res
ponsabilități ce v-au fost încredințate.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea noastră 
că relațiile de colaborare prietenească dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Socialistă Arabă se vor dezvolta, 
spre binele celor două țări și popoare. în folosul cauzei întă
ririi unității și forței frontului mondial antiimperialist.

Luni dimineața, au început 
la București lucrările celei 
de-a 32-a ședințe a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
energie electrică. La lucrări 
iau parte delegații din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
U.R.S.S. și R. P. Ungară, pre
cum și o delegație a R. S. F. 
Iugoslavia. Ca invitat, parti
cipă la lucrări Directorul Di
recției Centrale de Dispecer a 
sistemului energetic interco
nectate.

Lucrările ședinței sînt pre
zidate de ministrul energeticii 
și electrificării al U.R-SJS.
P. S. Neporojnîi — președin
tele comisiei.

Pe ordinea de zi a ședinței 
figurează unele probleme pri
vind activitatea comisiei ca 
urmare a hotâririlor celei de 
a 24-a sesiune a Consiliului,

Productivitatea muncii
la planșetă

(Urmare din pag. t)
cui producției industriei chimice, 
și in special al industriei petro
chimice, trebuie să atingă cote 
atit de înalte, nouă, proiectanți- 
lor, ne revin sarcini deosebite pe 
linia conceperii și proiectării 
noilor capacități de producție. 
Urmărim ca acestea să se reali
zeze în cele mai bune condițiuni, 
cît mai repede și să atingă pa
rametrii proiectați în minimum 
de timp posibil. Principalele 
piste pe care se canalizează ac
tivitatea de proiectare a noilor 
obiective chimice sînt: fructifi
carea cercetării românești, mări
rea capacității unor instalații 
deja existente pentru a răspunde 
solicitării sporite la anumite pro
duse și acniziționarea unor li
cențe pentru problemele unde 
cercetarea noastră nu a făcut 
investigații.

Din anvergura deosebită a 
sarcinilor ce ne revin, se vede 
că problema la ordinea zilei este 
ridicarea productivității muncii 
în proiectare, ceea ce duce în 
ultimă instanță la o sporire a 
eficienței proiectării.

La noi în institut s-au făcut 
deja pași importanți pe calea 
ridicării productivității muncii 
prin introducerea mașinilor de 
calcul, prin trecerea Ia salariza
rea în acord global, printr-o 
campanie fructuoasă de reutilare 
a unor proiecte sau elemente 
din proiecte și printr-un ansam
blu de măsuri organizatorice 
care vizează îmbunătățirea fluxu
lui de proiectare.

Abordînd metoda refolosirilor 
de proiecte ca metodă eficace 
de mărire a productivității mun
cii pot să relev cu satisfacție 
faptul că pe lingă folosirea ele
mentelor tipizate, a prefabrica
telor, a elementelor de montaj 
standardizate sau deja proiecta
te, s-a trecut și la „refolosiri 
tehnologice", acest fapt însem- 
nind includerea unor părți de 
instalație sau utilaje deja testa
te favorabil în noile proiecte ce 
prevăd măriri ale unor capacități.

Apare evident și efectul sa
lutar' al introducerii mașinilor de 
calcul asupra productivității 
muncii, manifestat printr-o creș
tere sensibilă a acesteia și prin
tr-o conectare mai intensă a ac
tivității inginerului la rețeaua de 
înaltă tensiune intelectuală a 
muncii de concepție tehnică. 
Aflați în sala sectorului de 
analiză operațională de la 
IPROCHIM, unde multitudinea 
de cadrane, „bîzîitul electronic" 
al mașinii și benzile perforate 
creează în mic atmosfera centre
lor de calcul, am discutat cu 
tov. Lucian Vinaru, unul din ti
nerii ingineri care lucrează aici.

— Trecerea unor calcule de la 
riglă la mașina electronică, ne 
reiata ing. L. Vinaru, este înce
putul unei campanii de moderni
zare a proiectării, acțiune în 
care s-au angrenat încă de pe 
acum toate atelierele institutului 
nostru. Introducerea mașinii e- 
lcctronice de caicul în proiecta
re nu reprezintă un „confort in

precum și alte probleme pri
vind colaborarea multilaterală 
în domeniul energiei electrice.

Luni după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.. care 
a luat parte la Conferința științi
fică internațională, organizată de 
C.C. al P.S.U.G. oi ocazia ani
versării a 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels.

Luni seara a sosit în Capitală 
Arthur David Davies, secretar ge
neral al Organizației Meteorolo
gice Mondiale, care la invitația 
ministrului agriculturii și silvicul
turii face o vizită in țara noas
tră.

(Agerpres)

telectual" gratuit, ei are implica
ții dintre cele mai favorabile a- 
supra productivității muncii, de
oarece micșorează timpul de cal
cul, mărește precizia și permite 
calcularea mai multor variante, 
putîndu-se apoi discerne varian
ta optimă. Avantajul calculatoa
relor apare net din două cifre 
comparative: același utilaj, cal
culat la rigla de calcul necesită 
30—10 de ore de proiectare, în 
timp ce la computer sînt nece
sare 4—5 ore, timp ce include 
și culegerea datelor. La noi în 
institut, pe lingă elaborarea și 
utilizarea programelor legate de 
proiectarea construcțiilor și a 
aparaturii specifice sectorului 
chimic și a sectoarelor anexe, se 
studiază și aplicarea metodelor 
de optimizare la calculul insta
lațiilor chimice. De exemplu, la 
instalația de produși donirați. 
Metoda are drept corolar tot un 
salt al productivității muncii 
prin eliminarea tatonărilor în 
stabilirea bilanțurilor și regimu
rilor de funcționare ale instala
țiilor.

Introducerea acordului global 
în proiectare, subliniază tov. in
giner Francisc Kaszony, șeful a- 
telierului de organizarea științi
fică a producției, creează un cli
mat mobilizator, stimulativ, de 
cointeresare care se repercutează 
favorabil asupra productivității 
muncii.

Acest sistem stimulativ de re
tribuire, care presupune plătirea 
diferențelor pină la salariul in
tegral odată cu predarea proiec
telor și cu atingerea indicatori
lor tehnico-economici, face ca 
termenele de proiectare să se 
scurteze și calitatea proiectelor 
să fie sensibil mai bună, atribu
te puse în evidență prin faptul 
că IPROCHIM va preda șantie
relor pină la sfîrșitul anului 1970 
toate proiectele pentru anul 1971 
și 17 la sută din volumul de 
proiecte pentru 1972. In afara 
salarizării în acord global, în 
IPROQHIM productivitatea mun
cii a crescut și datorită unui an
samblu de măsuri organizatorice 
ce vizau îmbunătățirea fluxului 
de proiectare, prin uniformizarea 
încărcării atelierelor.

Merită a fi relevat că 
IPROCHIM este un institut cu 
mulți tineri, aproximativ 35 la 
sută din salariați puțind scrie . 
la rubrica „vîrstă" o cifră sub 30 
de ani. După cum ne relatează 
tov. ing. Constantin Stănescu, 
secretarul comitetului U.T.C., ti
nerii din IPROCHIM aduc o 
contribuție importantă la bunul 
mers al activității de proiectare, 
în acest sens puțind fi citat ate
lierul Utilaj 2, cu media de 
vîrstă de 25 de ani, care a exe
cutat proiecte de bună calitate 
pentru instalațiile de produși 
clorurați, de dimetiltereftalat, de 
cauciuc pliizoprenic etc. ; ate
lierul Tehnologii 4, în care lu
crează mulți tineri sub 30 de ani, 
autori ai unor proiecte bazate 
pe cercetări românești pentru 
instalațiile de anilină, copoli- 
meri și etanolamine ; aș mai cita

• LA WROCLAW s-au intil- 
nit in meci retur pentru „Cupa 
campionilor europeni" Ia bas
chet masculin echipa locală 
Slask și formația finlandeză Ta- 
pion Honka Tapiola. Baschetba- 
liștii polonezi au obținut victo
ria cu scorul de 78—61 (37—34) 
și s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției, in care 
vor intilni echipa iugoslavă O- 
limpia Liubliana.
• CONCURSUL INTERNA

TIONAL DE CĂLĂRIE de Ia 
Leeuwarden (Olanda) a debutat 
cu desfășurarea unei probe de 
obstacole, in care victoria a re-

MERIDIAN
venit cunoscutului campion en
glez Harvey Smith. El a concu
rat pe calul -Gold Point" și a 
parcurs traseul in lungime de 
54» m cu 12 obstacole in timpul 
de 47~6/18

• LA MUNSTER, intr-un 
■eri contând pentru „Cupa 
campionilor europeni" la valet 
masculin, echipa vest-germană 
IAC Munster a întrecut cu 
scorul de 3—« (15—5, 15—L
15—<) formația norvegiană O.S.I. 
Oslo

colectivul de tineri de la atelie
rul electric. în activitatea de zi 
cu zi s-a ajuns ia o perfectă 
simbioză între entuziasmul tineri
lor abia veniți de pe băncile fa
cultăților și școlilor tehnice și 
experiența celor mai vîrstnici, co
lectivele astfel formate alcă
tuind documentații de înaltă ți
nută tehnică, fiind adevărați ca
talizatori ai acțiunii de utilizare 
cit mai eficace a timpului de 
lucru. Acționînd pe toate fron
turile asupra acestui parametru 
atit de important care este pro
ductivitatea muncii, efectele 
scontate au început să se arate 
și vor apărea și mai pregnant 
în viitor, proiectarea asigurînd 
șantierele viitorului cincinal cu 
proiecte de cea mai bună calita
te, în termene cit mai scurte și 
ir. pas cu ultimele realizări ale 
tehnicii actuale.

Am plecat de la IPROCHIM 
cu sentimentul plăcut că tot ce 
mintea inginerească plămădește 
aici poartă girul competenței, 
conștiinciozității, dăruirii și că 
astfel noile obiective industria
le au din start certitudinea reu
șitei depline.

(Urmare din pag. I)

verbal și dramul devine al hri 
Hirică și numai al lui Hîrică. 
De Ia a.ea&tâ dată a fost între
rupt accesul soacrei și al 
cumnatei Vișoianu spre a- 
nexele gospodăriei. Vaca se sco
tea la pășune prin veranda ca
sei, finul a fost cărat cu pătu
ra. iar lemnele pentru iarnă — 
cu brațul. Nici o rugăminte n-a 
putut mișca sufletul împietrit al 
ginerelui. Cu inima îndurerată, 
.Maria Cojocaru a făcut apel la 
j ustiție. Prin hotărî rea nr. 866 
1970, judecătoria Curtea de Ar
geș a instituit o ordonanță pre
zidențială prin care Gheorghe 
Hirică este obligat să lase dru
mul liber. Dar Hîrică e decis 
să lupte ..pe viață și pe 
moarte" și declară recurs. Tri
bunalul județean U respinge 
la 23 octombrie. acțiunea 
fiind nefondatâ. Hirică contirzuă 
o vreme să țină drumul închis.

Acestea sint. pe scurt, faptele. 
Faptele după publicarea cărora 
ne-am fi așteptat ca Gheorghe 
Hirică să-și reconsidere atitudi
nea. să mediteze profund, să fa
că eforturi pentru normalizarea 
raporturilor cu vecinii, cu mama 
soției sale in primul rind. Și ne 
așteptam mai ales ca organele 
de stat din comună, cărora lo
cuitorii le-au acordat cu încre
dere votul, să intervină in nu
mele omeniei, ai legalității noas
tre socialiste, in apărarea drep
tului bătrinei și pentru înlătu
rarea abuzului comis de Hirică 
(el însuși jurist de profesie). 
Dar. spre surprinderea — și, de 
ce n-am spune-o ? — spre in
dignarea noastră, am intilnit o 
cu totul altă reacție. Cel de Ia 
care ne așteptam cel mai mult 
să apere dreptatea — Petre A- 
vramescu, primarul comunei — 
s-a erijat in apărătorul lui Hi
rică. Dacă ar fi să luăm in con
siderare justificările sale cum 
că la 28 noiembrie 1969 a fost 
la .,fața locului" in calitate ofi
cială de primar (fără să ținem

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE TINERET

Reprezentanții noștri s-au 
comportat necorespunzător! 

Cine răspunde ? <■>
Campionatele europene de box 

pentru tineret, recent încheiate, 
au spulberat și ultimele speran
țe într-o apropiată și așteptată 
redresare, pe plan internațional, 
a boxului nostru, care, mai ales 
după „Europenele" de la Bucu
rești, traversează, se pare, o pe
rioadă de criză. Sigur, afirmații
le de mai sus (deși realitatea le 
confirmă !) sint dure și neplăcu
te, dar ele sînt de preferat în 
locul menajamentelor și scuzelor 
de circumstanță cu care ne-am 
obișnuit să motivăm unele in
succese. E, poate, momentul po
trivit să privim, în sfirșit, reali
tatea in față, și să nu mai trăim 
cu amintirea celor patru cam
pioni europeni încununați cu 
lauri la București, succes care 
a creat in sinul Federației de 
box o stare de beatitudine și 
automulțumire ce mai dăinuie 
incă și astăzi. Turneul de la 
Berlin (unde reprezentanții noș
tri au capotat lamentabil) și, 
mai recent. Campionatele națio
nale ale seniorilor au confirmat 
faptul câ la ora actuală nu mai 
dispunem de elemente capabile 
să facă față unor confruntări iu- 
temaționale de proporții- Cuci 
și Monea. avind o vîrstă înainta
tă. vor pune. nu peste mult 
timp, mânușile in cui. Probabil 
câ nici Aurel Dumitrescu, cam
pionul european al „cocoșilor", 
nu mai e capabil după părerea 
noastră, să reediteze ce ce ml de 
la Boc-urești. Ne rămin Cals- 
trat Cuțov. Ion Alese (intr-un 
evident fi prelungit declin de 
forau) și Victor Zifbernun 
(care a început să plătească tri
but vieții nesportive pe care o 
duce*. Sa recunoaștem, o situa
ție grea și neavenita, eu atit mai 
mult cu rit. in curind. botul 
nostru va trebui să facă față h 
două mari competiții: Campio
natele europene de la Madrid 
■ iunie 1971) și Turneul olimpic 
de la Munchen. Privind prin 
aceasta prismă, devine explica
bil interesul nostru pentru Cam
pionatele Europene de box (ti
neret) de la Miskolc. Am dorit 
mult să putem vedea aceste 
campionate, deoarece, mărturisim 
sincer, nutream unele speranțe 
în valoarea cîtorva dintre tine
rii noștri pugiliști și ne gindeam

Prn tn-e lor par a rpuna: cine ca ajunge primul acolo ?

seama de faptul câ leraiterul 
din procesul-verbal este socrul 
său) ar trebui să considerăm 
concluziile primarului ca fiind 
de bună credință. Di» păcate 
n-o putem face. Pentru că re
acția primarului a fost mat mult 
deci: surprinzătoare pentru noi. 
el fiind «cela care — culmea ! 
— pune ‘.a îndoială buna cre
dință a redacției. In zhia de 23 
septțraorie (la 4 zile de la pu
blicarea scrisorii Măriei Cojoca
rul ne-au soeit două scrisori in 
care primaruL urnind și fulge
ri nd. afirmă că scrisoarea Mă
riei Cojocaru a fost publicată 
pe bază de „aranjamente", fapt 

Justificîndu-se, acuzații se acuză
pentru care „ziarul a fost grav 
discreditat in rindul cititorilor 
săi din comună" că ,.s-a comis 
o greșeală de neiertat", că ,.i-au 
fost știrbite demnitatea și pres
tigiul de care trebuie să se bu
cure". că „astfel de neadevăruri 
au revoltat întreaga comună", 
că „va trebui să publicăm cuve
nita dezmințire care poate va 
reabilita cit de cit părerea unui 
mare număr de cititori ai zia
rului din comuna Domnești"... 
Iată-ne. așadar, in postura de 
„mistificatori de adevăr", care 
potrivit părerii primarului, „se 
pare că se înmulțesc"... De fapt, 
s-au inmulțit numai... epistolele. 
Pentru că in zilele următoare 
ne-au sosit alte șase scrisori 
semnate de Gheorghe Hirică. de 
președintele C.A.P.. și de tinăra 
Florina Berevoianu din Pitești 
(pentru care Maria Cojocaru nu 
mai era acum bunica in brațele 

că, măcar 3—4 dintre ei vor pu
tea împrospăta reprezentativa 
noastră naționala. Speranțele 
noastre fuseseră alimentate. in 
bună măsură și de evoluția, in 
diferite competiții din țară, a ti
nerilor noștri pugiliști; o evolu
ție considerată, in general, bună. 
Turneul de la Galați, care a stat 
la baza selecției echipei națio
nale de tineret. ne relevase 
cițiva tineri pugiliști (D. Mora- 
ru, M. Toni, Gh. Ciochină, 
D? Zeii nea. Sandu Mihalcea, St 
Boboc etc.), pe care, la ora 
aceea, in lipsa unor posibilități 
de comparație cu valoarea tine
rilor boxeri din alte țări, ii con
sideram capabili să ne reprezinte 
onorabil la Miskolc. E drept că.

BOX
incă de atunci, se remarcau ca
rențe mari iu pregătirea tehni
că și fizică ‘pe care, de altfel, 
le-am semnalat in coloanele zia
rului nostru* dar mai erau ia 

te șț deci, presupuneam ca unc

ii înlăturate, ta plus, se vehicu
la ideea că față de tinerii 
boxeri nu trebuie tă fim extrem 
exemplu^la^T d7^n^ri"fie 
mai și pentru simplul matit că 
sint prea tineri pentru a putea 
poseda n^bogat bagaj de cu

cereai specialiștilor, mai ales 
pe dorința de afirmare a acestor 
boxeri, pe avintul tinereții lor. 
care, chipurile ar fi putut <u-

Eroare ! Campionatele europe

MARȚI ULTIMA
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căreia se legăna și care batea 
drumul ia internat cu pachete, 

—această femeie care nu 
merită să-i spun bunică pentru 
eâ a minfit..." mai este nevoie 
de comentarii ? S-ar părea că 
nu. Și totuși...)

Bineințeies. dacă o persoană 
a fost jignită sau calomniată pe 
nedrept ea are nu numai drep
tul ci și datoria să ceară resta
bilirea adevărului. Dar oare 
despre aceasta să fie vorba ? 
Ne-am deplasat la fața locului 
și am întreprins, in prezența u- 
nor reprezentanți autorizați ai 
județului și ai organelor locale, 
o anchetă. Și trebuie să spunem 

din capul locului că Maria Co
jocaru are dreptate (sub rezer
va că nu-și mai amintește cu 
lux de amănunte — a trecut de 
atunci un an — cine a bruscat-o 
și insultat-o). Am „pipăit" și 
noi veranda prin ore a trecut 
in atitea rinduri vaca, am văzut 
(la data de 22 octombrie) poarta 
ferecată cu lanțuri. Nu putem 
trece cu vederea atitudinea to
varășului primar, care la înce
putul anchetei a afirmat că bă- 
trina ar fi recunoscut (față de 
cine oare ? ! ?) că n-ar fi scris 
nici un fel de scrisoare, că nu 
știe ce cuprinde.... lucruri pe 
care în fața Măriei Cojocaru nu 
te-a mai putut susține (poate 
din jenă ?). Am reținut repro
șurile privind „povestea cu va
ca și veranda", justificările că 
„relațiile cu socrul meu sint 
reci, n-am fost de acord cu el" 
etc, contrazise de faptele con- 

ne de tineret de la Miskolc 
ne-au pus in față o realitate pe 
care — un tem nevoi ți să recu
noaștem ! — nu o anticipam. 
Despre ce este vorba ? In pri
mul rind. am rămas surprinși 
de certa valoare a unor boxeri 
din alte țări. Ne referim la cei 
maghiari, la cei germani și so
vietici și chiar la cei bulgari, 
aceștia din urmă suplinindn-și 
lipsurile tehnice printr-o formi
dabilă dăruire in ring. Intr-o 
discuție avută cu antrenorul 
I. Furesz icare. împreună cu 
antrenorul Serba Neacșu au pre
gătit echipa noastră pentru 
Campionatele europene de la 
Miskolc) acesta ne spunea: 
• Cred că la Miskolc doar Cuțov, 
Zilbennan sau Alexe s-ar fi 
putut zmptroe. Turneul a fost ex
trem de tare și așa cum s-a vă
zut, i-au putut face față doar 
boxeri cu o remarcabilă matu
ritate tehnică'. Declarația an
trenorului echipei noastre nn 
se vrea o scuză pentru precara 
evoijție a tinerilor pugiliști ro
mâni. Ea coincide și cu părerea 
noastră, cit și a altor specialiști 
despre acest turneu. E adevărat 
că unii ziariști au apreciat 
Ioana turneului ca fiind medie, 
ignorind. probabil. tinerețea par- 
ticspaațiier. Considerăm, insă, 
că aceste campionate au avut un 
bon nivel și au constituit un 
prețios prilej, atit pentru ziariști, 
cit și pentru anbcuosi. de a ca- 
nooște. ca o clipă mai devreme, 
pe viitorii ași ai nobilei arte. 
Pentru că fa Miskok au urcat 
treptele ringului o serie de tineri 
boxeri de certă valoare. unii 
de super-dasi care au impre
sionat pe toți cei prezenți.

TEODOR POGOCEANU

crete, palpabile. Pină la urmă 
ne-am dat seama că nu de la 
primar trebuia să cerem drep
tatea. in acest caz, el fiind de 
fapt ginerele lui Hirică. Spunem 
acest lucru pentru că tendința 
lui Hirică de a-și însuși acest 
drum a fost in citeva rinduri ză
dărnicită de fostul primar, care 
i-a atras atenția că ar comite 
o ilegalitate. Iar acum...

Hirică și-a găsit un strașnic 
apărător și în persoana preșe
dintelui C.A.P.. Simion Horo- 
beanu. Ni se par necesare cite
va precizări strins legate de e- 
forturile făcute pentru disculpa
rea lui Hirică. în dosarul 1135/

1970 există numeroase adrese 
semnate de președinte și para
fate. E ciudat că, in afară de 
datele solicitate de către instan
ța de judecată, adresele cuprind 
fraze in care se ia apărarea lui 
Hirică. cum sint : „Drumul lat 
de 3 m și lung de 25 m face 
parte din proprietatea personală 
a lui Hirică" (adeverința 610), 
procedeu folosit și în cazul ac
telor cerute de Tribunalul jude
țean. De altfel, Judecătoria 
Curtea de Argeș a fost nevoită 
să facă multe intervenții pen
tru ca să primească adeverin
țele de la C.A.P., răminind to
tuși nerezolvate întrebările e- 
sențiale la care instanța cerea 
să se răspundă. Ni se par prea 
evidente aceste eforturi, mai cu 
seamă cind vin de la oameni 
care, în afara textelof- legii, cu
nosc existența drumului din bă- 
trîni, fiind locuitori ai acestei 
comune. Dar să mergem mai

TELEGRAMĂ
(Vrmare din pag. I)

folosință a noilor locuințe destinate sinistraților. Datorită 
eforturilor susținute ale acestora putem să vă raportăm 
că pină în prezent s-au dat in folosință peste 2 000 aparta
mente. In acest fel a fost posibilă desființarea completă a 
locuințelor provizorii construite din corturi, vagoane și 
barăci.

In aceste zile, în care acțiunea de reconstrucție a intrat 
in etapa de finalizare, gindurile tuturor locuitorilor sătmă
reni se îndreaptă cu adincă recunoștință spre conducerea 
superioară de partid și de stat, spre Dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Ceausescu, mulțumindu-vă din 
inimă pentru ajutorul multilateral, de neprețuit pe care 
k acordați neîntrerupt municipiului nostru.

Vă asigurăm pe această cale că oamenii muncii sătmă
reni. fără deosebire de naționalitate, vor depune în con
tinuare eforturi sporite in vederea înfăptuirii sarcinilor 
de p.an și a angajamentelor pe anul în curs, spre a con
tribui din plin, alături de întregul popor. Ia realizarea mă
rețului program de dezvoltare multilaterală a patriei noas
tre socialiste stabilit de Congresul al X-lea al partidului 
nostru.

COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID 
CONSILIUL POPULAR MUNICIPAL 

SATU MARE

ECONOMIȘTII
(Urmare din pag. 1)

precis cei repartizați din ofi
ciu.

Așa se face că în ultimii ani, 
fără excepție, față de necesar, 
numărul celor repartizați nu 
reprezintă nici măcar 15—20 — 
maxim 30 lâ sută din total. în 
1970. de pildă, ministerul a so
licitat 57 de economiști ; a pri
mit doar 17 — dintre care 16 
s-au prezentat deja.

— Oricum — relevă tov. 
Aristide Budeanu, șef serviciu 
Irivățămint al direcției aminti
te — anul acesta poate fi con
siderat bun, comparativ cu cel 
precedent. Pentru că atunci 
față de un necesar de 96 au 
fost repartizați doar 17 și s-au 
prezentat numai 8.

Faptul că în 1970 numărul 
celor ce s-au prezentat la pos
turi este aproape egal cu cel al 
repartizațiîor indică, fără pu - 
tință de tăgadă, efectul pozitiv 
al decretului 158 de care am 
vorbit, decret ce stabilește 
printre altele și obligativitatea 
prezentării tinerilor absolvenți 
la locurile de muncă, precum și 
sancțiunile ce se aplică celor 
ce ignorează aceste prevederi. 
Din păcate însă, decretul nu 
poate rezolva, cît mai aproape 
de limita posibilităților, pro
blema acoperirii necesarului 
exploatărilor miniere de la 
Leșul Ursului sau Bălan, Mo- 
tru sau Moldova Nouă. Lucru 
valabil și pentru întreprinde
rile Ministerului metalurgiei.

— în 1970 — ne informează 
tov. ing. Paul Nicula, inginer 
principal în cadrul direcției 
personal învățămînt — am ce
rut 85 de cadre economice cu 
pregătire superioară. De primit 
am primit doar 30.

Oprindu-ne atenția asupra 
unităților economice care au 
solicitat absolvenți, remarcăm 
că, de pildă, întreprinderea de 
comerț exterior „Metalimport", 
a avut șansa de a încadra 5 
economiști. Ceruse 7. Sediul 
întreprinderii, se știe, se află 
în București. Din numărul to
tal doar 2 economiști au domi
ciliul stabil în Capitală.

Să ne înțelegem. Nu avem 
nimic împotriva criteriului 
mediei la repartizarea în pro
ducție a economiștilor. Luarea 
lui în considerație în țnod ex

departe. Consultând dosarul nu 
se poate să nu observi o nesin- 
cronizare a însuși conținutului 
adreselor eliberate de C.A.P. : 
Hirică are cind 500 mp teren 
cdnstrucții-casă (actul dotai, cel 
mai reprezentativ), cind 588 mp 
(adeverința 523 din 2 iulie), cind 
800 mp (adeverința 610)... Pro- 
cesul-verbal din 28 noiembrie 
1969 precizează că Maria Cojo- 
caru are la drum 14,50 ml, în 
vreme ce schița, anexată tot de 
C.A.P. indică 13 ml. Un adevă
rat maraton al cifrelor, susținut 
oral cu aprecieri ca : „Drumul 
este al lui Hirică", „pentru el 
drumul este vital" (oare numai

pentru el ???). Ni se prezintă 
schițe (fără nici un indiciu de 
an. fără nici o semnătură) in 
care drumul nu mai figurează. 
Se spune că sint din 1963 și re
ținem fără a-i face cuiva vreun 
proces de conștiință, câ pe a- 
tunci Hirică avea muncă de răs
pundere in C.A.P. Se emite o 
idee, cel puțin absurdă, potrivit 
căreia celelalte două familii pot 
să-și strice o parte din grădină 
pentru un nou drum. Totul, ab
solut totul pentru susținerea lui 
Hirică, pentru escamotarea ade
vărului.

Am discutat cu locuitorii co
munei care nu numai că n-au 
fost „revoltați", cum afirmă pri
marul, ci și-au exprimat com
pasiunea pentru Maria Cojoca
ru. pentru necazurile pe care 
trebuie să le îndure de la pro
pria sa- fiică și soțul acesteia. 
Mai este nevoie de exemple 
pentru a-1 convinge pe tovară

clusiv însă fără o analiză aten
tă a situației de fapt conducă 
de foarte multe ori la stări de 
lucruri nedorite in care după 
un an sau doi apar cererile da 
transfer, fluctuațiile. Am pu
tea fi totuși întrebați de ce a- 
tunci abordăm problema. 
Oricum, nu-i poți impune 
absolventului, mai ales dacă a 
avut rezultate deosebite la în
vățătură — locul unde să-și 
pună în aplicare cunoștințele ? 
Desigur, nici n-am spus asta. 
Vrem însă să aducem în dis
cuție și un alt aspect. Afișarea 
listelor cu locurile ce pot fi a- 
lese se face, mai întotdeauna 
cu o zi înainte de momentul 
prezentării în fața comisiei gu
vernamentale. Practic, nimeni 
nu are timp să chibzuiască a- 
supra unității economice la 
care va lucra. Opțiunea se face 
după sonoritatea orașului. Nu 
de puține ori apoi apar regre
tele, intervin din nou demer
surile pentru schimbarea re
partițiilor. „Știți, de fapt, 
m-am gîndit că e mai bine să 
mă stabilesc în apropiere de 
părinți". Și apoi, nu înțele
gem cum de este posibil ca Ia 
întreprinderea județeană de 
construcții din Focșani sau la 
cea similară din Tîrgoviște să 
fie angajați numai în 1970 cîte 
6 economiști, în vreme ce mi
nisterele cu pondere însemna
tă în economia națională, cum 
ar fi cele două menționate, au 
afectat un număr extrem de 
mic de absolvenți. Undeva., 
trebuie să fie o neregulă. Cu 
atît mai mult cu cît după cum 
arătam, la timpul cuvenit, la 
întreprinderea de construcții 
montaje din Focșani, toți cei 6 
economiști se calcă pe picioare, 
sînt folosiți într-un mod cu to
tul necorespunzător, munca pe 
care o execută fiind mult mai 
potrivită unei pregătiri medii 
și nicidecum superioară. Nu 
puțini dintre ei au avut la 
examenul de stat medii foarte 
bune. Sînt deci apți pentru 
munca de concepție. „Stocurile 
supranormative" de economiști 
se pare că reprezintă la ora 
actuală o modă, modă ce atra
ge după sine destule prejudi
cii activității întreprinderilor 
unde se simte acut lipsa lor în 
rezolvarea unor probleme com
plexe.

șul primar că ziarul nostru nu 
a fost „discreditat", ci câ, dim
potrivă, a fost apreciat ca făcin- 
du-și datoria ?

Spuneam la începutul acestei 
scrisori că justiția a făcut drep
tate Măriei Cojocaru. Nici nu 
se putea altfel de vreme ce Hi
rică luase in stâpinire ceea ce 
nu i se cuvenea. Am dori să e- 
videnț.iem probitatea de care au 
dat dovadă reprezentanții legii, 
în ziua de 30 octombrie s-au de
plasat la Domnești președintele 
Judecătoriei Curtea de Argeș și 
judecătorul Constantin Crișu 
încercind, în litera legii, să a- 
planeze conflictul, să scutească 
pe Maria Cojocaru de a mai 
urca scările tribunalului. Și au 
reușit. Cu toată minia soților 
Hirică. Dacă așa ar fi procedat 
și oficialitățile din comună, nu 
ș-ar fi ajuns la situația de fapt, 
iar lucrurile ar fi turnat cursul 
firesc. Este necesar ca acum, 
după încheierea tranzacției, să 
se vegheze ca să nu se comită 
din nou ilegalități.

Analizind acest caz (pe care 
nu-1 credem încă încheiat) so
cotim necesar ca măsurile ce se 
vor lua să țină, seama nu numai 
de atitudinea primarului și pre
ședintelui C.A.P. ci, in elabora
rea acestor măsuri, să se cerce
teze in ce fel Gheorghe Hirică 
— posesorul a 500 mp teren con- 
strucții-casă — s-a înscris in 
C.A.P. in 1962 cu 600 mp și cum 
de are el, acum. 803 mp. Cine 
l-a împroprietărit, de ce, și ci
ne il ocrotește ? Noi am adus 
acest caz la cunoștința forurilor 
de partid și administrative ale 
județului Argeș și sin tem incre- 
dințați că se vor lua măsuri po
trivit gravității actelor comise.

...Dar rindurile de față se vor, 
bineințeies. și un apel Ia omenia 
tinerilor, la cinstea lor, la dato
ria de a interveni ori de cite 
ori virstnicii devin victimele u- 
nor oameni lipsiți de inimă ca
re. prin intervenții directe sau 
ocolite, sfidează cele mai ele
mentare norme ale moralei, ale 
echității socialiste.



Delegația guvernamentală română,
COMITETUL PENTRU PROBLE
MELE POLITICE SI DE SECU
RITATE AL ADUNĂRII GENE

RALE A O.N.U.
Lovitură de stat în

condusă de tovarășul
a

pentru „un deceniu 
al dezarmării

HANOI 16 — Corespondentul 
Agerpres, Comeliu Vlad, trans
mite : Duminică a sosit la Ha
noi delegația guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri care, la invita
ția guvernului R. D. Vietnam, 
face o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară. Pe aeroportul Gian 
Lam au sosit în întîmpinarea de
legației tovarășii Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepre- 
mier al guvernului, Ngo Minh 
Loa, ministrul alimentației pu
blice, Hoang Van Diem, vice
președinte al Cabinetului pen
tru afaceri economice de pe lîngă 
președinția Consiliului de Mi
niștri, Hoan Van Tien, adjunct 
al ministrului afacerilor externe,

Nguyen Chanh, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Tran Duy Hung, președintele 
Comitetului administrativ al ora
șului Hanoi, și alte persoane 
oficiale. Au fost de față Truong 
Cong Dong, șef aâ. al Repre
zentanței speciale a guvernului 
revoluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la Ha
noi, Van Iu-pin, ambasadorul 
R. P. Chineze la Hanoi, și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați Ia Hanoi.

Au fost prezenți Constantin 
Băbeantî. ambasadorul Româ
niei la Hanoi, și membri ai am
basadei.

Luni, delegația guvemamen» 
tală română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, și-a început 
convorbirile cu delegația guverna
mentală a R. D. Vietnam, condusă 
de Le Thanh Nghi. Discuțiile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

O EMISIUNE A TE

LEVIZIUNII ROMA

IL S. PATOLICEV
NE PREMIATA ÎN

JAPONIA
Ministrul comerțului exterior 

al Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, s-a întîlnit luni 
cu N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al Uniunii So
vietice. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme ale schimbu
lui reciproc de mărfuri pe pe
rioada 1971—1975 și posibilită
țile de lărgire a acestuia.

Totodată, a fost examinat mer
sul livrărilor reciproce de mărfuri 
pe anul în curs.

Întîlnirea a decurs într-o at
mosferă tovărășească de înțele
gere reciprocă.

.ColiEmisiunea „Colamna Im 
Traian", prezentată de tele
viziunea română in cadrul 
concursului organizat de 
societatea de televiziune 
„Nippon Hoso Kyokaî" 
(N.H.K.), în orașul Sendai 
din nordul Japoniei, a obți
nut premiu] A.B-E- acordat 
de juriu „pentru programe 
educative excelente". Con
cursul eete organizat in 
fiecare an in memoria Iui 
Shinnosuke Abe. fost preșe
dinte al societății N.HJC

„Un factor care va face 
să progreseze și mai mult 

colaborarea țărilor cu orinduiri 
sociale diferite"

PRESA POLONEZA DESPRE NORMALIZAREA 
RELAȚIILOR DINTRE R. P. POLONA SI R.F. A 

GERMANIEI

în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate 
al Adunării Generale a O.N.U., 
au continuat luni dimineață 
dezbaterile asupra pachetului 
de probleme ale dezarmării. Au 
luat cuvântul reprezentanții Ve- 
nezuelei. României și Iugo
slaviei.

Reprezentantul român, am
basadorul Gheorghe Diaconescu. 
a subliniat că fără a subestima 
acordurile realizate și. îndeo
sebi. tratatul de neproliferare la 
negocierea căruia România a 
participat direct și a cărui in
tegrală aplicare, in litera si spi
ritul său. o susține, delegația 
română consideră că ceea ce 
s-a întreprins in domeniul de
zarmării este departe de a răs
punde cerințelor legitime, tot 
mai hotărâte. ale popoarelor, ale 
opiniei publice mondiale de a 
se pune capăt cursei înarmări
lor si de a se adopta măsuri 
efective de dezarmare. Sintem 
de părere că a sosit timpul să 
se treacă 
terții in 
generale 
concrete

O preocupare de seamă a gu
vernului român, a relevat in 
coctnuare Gheorghe Diacones
cu. este realizarea unor măsuri 
menite sâ contribuie la elimi
narea surselor de tensiune și 
conflicte, la promovarea destin
deri: în relațiile internaționale, 
a încrederii reciproce dintre 
toate statele și a colaborării lor. 
între măsurile destinate să ser
vească in mod efectiv acest o- 
biectiv. către care converg 
teresel= tuturor 
România situează 
blocurilor militare, desființarea 
bazelor militare situate pe teri
torii străine și retragerea tru
pelor altor state în interiorul 
frontierelor naționale.

Militind cu consecvență pen
tru instaurarea unui climat 
sănătos, de destindere, Înțele
gere și oooperare intre statele 
din regiunea geografică din care 
face parte. România a făcut 
cunoscutele sale propuneri — 
ce iși păstrează actualitatea — 
privind transformarea Balcani
lor intr-o zonă de bună vecină
tate. liberă de arme nucleare.

Definirea ansamblului măsu
rilor din sfera dezarmării care 
se cer a fi întreprinse apare, in 
prezent cu atât mai actuală ia 
contextul stabilirii programu
lui Deceniului dezarmării. La 
3 aprilie 1369. după cum se 
știe. Rec—a sugerat _pn>- 
ctamsres xxari Deerc-s ci Nz- 
țiiȚxiior Cage pextra <tazs.-ex-r. 
1973—1389". care s-ar armoniza 
eu cel de-al doilea Decerna al 
dezvoltării.

O aețnme menită să reunească 
aportul direct al tuturor state
lor lumii la opera dezarmării 
este convocarea unei conferințe 
mor.â-iie de deza: mare.

de Ia declarații de in- 
favoarea dezarmării 

Ia fapte, la acțiuni

_ in- 
popoarelor, 
lichidarea

‘consemnată de agențiile de presă
Generalul Hafez Assad a preluat puterea

DAMASC 16 (Agerpres). — 
Generalul Hafez Assad, minis
trul apărării în Siria, a preluat 
puterea la Damasc, și, în pre
zent toate punctele cheie din 
capitala siriană se află sub con
trolul armatei — relatează a- 
genția egipteană de informații 
M.E.N. Relatind despre lovitura 
de stat din Siria, agențiile de 
presă remarcă, totodată, că la 
Damasc viața se desfășoară nor
mal. iar comunicațiile rutiere și 
telefonice nu au fost întrerupte. 
Singurul indiciu exterior al u- 
nor evenimente ieșite din co
mun o constituie prezența pa
trulelor militare pe străzi; ar
mata ocupă, de asemenea, se
diile radioului și televiziunii, 
precum și ale ziarelor „Al 
Baas" și r.Al Saura".

Agenția France Presse men
ționează însă că în cursul zilei 
de duminică ar fi avut loc in 
capitala siriană demonstrații și 
contrademonstrații organizate 
fie în favoarea noii conduceri, 
fie împotriva ei. Se pare, de a- 
semenea. că în incinta Univer
sității din Damasc ar fi izbuc
nit ciocniri între partizanii ce
lor două tendințe.

Pe de altă parte, anunță co
respondenții agențiilor de pre
să. gereralul Hafez Assad, care 
i-a eliberat pe toți liderii parti
dului Baa* arestați în timpul 
preluării puterii, cu excepția lui 
Salah Jeddid. secretar general 
adjunct al Partidului Baas, Mo
hamed Aid Achawi. fost mi
nistru de interne și externe

Remaniere
Și

membru al organizației palesti
niene „Al Saika", și Fawzi 
Reda, membru al Comandamen
tului interarab și regional al 
Partidului Baas, a angajat con
tacte cu reprezentanți ai civi
lilor în vederea realizării unui 
compromis. în momentul de 
față, scrie agenția FRANCE 
PRESSE, intense schimburi de 
vederi au loc între el și No- 
ureddin El Atassi.

Ziarul „AL GOUMHURIA" 
din Cairo menționează că ac
tualul curs al evenimentelor din 
Siria se datorește divergențe
lor apărute In timpul celei de-a 
10-a sesiuni Extraordinare a 
Congresului Partidului Baas 
între gruparea civilă, condusă 
de Salem Jeddid, și cea mili
tară. condusă de generalul Ha
fez Assad, în ceea ce privește 
orientarea politicii interne și 
externe a Siriei.

La Damasc nu a fost dată 
nici o informație oficială asu
pra schimburilor survenite in 
aceste zile.

Totuși. într-o emisiune de luni 
16 noiembrie, postul de radio 
Damasc a transmis un comuni
cat care anunță că urmează să 
fie constituit un „Front Progre
sist". Se menționează, de aseme
nea. că intr-un interval de trei 
luni va fi format un nou orga
nism, denumit „Consiliul Popo
rului". Nu s-au dat. Încă, amă
nunte asupra caracte-ului și 
tomponenței acestor organisme.

ministerială
CAIRO. — La Cairo a avut 

Joc duminică seara, in prezența 
președintelui Anwar Sadat, o 
reuniune a guvernului Republi
cii Arabe Unite, in cadrul căreia 
primul ministru. Mahmud Fawzi 
a prezentat demisia cabinetului 
său.

Președintele Sadat l-a însărci
nat tot pe Mahmud Fawzi cu 
formarea noului guvern, urmind

ca miniștrii dem-sionari să-și e- 
xercite funcțiile pină ciad va 
fi definitivată componența vii
torului cabinet.

Formarea unui nou guvern în 
R.A.U., scrie in legătură cu a- 
ceasta ziarul „AI Ahram", a fost 
preconizată încă din ziua numi
rii lui Mahmud Fawzi in postul 
de prim ministru de către pre
ședintele Sadat.

t 
ș

Patrioții 
cambodgieni 
au atacat

pista de aterizare 
de la Pnom Penh

In Cambodgia, ultimele 48 de 
ore au coincis cu o intensificare a 
presiunii exercitate de forțele de 
rezistență populară asupra pozi
țiilor deținute de trupele regimu
lui Lon Noi în împrejurimile 
Pnom Penh-ului. Corespondentul 
agenției France Presse relatează 
că detașamentele de rezistență 
populară au atacat pista de ate
rizare de la Pnom Penh, utilizată 
de forțele inamice. Totodată, în 
cursul nopții de duminică spre 
luni, la numai 25 kilometri de 
capitala khmeră au avut loc lupte 
violente. Aviația administrației 
Lon Noi a intervenit în sprijinul 
unităților de infanterie ale aces
teia, care fuseseră atacate prin 
surprindere de grupuri ale pa- 
trioților.

Miting la încheierea 
lucrărilor Congresului

Partidului Muncii
din Coreea

In prezența lui Kim Ir. 
secretar general al C.C. al 
tidului Muncii din Coreea, 
ședințele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, și a altor 
conducători de partid și de stat 
coreeni, duminică a avut loc la 
Phenian un miting al oamenilor 
muncii consacrat încheierii lu
crărilor Congresului al V-lea al 
Partidului Muncii din Coreea. La 
miting a rostit o cuvîntare Kim 
Ir, membru al Prezidiului Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii, prim-vicepreșe- 
dinte al cabinetului de miniștri.

RADIOTEHNICĂ
BULGARA

Industria radiotehrticâ și 
radioelectronică bulgară este 
o ramură relativ tînără a e- 
conomiei țării vecine și prie
tene. începuturile dezvoltării 
ei datează din anul 1949 
cînd la Sofia a fost înfiin
țată uzina de aparataj de 
joasă tensiune. Această uzi
nă a devenit nucleul de bază 
în jurul căruia s-au creat și 
consolidat numeroase alte 
întreprinderi specializate în 
radiotehnică.

Tn cele două decenii care 
au trecut de atunci, indus
tria radiotehnică, radioelec
tronică și cea a construcției 
de aparate din R. P. Bulga-

Bulgariei — de rezolvarea 
problemelor fundamentale 
privind micșorarea dimen
siunilor, greutății, puterii 
consumate, reducerii prețului 
de cost, creșterii nivelului de 
automatizare a producției, 
garanției de exploatare.

Necesitățile crescînde ale 
țării vecine în domeniul apa
raturii radioelectronice, al 
aparatelor și echipamentelor 
tehnice pentru automatizare, 
al aparaturii electrice medi
cale, ca și posibilitățile de 
export determină perspecti
vele de dezvoltare a acestei 
ramuri în perioada 1971 — 
1975. Conform prevederilor

Uzina „Electronica

încheierea tratativelor polo
no—vest-germane și punerea de 
acord a textului tratatului cu 
privire la bazele normalizării 
relațiilor dintre R.P. Polonă și 
R.F. a Germaniei sînt comen
tate pe larg în paginile presei 
poloneze.

Amintind că tratativele polo
no—vest-germane au început pe 
baza inițiativei lui Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., care, la 17 mai 1969, 
a propus începerea convorbiri
lor pentru normalizarea relații
lor plecînd de la necesitatea ca 
R.F. a Germaniei să recunoască 
caracterul definitv al frontierei 
vestice a Poloniei de pe Odra- 
Nyssa, ziarul „TRYBUNA LU- 
DU“ remarcă : „Noul guvern al 
R.F. a Germaniei, sub conduce
rea cancelarului Brandt, a reac
ționat, spre deosebire de pre
cedentele cabinete creștin-de- 
mocrate. pozitiv la propunerea 
poloneză. Ca rezultat al unor 
tratative îndelungate, intensive 
și grele, ambele părți au pus de 
acord textul final al tratatului 
cu privire la bazele normaliză
rii relațiilor reciproce. Cele 
două delegații au dezbătut și o 
altă serie de probleme care se 
referă la procesul de normali
zare. ce va începe după intra
rea in vigoare a tratatului a- 
mintit". Ziarul menționează, de 
asemenea, că tratatul va fi sem
nat pină la sfirșitul anului în 
curs.

După parafare, semnare și ra
tificare, tratatul polono—vest- 
german va deschide o nouă e- 
tapă în relațiile reciproce, 
vă ziarul. „Normalizarea 
țiilor dintre țările noastre, 
în continuare „TRYBUNA

DU", va deveni un element im
portant al schimbărilor pozitive 
din Europa, un factor care va 
face să progreseze și mai mult 
colaborarea țărilor cu ocinduiri 
sociale diferite".

Observatorul politie al ziaru
lui „ZYCIE WARSZAWY" re
marcă, intr-un comentariu pu
blicat la 13 noiembrie, satisfac
ția cu care opinia publică din 
Polonia a primit încheierea cu 
succes a tratativelor cu repre
zentanții guvernului vest-ger
man. subliniind că ele marchea
ză începutul unei noi etape in 
relațiile dintre Polonia și R.F.G. 
„Rezultatul final exprimă inte
resele ambelor părți, comportă 
avantaje reciproce. El are o im
portanță deosebită nu numai 
pentru țările noastre, ci și pen
tru intreaga Europă, devenind 
un nou și important element al 
situației internaționale", scrie 
in continuare comentatorul po
litic al ziarului menționat.

în același articol se sublinia
ză că in centrul tratativelor po
lono—vest-germane stă proble
ma recunoașterii și de către 
R.F. a Germaniei a rezultatelor 
ireversibile ale celui de-al doilea 
război mondial. „în ce ne pri
vește. scrie in încheiere comen
tatorul. exprimăm dorința de a 
acționa in favoarea inceperii 
normalizării, fără a ne face ilu
zii că este vorba de un proces 
de scurtă durată și ușor".

Despre restabilirea drepturilor legitime
ale R.P. Chineze in O.N.U

CONDUCEREA

rele- 
rela- 
scrie
LU-

so
CIAL-DEMOCRATILOR
VEST-GERMANI A SA
LUTAT ACORDUL DE 

LA VARȘOVIA

„Guvernul federal este foarte 
satisfăcut de concluziile acordu
lui polono—vest-german", a de
clarat la Bonn purtătorul de cu- 
vint oficial al guvernului, Con
rad Ahlers. Conducerea parti
dului social-democrat, întrunită 
în ședință de lucru la Miinchen, 
a salutat acordul intervenit în
tre delegațiile poloneză și vest- 
germană, apreciind pozitiv acti
vitatea desfășurată la Varșovia 
de ministrul federal al afaceri
lor externe.

Dezbaterile de la Națiunile V- 
te in problema restabilirii 

drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze in a- 
ceastă organizare relevă întări
rea continuă a curentului In fa
voarea unei soluționări realiste 
și juste a acestei probleme.

Amplitudinea acestui curent 
manifestată in sprijinul pr~ri 
din partea unui mare număr de 
state de proiectul de rezo.uție 
care prevede restabilirea drep
turilor R. P. Chineze la O.N.U- 
proiect printre ai cărui autor: se 
numără și România, argumen
tarea solidă pe care se înteme
iază poziția acestor state nu au 
putut fi eludate in acest an de 
delegația S.U.A. în cuvântarea 
ambasadorului Cristopher Pti.l- 
lips, observatorii au 
anumite recunoașteri 
cative :..Noi am auzi' 
spus pină in prezent — declara 
delegatul american — și. fără 
îndoială, astfel de păreri se vor 
repeta in cursul acestei dezba
teri, și anume faptul că R. P. 
Ghinoră reprezintă o realitate 
care nu poate fi ignorată. în- 
tr-adevăr. așa este și nid unul 
dintre cei prezenți aici astăzi, 
sau vreunul din guvernele pe

ni

-«■marcat 
semnifî- 

tot ce s-a

ne resva- 
_ ime ale 

R. P. Chineze ta OlN.U. In a- 
ceasta optică deformata se xitu- 
ează si ‘.endiria — revetata de 
agenția U/P.L — de a aplica in 
O.N.U. cunoscuta „poiiticâ a ce
lor două Chine*, care umtaneș'.e 
in prrr.npal menținerea ca on
ce preț ia organizație a cian- 
caișistilor. Nomeroei delegați au 
demonstrat nerealisnroi acestei 
tac-.;:.

Chiar In presa americană gă
sim o replică edificatoare in a- 
cest sens. Lv cert că exista 
r.umai o s-zgură Chină, sene 
ziarul „New York Post". Ea este 
statui formidabil care ocupă te- 
riîorrol <Ln sud-estul Asiei și se 
află sub administrația efectivă a 
guvernului de ta Pekin.

l-or

• INTR-UN REPORTAJ inti
tulat „Bătălia pentru ciment", 
săptâminalul cubanez ..Bohe
mia" relevă eă dotarea fabricii 
din Merceron eu utilaje moder
ne și de înaltă eficacitate — u- 
nele dintre ele produse in Ro
mânia — a contribuit la crește
rea producției acesteia de la 
27* Mt tone Ia 480 000 tone a- 
nual.

Asasinat la 
Buenos Aires

Șeful adjunct al poliției fede
rale argentmiene, Osvaldo San
doval, a fost asasinat sâmbătă 
seara de persoane necunoscute 
Intr-un cartier rezidențial din 
Buenos Aires. Atentatul a fost 
comis la o stație de benzină, a- 
supra lui Sandoval trăgîndu-se 
dintr-un automobil în mișcare. 
Surse ale poEției fac o legătură 
între acest asasinat și cel al ge
neralului Aramburu, revelînd că 
Sandoval conducea operațiunea 
de prindere a răpitorilor și uci
gașilor fostului președinta.

ria a cunoscut o dezvoltare 
continuă, o amplificare și di
versificare permanentă a 
producției. Dacă în anul 
1967 volumul producției a- 
cestei ramuri industriale re
prezenta aproximativ 15 la 
sută din producția globală a 
industriei constructoare de 
mașini din Bulgaria, în anul 
în curs ea a atins deja circa 
30 la sută.

Succese remarcabile au 
fost obținute în ultima peri
oadă în modificarea struc
turii producției industriei ra- 
dioelectronice. Au fost puse 
bazele unor noi sectoare de 
producție : cea de televizoa
re. radiolocație, posturi de 
radio cu unde ultrascurte, a- 
parate și echipamente mo
deme de control și automa
tizare, mașini de calcul. O 
creștere deosebită a cunos- 
cut-o producția aparatelor 
electronice medicale.

Proiectele de dezvoltare 
pe viitor a industriei radio- 
tehnice și radioelectronice 
bulgare, dezvoltarea în per
spectivă a tehnicii de calcul, 
a aparaturii electronice me
dicale și echipamentelor de 
automatizare a producției* 
sînt strîns legate — așa cum 
s-a subliniat în cele mai re
cente directive ale conduce
rii de partid și de stat a

organelor de planificare, în 
perioada amintită dinamica ? 
industriei radiotehnice și ra; #ț 
dioelectronice bulgare va fi 
caracterizată printr-o dez- 
voitare a microelectronicii 
integrale, prin ridicarea ni
velului tehnic al aparatelor 
radioelectronice de uz cas
nic, prin creșterea număru
lui radioreceptoarelor stereo 
și a televizoarelor cu reglaj 
complet automatizat. în do
meniul industriei telecomuni
cațiilor urmează să se asimi; 
teze sistemul de comunicații 
pe baza centralelor telefoni
ce automate electronice — 
care folosesc modulația de 
impulsuri în cod. Pași înain
te însemnați urmează a fi 
realizați și în structura pro
ducției de aparate. O aten
ție deosebită se prevede a 
se acorda dezvoltării echi
pamentelor de automatiza
re : traductori, instalații spe
cializate de transformare cu 
mai multe canale pentru au
tomatizarea producției, in
stalații de calcul pentru con
trolul centralizat al procese
lor de producție etc.

Născută în anii socialis
mului, radiotehnică bulgară 
reflectă, prin dinamismul ei, 
dezvoltarea continuă a eco
nomiei Bulgariei frățești.

Olanda va stabili
relații diplomatice 

cu R. P. Albania
Citînd surse din Haga, agenția 

France Presse anunță că, după 
Belgia, si Olanda va sabili rela
ții diplomatice cu Republica 
Populară Albania. Anunțarea o- 
ficială a stabilirii relațiilor diplo
matice dintre cele două țări ur
mează să se facă în curînd pre
cizează agenția.

AMBARCAȚIUNILE 
SINT DE VINA

• MINISTRUL, APĂRĂRII al 
Guatemalei a dat publicității un 
comunicat in care arată că for
țele aeriene de coastă au des
chis focul asupra a 15 ambarca
țiuni care au pătruns in apele 
teritoriale guatemaleze, refuzind 
să arboreze pavilionul sub care 
navigau.

Citind declarațiile unor oficia
lități guvernamentale, agențiile 
de presă transmit din San Sal
vador, că aceste ambarcațiuni 
erau vase navigind sub pavilio
nul Salvadorului care pescuiau 
în apele teritoriale salvadorie- 
ne din apropierea graniței cu 
Guatemala.

Rezultatul scrutinului
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„Pierderea de licențiați
într-o perioadă în care 

britanicii sînt serios preo
cupați de carențele in
dustriei britanice pe pla
nul competitivității, noul 
ministru al tehnologiei 
din cabinetul englez, 
John Davies, a socotit ne; 
cesar să tragă un semnal 
de alarmă în legătură cu 
exodul unui important 
contingent de oameni de 
știintă englezi peste ho
tarele bâtrînului Albion.

Luînd cuvîntul la inau
gurarea unui centru de 
cercetări în domeniul 
transporturilor, ministrul 
britanic al tehnologiei a 
atras atenția că în fiecare 
an Anglia pierde un nu
măr „deloc neglijabil* de 
oameni de știință va
loroși — „fenomen trist, 
cu consecințe extrem de 

dăunătoare din punctul

de vedere ol perspective
lor tehnologiei și econo
miei engleze". Un mare 
număr dintre aceștia pro
vin — așa cum a relevat 
dl. Davi’es — din riadul 
specialiștilor tineri care 
du absolvit de puțin timp 
universitatea sau abia 
si-au luat doctoratul. A- 
fiăm, astfel, că, potrivit 
statisticilor întocmite în 
cursul ultimului deceniu. 
Anglia a pierdut în me
die, anual, circa 100 din
tre cei mai buni absol
venți ai școlilor supe
rioare „mai ales dintre 
aceia care, pe baza unor 
aptitudini deosebite de 
cercetare, reușesc încă de 
la primii pași în labora
toare, să aducă contri
buții proprii în domeniul 
de specialitate*. Printre 
cei care pleacă să în-

groase personalul institu
telor de cercetare din 
Statele Unite — sublinia 
ministrul britanic al teh
nologiei — se află, în 
majoritate, tineri specia
liști care aparțin elitei 
promoțiilor facultăților 
tehnice; aproape jumâ- 
tafe dintre aceștia au 
primit în chiar anul în 
care au plecai titlul de 
doctor și ou fost „raco
lați' cu perspectiva unor 
cîștiguri mai mari și a 
unor condiții mai bune de 
activitate decit în Marea 
Britanie. Golurile lăsate 
prin plecarea acestor ti
neri în promițătoare a- 
firmare.— relevă dl. Da
vies — „nu numoi că pro
voacă evidente dificultăți 
în anumite sectoare im
portante ale cercetării 
științifice engleze, dar ele

reprezintă, în același 
timp, pierderi mari în la
boriosul efort universitar 
pentru pregă* 'ea acestor 
tineri speaaliști, întrucît 
privează industria, știința 
și tehnica engleză de 
contribuția efectivă a 
multor oameni talentați'. 
Și el aprecia că princi
palele cauze o;e „tristu
lui fenomen* sînt „insufi
ciența fondurilor pentru 
cercetare olocote de 
multe întreprinderi' bri
tanice ca și „slabele mij
loace legale de apărare 
împotriva racolării oa
menilor de știință de că
tre societăți și fundații 
străine'.

în paginile presei brî- 
tanice se emit păreri și 
opinii diferite despre mo
dalitățile de evitare a 
ceea ce unii ziariști denu-

ll

ii-mese „pierderea de 
cențiați . Preocuparea 
pentru consecințele ne
gative ale emigrării unui 
număr de tineri oameni 
de știință este, însă, în 
Anglia, generală. Apreci
erile ministrului britanic 
al tehnologiei constituie 
o elocventă expresie a a- 
cesfei preocupări. Dl. 
Davies a anunțat că stu
diază amănunțit situația 
și că va fi în măsură șă 
propună în viitorul apro
piat măsuri care să „con
juge eforturile guvernului 
și ale tuturor întreprinde
rilor interesate direct în 
activitatea de cercetare' 
pentru evitarea pierderii 
unor cercetători valoroși.

în Republica Democratică 
Congo (Kinshasa) au fost anun
țate oficial rezultatele alege
rilor legislative organizate în 
zilele de 14 și 15 noiembrie 
pentru desemnarea deputaților 
în Adunarea Națională. Potrivit 
comunicatului difuzat de postul 
de radio Kinshasa, toți candi- 
dații prezentați de partidul Miș
carea Populară a Revoluției — 
partid unic de guvernămînt — 
au fost aleși, ei obținînd 98,34 la 
sută din voturile exprimate.

E. R.

Practica consultărilor
politice este utilă

LA ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
SOVIETO-ITALIENE

Ministrul de externe sovietic, 
Andrei Gromîko, și-a încheiat 
vizita oficială în Italia și a pă
răsit luni Roma, plecînd 
patrie.

în cursul convorbirilor pe 
șeful diplomației sovietice 
purtat în capitala Italiei 
două părți au convenit că

spre

care 
le-a 
cele 

___ r_______ _______  ... este 
utilă practica consultărilor poli
tice între ele, Ia toate nivelurile, 
în toate problemele prezentind 
interes pentru U.R.S.S. și Italia, 
în scopul destinderii și consoli
dării păcii — relatează agenția 
TASS. Ele s-au pronunțat în fa
voarea continuării și adîncirii 
consultărilor sovieto-italiene 
pentru a contribui la o înțelege
re reciprocă mai bună și, după 
posibilități, la apropierea punc
telor de vedere ale celor două 
țări în problemele europene și 
alte probleme internaționale. 
Satisfacția față de evoluția fa
vorabilă a relațiilor dintre U- 
niunea Sovietică și Italia în do
meniul colaborării economice, 
comerciale și tehnico-științifice 
și-a găsit expresia în încheierea

noului acord comercial pe ter
men lung, în acordul privind li
vrările de gaze din Uniunea So
vietică și de utilaj italian pen
tru construcția conductei de gaze 
respectivă, în cel privind con
strucția unei uzine de autoturis
me în alte inițiative importan
te de interes reciproc și în ex
tinderea schimburilor tehnico- 
științifice.

„TU-144" LA VITEZA 
DE 2430 KM/H

• ÎN CADRUL ultimelor ex
perimentări, avionul sovietic su
personic de pasageri „TU-144" 
a realizat viteza de 2430 km/h, 
apropiindu-se foarte mult de 
cea proiectată (2 500 km/h). Ex
periența s-a desfășurat la o al
titudine de 16 960 m, relatează 
agenția TASS.

Mitia Ribicici

Președintele Allende despre
modalitățile proprii in

despre dezvoltarea 
relațiilor cu S.U.A.

construirea socialismului in Chile
Intr-un interviu acordat agen

ției iugoslave de presă Taniug, 
noul președinte al Republicii 
Chile, Salvador Allende Gossens, 
a declarat 
se bucură 
dreptul să 
mijloacele 
prejurările. Subliniind, în context, 
că în Chile a fost posibilă obți
nerea libertății pe cale electorală, 
președintele a spus că „trebuie 
recunoscut dreptul de aplicare a 
modalităților proprii, specifice

că popoarele care nu 
încă de libertate au 

lupte pentru ea cu 
pe care le impun îm-

fiecărui popor, în dezvoltarea so
cialismului". El a declarat: „în 
Chile a fost deschisă calea con
strucției societății socialiste, ale 
cărei postulate constituie o nece
sitate istorică a omenirii.

Referindu-se la politica țării 
sale, Allende a relevat că 
toate forurile internaționale Chile 
pledează pentru o activitate ins
pirată, înainte de toate, de res
pectarea dreptului inalienabil al 
popoarelor la independență.

„în

Luînd cuvîntul la întrunirea 
conducerii Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugos
lavia, care examinează activita
tea R.S.F.I. pe plan internațio
nal, premierul iugoslav Mitia 
Ribicici a relevat că vizita re
centă a președintelui Nixon în 
Iugoslavia „a stîrnit ecou în 
cercurile economice, de afaceri 

de altă natură din Statele 
Unite, influențînd, de aseme
nea, politica actuală a adminis
trației americane în ce privește 
dezvoltarea relațiilor bilatera
le". în acest context, președin
tele guvernului iugoslav a ară
tat că numeroși reprezentanți 
ai companiilor americane, cu 
care a stat de vorbă, și-au ex
primat dorința de cooperare.
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