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Dînd viață angajamentelor luate în • -
cialistă ce se desfășoară în cinstea ar;-. F - . -
blicii, colectivul de constructori și mor.tori a: Tăw 
tului de construcții industriale —Cicare exec-r- 
lucrărT de dezvoltare la uzinele ..Industria _S:- 
din Cîmpia Turzii, a pus în funcțiune f 1-a-
intea termenului stabilit o nouă capa itate de —- 
ție de 2 140 tone sîrmă pe an. Acest ar*
bază buna organizare a activității e-t d* •. 
structori. în același ■ timp, prin aplicarea j-,-r «.ti. 
constructive moderne, au fost realizate. , 
noii unități, economii în valoare de I con
cretizate in peste 70 tone metal. . - - -
50 000 bucăți cărămizi și alte materia?:
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Vreme ploioasă și rece, dru
muri de cîmp desfundate, pă- 
mînt mocirlos, ape adunate in 
bălți diforme sau care se 
scurg în torenți izvoriți din 
mijlocul lanurilor de porumb 
sau din culturile de sfeclă ș; 
de furaje. Și totuși cimpunle 
sînt luate cu asalt de către 
oameni. Cu o îndîrjire ieșită 
din comun acționează pentru a 
aduce în depozite recolta a- 

. cestui an. Efortul lor se chea
mă eroism și de nici o altă 
dovadă nu mai este nevoie 
pentru a-1 sublinia deci: nu
mai amintind că un mecani
zator a adus din cîmp dr uă 
remorci de furaje pentru an_- 
maleie proprietatea obștească 
sau că o echipă de cooperat: 
a recoltat cinci sute sau sase 
sute de kilograme de legume, 
sau că au pus in pătule mai 
multe căruțe de porumb Pen
tru că fiecare metru străbătut 
de tractoare pe drumurile 
cîmpului se reușește printr-o 
dăruire aparte din partea me
canizatorilor, fiecare braț de 
porumb verde adus în ieslea 
animalelor cumulează efort, 
fiecare coș de porumb Înma
gazinat este o dovadă a înalte, 
conștiințe. I-am văzut pe ti
nerii cooperatori de la Zim- 
nicea, Marcela Coroana. Ale
xandrina Zomon. Gheorghe 
Florescu, Marin Soare, Mar.a 
Dumitrescu și Florica Sufo- 
ianu cum, cu glugile pe cap, 
au cărat braț cu braț, cocenii 
de porumb și i-au așezat in 
siloz. 20 de tone însilozate in
tr-o asemenea zi este un suc
ces. Apoi, la Salcia, pe malul 
Oltului, i-am găsit pe tinerii 
satului, cam două sute la nu
măr, acționînd în apa pînâ la 
genunchi pentru a salva zece 
vagoane de porumb surprins

j sută se
zilnic. bo>.i

obtiacot. Cu
ra. Mtn» Soare, Maria 

Mae ponnnb furajer.
_-_e «ne concentrate

harem* caJHcafe Obiec- 
rad acoperirii ultimelor 
Foca P TÎXJALA

la puțin timp de la ! 
anului universitar I 

— eveniment marcat pregnant j 
de participarea secretarului ge- i 
r.era’ al partidului, tovarășul ' 
Xicolae Ceausescu, prin cuvîțj- ! 
tu. c ăruia învățămîntul a bene
ficia: din nou de Prețioase in—. 
drumâri care stau chezășie la 
temelia perfecționării continue 
a ș.'clii noastre de toate grade
le. Sub aceste generoase auspi
cii. plenara Consiliului U.A.S.R.. 
a analizat multilateral activita- 
-ea asociațiilor studențești din 
instituțiile de învățămînt su
perior — atît in cadrul raportu- 
1 ; prezentat, cit și in discuți
ile purtate — făcind bilanțul 
anului care s-a încheiat, rele- 
vtnd rezultatele, experiențele 
si inițiativele valoroase, defici
ențele și cauzele unor fenomene 
negative care s-au manifestat în 
unele compartimente ale vieții 
■universitare. Toate acestea au 
făcut posibilă conturarea unei 
perspective clare pentru activi
tatea asociațiilor și pentru acti
vitatea studenților in general, 
’-izindu-se sarcini și modalități 
de lucru care să concure la 
realizarea întocmai a indicați
ilor partidului privind îmbună
tățirea activității instructiv- 
edueative în acest an universi
tar caracterizat de către secre
tarul general al partidului ca 
ar. de cotitură pentru invăță- 
mintul românesc.

In mod cu totul firesc, plena
ra a avut în primul rînd în 
atenție modul în care trebuie 
acționat pentru a determina in
tegrarea tuturor studenților în- 
tr-o activitate profesională sus
ținută. menită să le asigure o 
formație multilaterală pe potri
va cerinței actuale a societății 
noastre socialiste de a avea spe
cialiști cu un profil larg de pre
gătire. In stare să se integreze 
rapid, la absolvire, in activita
tea practică. După cum s-a sub
liniat, un rol important în îm
bunătățirea climatului de stu
diu îl va avea dezbaterea în 
perioada următoare. în toate 
colectivele de studenți, a nou
lui Regulament cu privire la 
activitatea profesională a stu
denților. Asociațiile au datoria 
de a face din dezbaterea aces
tui Regulament un adevărat 
moment politic, clarificindu-le 
studenților ce anume 
la ei, ce așteaptă 
noastră socialistă de 
viitori specialiști.

se cere de 
societatea 
la tinerii 
Totodată,

este necesar să se asigure, !m-

(Continuare în pag. a IV-a)

NOI Șl ORGANIZAȚIA NOASTRA

Prima misiune
încredințată unui
Pentru întreaga evoiatie a »■ 

nuî utecist, pentru afumirea sa 
în rindol colectzvuhzi m can 
activează, deosebit de izspcctar:- 
tă este, de la început, îpcredîș- 
Urea și urmărirea modului de 
îndeplinire a unor sarcini con
crete. a unor responsabilități 
distincte în cadrul organizației 
din care face parte, pentru ca 
tinărul să se integreze intr-uzi 
climat hidativ, de exigentă res-

24 octombrie.

utecist
Bucurestiul - 

capitals 
a tehnicii și 

comerțului»

c*
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MARIAN GRIGORE

NE GORUNESCU, secretar ge
neral al Camerei de Comerț a 
R.S.R.
— De fapt, manifestările din

PETRE JUNIE

(Continuare in pag. a V-a)

Forestier în codrii Vrancei, 
înfrunți nd cu bărbăție capri
ciile vremii, în elan perma
nent de a se depăși pe sine 
și recordurile muncii sale de 

fiecare zi

Fusesem incitat, ca în atî- 
tea rînduri, să particip la o 
acțiune, oarecare în fond, 
manifestare curentă pusă la 
punct de comitetul U.T.C. 
a! uneia din marile noastre 
uzine. De astă dată rostul 
activității respective era să 
mijlocească unor specialiști, 
tineri utecisti fi ei, vizitarea 
halelor întreprinderii gazdă 
bine utilată, producătoare de 
echipament modern, proro
cind in același timp un mai 
mult decît folositor colocviu 
de pură meserie între oame
nii adunați acolo, fiecare fră
mântat în felul său cam de 
aceleași dedesubturi, ale unei 
profesii deloc ușoare.

Era, mi s-a părut mie, o 
probă de maturitate în orga
nizarea acelei întruniri, o vă
dită înțelegere a eficacității 
schimbului de experiență, cu 
foloase în ambele sensuri. 
Mă uitam în stingă și în 
dreapta mea și descopeream 
fețe de tot tinere, și în vîrs- 
tă și în meserie, și îmi în
călzea sufletul răscolirea cu 
care puneau și își puneau 
întrebări, gravitatea cu care 
oscilau între semnele de în
trebare aruncate sub acope
rișul atelierelor, doar, doar 
din terenul asociațiilor de 
idei vor răsări soluții mai 
bune decît cele întrezărite 
anterior. Pentru că, e locul 
s-o spunem, gazdele nu s-au 
ferit la rîndul lor să așeze 
sub ochii avizați ai vizitato
rilor propriile necazuri, în- 
crinrenarea la contactul cu 
prohlemele-premieră. dibu
irea pe poteci nu dintr-odată 
iluminate, așteptind ever'ual, 
măcar ceva sugestii. (" ce 
s-au gîndit ? Sâ aducă de 
față. în acest divan profesi
onal ad-hoc fi alți specialiști 
din afara cercului de vîrstă 
inițial stabilit. Nimic mai po
trivit. devreme ce invitații de 
onoare nu erau alții decît 
însuși șeful catedrei de spe
cialitate de la politehnică fi 
alți colegi ai săi, oameni cu 
doctoratul în buzunar, cu tit
luri de prestigiu.

Uimirea a fost mare fi 
ne-a trebuit t reme să reali
zăm situația pe care s-o nu
mim, apelind la un eufe
mism curent, jenantă. Și cum 
ni putea să numești altfel o 
împrejurare în care, intr-o 
conversație întinsă pe citeva 
ceasuri bune, băieții din 
bănci își spărgeau capul cu 
fel și fel de chichițe răsărite 
pe drumul realizării unor 
produse de mare însemnăta
te pentru economia naționa
lă. răsucind în stingă și în 
dreapta cunoștințele, dai 
mai ales dramul de experien
ță agonisit în anii de atelier,

Fto : PAVEL TANJALĂ (Continuare în pag. a TV-a)

I

O VORBĂ
IN PLUS I

de CONSTANTIN STOICIU

1 Cine cutreieră librăriile nu poate să nu fi băgat de seamă
1 că teritoriul cărții de beletristică își împarte destul de ac-
1 centuat hotarele cu. spațiul destinat cărții de specialitate,
1 științifice, tehnice ș.a.m.d ceea ce este în mod esențial un
1 lucru foarte bun. Ceea ce ne îngrijorează uneori este că nu 
1 prea știm cit datorăm unei diviziuni normale și cit unui anu- 
1 mit dezinteres față de carte, față de lectura poeziei, prozei, 
1 etc. Chiar formele de expunere par și ele să reflecte acest 
1 scăzut interes. Desigur lipsa de timp, tentațiile minunate ale 

vieții de zi cu zi, bombardamentul mijloacelor de comunicație
1 in masă (televiziune, radio, cinematograf, presă) pot să tri

mită uneori fără milă cartea la marginea preocupărilor, in
1 rafturi înguste și sărace de bibliotecă, la colțuri de stradă, 

in holuri, în magazine alimentare, oriunde ne încurcă cît mai , 
' puțin, oriunde o descoperim cît mai superficial, oriunde 
i gestul superb și sublim de a o răsfoi, de a o cumpăra și citi ,
• nu ne angajează cu nimic, păstrîndu-ne pe mai departe în- i
1 tr-o nedreaptă convingere. ,
1 îngrijorarea legată de destinul cărții este insă veche, și
• cam tot de pe atunci vine spre noi și ridicarea neputincioasă 
1 din umeri, umilința în fața unui pericol care ne poate mâ- 
1 cina pîrjă la uscăciune sufletul și, cîndva, cînd oare?, nevoia și 
1 dragostea de carte. Sînt mîhnit cînd întîlnesc în tramvaie ti- 
1 neri adinciți in pipăitul paginilor unor cărțulii din uitate co- 
1 lecții de aventuri, sint mîhnit cînd văd adolescenți pierduți
1 de admirație în fața benzilor desenate pornite să masacreze , 
1 culmi ale spiritului, sint mîhnit cînd aud că o carte bună
1 plictisește și irită. Cum s-ar putea oare explica scăderile de i 
1 gust artistic, hlizituL la bancurile neroade din spectacole de
1 estradă și de varietăți, flecăreala semidoctă la care uneori , 
1 asistăm fără să vrem? Nu s-ar putea oare și astfel explica i 
1 — nu și scuza — concesiile pe care unii scriitori au început i
• să le facă aruneînd pe piață maculatură pendulînd între i 
1 erotism și filozofări de cafenea ? Nici vorbă să punem pe i 
1 seama civilizației tehnice producerea unui anumit dezinteres i 
1 foță de cartea de literatură, ci acesta poate părea efectul i 
1 unei contradicții false pe care unii cred că o descoperă i 
1 între cele două noțiuni, pe seama superficialității ce- <

lor ce cred că pot lăsa cartea de care vorbim la o parte. <
1 Studentul electronist care își poartă cu mîndrie ignoranța, i 

elevul de liceu care învață pe dinafară rezumatele din l 
manual, elevul din clasa primară care buchisește ben- <

1 zile desenate și fițuicile de stupidă anticipație științi- < 
țifică nu sint încă personaje absolut imaginare. Deși- I 

i gur, exagerez, dar cîți dintre noi n-au văzut cu stringere I 
de inimă cît de primitiv și de lipsit de apărare ajunge să fie I 
un om care și-a uitat sau n-a știut niciodată, sau n-a fost <

i învățat niciodată, ce înseămnă și ce este dragostea de carte, I 
, de carte adevărată, de carte nobilă și sinceră. Cui să cerem I 

mai multă grijă și înțelegere? Familiei ?Școlii ? Profesorilor? < 
Tovarășilor de muncă? Tuturor? Da, cred că tuturor. Știu 1

, cit de primejdioase pot fi falsele semnale de alarmă. Și ceea ' 
, ce spun nici nu poate fi socotit un semnal de alarmă ci o ' 

vorbă în plus - nu strică ! I
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PROFESIA TA «PROFESIA TA
PREZENT

Șl PERSPECTIVA
ORIENTAREA

PROFESIONALA
temă amPe această

3 avyt recent o convorbire 
cu toy. Mihai Ghivirigă, 

j inspector general in ca
drul Ministerului Educa
ției și Invățumintului. Con
vorbirea a debutat cu 
întrebarea :

— Ce pași înainte s-au făcut 
în ultima vreme in domeniul o- 
rientării școlare și profesionale 
a elevilor — problemă de mare 
însemnătate pe plan național ?

— Fată de cițiva ani în urmă 
cînd ne limitam la studii, expe
rimente și. puține rezultate prac
tice in prezent sintem in situa
ția de a putea epumera citeva 
elemente concrete. Astfel, îm
preună cu inspectoratele școiare 
județene, ministerul a selecțio
nat și numit — in ultimii 3 ani 
școlari — 74 profesori pentru 
orientare școlară și profesională. 
Din promoția anului acesta a 
secțiilor de psihologie și peda
gogie a universităților din Bucu
rești si Cluj, .44 de absolvenți au 
fost repartizați ca profesori de 
orientare școlară și profesională. 
Cei din prima categorie au par
ticipat la cursuri de pregătire 
special organizate ; profesorii 
nou numiți vor fi invitați, pmă 
la sfirșitul anului, la un curs 
asemănător. Deci asigurarea u- 
njtăților școlare cu specialiști in 
acest domeniu se înfăptuiește 
îpțr-un ritm, cel puțin accep
tabil.

In prezent funcționează 3 la
boratoare de orientare școlară șl 
profesională pentru învățămintul 
de cultură generală și 9 pentru

■ ’ - • • • ■ ; sint
... _____ 14 la
boratoare care vor fi incadrate 
cu specialiști șl dotate pînă la 
sfirșitul anului 1972.

Cu privire la mijloacele orien
tării școlare și profesionale aș 
aminti : fișa psiho-pedagogică
— care a fost experimentată in 
8 variante pină a ajuns la cea 
care se va distribui in curind in 
școli ; monografii profesionale
— din care s-au tipărit 11 vo
lume (pentru 280 profesiuni) iar 
alte 7 volume sint in lucru (șco
lile mai beneficiază și de micro
monografiile editate de Ministe
rul Muncii, ori din inițiativa u- 
nor inspectorate școlare și gru
puri școlare) ; teste psihologice 
și docimologice elaborate și va
lidate de specialiști, lucrări 
psiho-pedagogice pentru profe
sori.

— în ce mod beneficiază pro
fesorii — in speță diriginții, pă
rinții si elevii de toate aceste 
mijloace ? întrebarea vizează mai 
precis acele școli care nu sint 
încă încadrate cu profesori de 
specialitate, părinții și elevii din 
localitățile unde nu există labo
ratoare.

— Laboratoarele vor avea un 
caracter interșcolar, deci acțiu
nea lor se va exercita pe o 
rază mai mare. Școlile care 
dispun de profesori de orien
tare, și-au alcătuit cabinete de 
informare și de lucru pentru 
cadrul didactic de specialitate.

— Insist, profesorii din școlile 
fără cabinete, părinții și elevii 
pot apela la serviciile celor exis
tente. pot cere consultații spe
cialiștilor care le deservesc ?

— Vedeți, experiența profeso
rilor de orientare este incă limi-

Icel profesional și tehnic ; 
in curs de organizare alte 1

tată, regimul lor de muncă nu 
este pe deplin reglementat. In 
practică se întilnesc cazuri cind 
profesorul specialist iși extinde 
sfera de influență și în afara 
școlii în care funcționează. Dar 
el este chemat să se ocupe m 
primul -rind de problemele co
lectivului din școala sa. In alte 
școli el nu-i cunoaște pe elevi, 
nu-și poate asigura concursul 
diriginților și ai celorlalți profe
sori. Ori el nu este chemat sâ 
dea sfaturi generale ci să con
tribuie direct și prin ceilalți co
legi din corpul profesoral la o- 
rientarea școlară și profesională 
a elevilor din unitatea respecti
vă. în acest sens un indemn că
tre alți profesori, părinți și e- 
levi să-i ceară concursul n-ar 
diminua calitatea muncii pentru 
care a fost numit 1 Mă tem 
că da.

— Atunci care sini problemei 
de urgența intii care ar trebui și 
ar putea fi rezolvate in școli, 
chiar in lipsa specialistului de 
orientare profesională ?

— Socotesc că la ora actuală 
in toate școlile se poate face 
mult mai mult pe linia orientării 
școlare și profesionale a ele
vilor. Există mai mult mate
rial ajutător, există o litera
tură de specialitate, există o 
experiență. Cu condiția însă 
ca toți profesorii să consi
dere problema ca făcind parte 
din obligațiile Ier profesionale. 
La urma urmelor, orientarea 
profesională este parte compo
nentă a muncii educative și dacă 
fiecare cadru didactic se soco
tește și educator atunoi el n-o 
pc,3te ignora. Nici mijloacele ce 
se folosesc în acest scop nu sint 
„ermetice” pentru un educațor 
de profesie. Ce se cere de fapt ? 
O bună cunoaștere a elevilor, a- 
socierea familiei pentru stabili
rea unui punct de vedere comun, 
informarea elevilor și a părin
ților. Prin această enumerare am 
numit de fapt și problemele de 
urgența intii dar și cele mai a- 
cute și totodată aspectele mai 
vulnerabile din activitatea ca
drelor didactice. Cunoașterea e- 
levilor se realizează încă incom
plet și deficitar, materialul exis
tent este insuficient cunoscut și 
folosit, iar cît privește familia, 
școala nu și-a aliat-o. în destule 
cazuri, nici pentru alte laturi 
ale muncii educative.

Aș vrea să fiu înțeles exact : 
nimeni nu-i cere educatorului Să 
cunoască, in intimitate, toate 
profesiile — care sint de ordinul 
miilor. Nici nu știu in ce măsură 
i-ar putea servi asta. Dar să-și 
cunoască bine elevii, să le reco
mande exact ce treaptă școlară 
pot aborda și pentru ce domeniu 
profesional, o poate face cu 
succes.

— Și. în final, ce se între
prinde in perspectiva imediată ? 
Atît la nivelul ministerului, cit 
și mai jos, Ia unitatea școlară.

— Să răminem la nivelul cen
tral întrucît aceste probleme îmi 
sînt cunoscute. Ceea ce știu din- 
tr-o școală sau alta nu-mi este 
suficient pentru o privire de an
samblu

Ne-am propus să reglementăm 
regimul de lucru al profesorilor 
de orientare școlară și profesio
nală, să le îmbogățim instrumen
tele de muncă. Se continuă. în 
cadrul Institutului de perfecțio-

nare, pregătirea profesională 
specialitate. Există în proiect 
fie incluse cicluri de lecții 
această temă adresată directori
lor de școli, diriginților.

Materialele de informare la în- 
demina profesorilor, părinților, 
elevilor, vor fi cantitativ spo
rite. In acest sens așteptăm și 
concursul ministerelor care au în 
subordine școli, și care pot face 
o mai bună propagandă pentru 
unitățile proprii, pentru profe
siunile din nomenclatorul lor. 
Vom continua acțiunea de extin
dere a laboratoarelor de orien
tare profesională, de 
corespunzătoare a lor. 
bună seamă, vom cerceta 
tinde și de aici înainte 
riența bună dobîndită.

utilare 
Și, de 
și ex- 
expe-

Convorbire realizată de
MARIETA VIDRAȘCU
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e
Cititorii care ni ș-au adreșat 

în primul an al acestei rubrici 
pentru a ne cere părerea îh le
gătură cu drumul de urmat 
după terminarea școlii genera
le ni s-ar putea adresa astăzi 
ipotetic pentru a afja opinia 
noastră cu privire la alegerea 
de făcut după absolvirea li
ceului. Intr-adevăr „Viața bate 
la ușă" intră jn al patrulea an 
de existență, împlinind astfel 
primul său ciclu corespunzător 
ciclurilor școlare.

în acest răstimp sarcina noas
tră a devenit mai ușoară. S-au 
editat, prin grija Ministerului 
Educației și InVățămîntului, în
drumătoare pentru liceele de 
specialitate, școlile profesionale 
și școlile tehnice postliceaie, 
de asemenea, monografii profe
sionale despre diferite meserii 
cuprinse în zece volume. Alte 
monografii au fost editate de 
Ministerul Muncii. Intr-un nu
măr de școli funcționează pro
fesori de orientare școlară și 
profesională, un cabinet meto
dic fiind destinat acestor pro
bleme. Dar cel mai însemnat 
ajutor în această privință îl 
primesc tinerii prin însăși o- 
rientarea școlii noastre de toa
te gradele spre producție, spre 
integrarea nemijlocită în viața 
marilor unități productive. In
dicațiile conducerii de partid 
și de stat, îndrumările secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-au materializat în soorirea 
atelierelor școlare. în diversi
ficarea formelor de 
ale școlii eu uzina, 
acestui dialog elevii 
cunoaște temeinic 
unui mare număr 
siuni, perspectivele pe care le 
deschide fiecare .dintre ele dar 
și exigențele lor, condițiile ce 
trebuiesc îndeplinite pentru a 
le putea exercita cu succes. In 
orele de atelier se va limpezi 
în cea mai mare măsură ima
ginea tînărului despre propriul 
său viitor.

Ne așteptăm, așadar, și in a- 
cest an, la un colocviu amplu 
și viu cu aceia dintre cititori 
care consideră că sugestiile 
noastre le-ar putea fi utile. Ii 
așteptăm la acest colocviu cu 
dorința sinceră de a le fi de fo
los. Dar pentru ca sfaturile 
noastre să fie realmente utile, 
scrisorile corespondenților no
ștri trebuie să cuprindă in mod 
necesar anumite informații, fără 
de care răspunsul nu va putea 
avea un caracter obiectiv. Ast-

Festivalul de

colaborare 
In cadrul 
vor putea 

profilul 
de profe-

Numeroși tineri din județul Bacău și de prin împrejurimi 
și-au ales locul de muncă : Uzina metalurgică din Bacău. Grija cu 
care sînt înconjurați de colectivul în mijlocul căruia lucrează i-a 
făcut pe acești tineri să considere, pe drept, fabrica o a 

doua familie.
Foto : PAVEL TĂNJALĂ

UNDE SÂ DA U
J£4Z DEPARTE ?“

Liliana M., din Turnu Mă
gurele, elevă în anul IV de 
liceu — secția umanistă — 
ne-a trimis o foarte scurtă 
scrisoare conținînd această 
unică întrebare. Chiar ața 
simplist formulată întrebarea 
Lilianei ne-a tulburat: ex
primă. intr-un fel. derută ți 
alarmă parcă, cerind un răs
puns direct, fără ocolișuri, 
dar mai ales rapid, imediat. 
Pe de altă parte nefiind în
soțită cit de cît de nițte date 
personale, mai complete decît 
cele pe care le afli în actul 
de identitate, ne găsim în 
imposibilitatea de a emite «n 
punct de vedere în cunoștin
ță de cauză. Cum să ne 
descurcăm ? Deși nu deținem 
nici un fel de elemente sigu
re, înțelegem că Liliana face 
acum primul pas de orientare 
către o profesie. Mai exact, 
nu către o profesie ci către 
o școală, care, eventual, i-ar 
putea da o profesie. Observa
ția poate fi înțeleasă și ca un 
reproș — de ce atît de tîr- 
ziu — dar preferăm să adop
tăm poziția înțeleaptă „mai 
bine mai tîrziu..." și să ofe
rim o consultație de interes 
mai general pe tema: „Ce 
profesie își aleg umaniștii"?

Ca și în fața colegilor care 
au urmat secția reală a liceu
lui, ți în fața umaniștilor se 
deschid frumoase perspective 
după încheierea studiilor. As
pirația celor mai mulți dintre 
ei este de a dobîndi o pro-

fesie prin intermediul învă- 
țămîntului superior. Dacă as
pirația este și acoperită de 
cultură, deprinderi de muncă 
intelectuală, aptitudini — 
descoperite ți cultivate — 
pentru un anume domeniu, 
atunci reușita este certă. Fa
cultățile care-ți recrutează 
studenții dintre tinerii defi
nind o formație liceală uma
nistă sint îndeobște cunoscute 
de cei interesați. Totuși să

0 SCRISOARE

PE SAPTAMINA
enumerăm: facultățile de
medicină, umană și veterina
ră, cele de filologie și limbi 
străine, de filozofie, istorie, 
drept, de biologie, de educa
ție fizică și altele.

Mai puțin cunoscute sînt 
’ însă școlile de specializare 
post-liceală — peste o sută 
la număr- și care funcționea-
ză în toate județele țării. Am 
cercetat nomenclatorul lor de 
profesii și am descoperit că 
în mai mult de 30 de spe
cialități candidaților li se cer 
studii umaniste. Dintre a- 
cestea pot fi citate profesiu
nile : bibliotecar, librar', de
senator, secretar stenodactilo
graf pentru limba română și 
limbi străine, laborant, ■ tele-

grafist, vitrinier decorator, < 
modelier îmbrăcăminte și în- < 
călțăijiinte, diriginte oficiu < 
P.T.T.R., lucrător în comer- l 
țul exterior, cosmetician, con- < 
ducător de unitate comercia- < 
lă, recepționer hoteluri etc. < 
Numai în școlile cu profil sa- < 
nitar se pot dobîndi nouă * 
profesiuni, foarte căutate in < 
sectorul asigurării sănătății < 
publice. <

Această listă, incompletă ] 
desigur, de profesiuni care-i < 
așteaptă pe umaniști, recla- J 
mă totuși o mare diversitate < 
de aptitudini ți însușiri, de ] 
calități fizice ți psihice. Pen- < 
tru că formația umanistă- nu J 
te recomandă -automat. atît ‘ < 
pentru profesiunea de lîbfăt ! 
cît și pentru cea de asistent < 
medical — să spunem. Infi- I 
nite nuanțe deosebesc un om < 
de altul și calitățile care îl , 
prezintă favorabil pentru un < 
anumit domeniu de activita- ! 
te îl pot face inapt pentru * 
un alt domeniu. Devine clar 
deci că opțiunea nu poate fi * 
arbitrară ci întemeiată pe au- I 
tocunoaștere în primul rînd. * 
In ordinea importanței ar '■ 
urma stăpînirea unor date cu ’ 
privire la profesia aleasă, co- < 
relarea propriilor calități la J 
cerințele ei, cunoașterea < 
exactă a cadrului ți condiții- } 
lor specifice în care se exer- < 
cită. Sînt pași obligatorii de J 
parcurs înaintea deciziei de- < 
finitive. j

M. V.

nu există ca atare în țara noas
tră. Secțiile de psihologie ale 
universităților pregătesc însă 
psihologi, denumiți psihologi cli- 
nicieni care își desfășoară acti
vitatea în diferite instituții me
dicale : cabinete de neuropshia- 
trie infantilă, clinici de psihia
trie, spitale de pediatrie. Stu
denții secției de psihologie ur
mează în acest scop cursuri de 
psihologie medicală, în afara tu
turor celorlalte ramuri ale psi
hologiei. Se dă concurs la : ana-

optimiste. în reali-tate. ele se 
reduc la orientarea profesională 
în stricta accepție, a acestui 
termen. Tot ce se referă la 
burse, condițiile examenului 
de bacalaureat, transferuri, re
gulamente și dispoziții de le
gislație școlară, tipăriri de 
cursuri, cămine și cantine etc. 
îmi este cu desăvîrșire necu
noscut. Cei care se interesează 
de aceste probleme sînt rugați 
să se adreseze autorităților șco- 
lare de resort.

specializării în domeniul dorit. 
Practic, în redacțiile ziarelor 
lucrează licențiați ai diverselor 
facultăți. Dacă nu ai o prefe
rință, facultățile de filologie, 
de filozofie, de economie gene
rală ar fi cele mai indicate.

POȘTA BUBBICII

VIAȚA BATE LA USA!
fel, o caracterizare a corespon- 

. dentului sub aspectul particula
rităților sale psihologice, intere
selor și aptitudinilor, rezultate
lor școlare, activităților extra- 
școlare ne este strict necesară 
pentru a ne putea forma o ima
gine despre cel care ne cere 
sfatul. Așadar, înainte de a-și 
formula întrebările, corespon
denții noștri vor trebui să facă 
efortul de a se cunoaște pe ei 
înșiși și de a ne comunica în 
scrisorile lor rezultatul acestui 
efort sub forma unui „auto
portret” cît mai bogat în infor
mații despre ei înșiși. Aceste 
scrisori se vor bucura de întîie- 
tate în ceea ce privește răspun
sul. .

Și acum, primele răspunsuri
din acest an școlar.

Marcela și Viorica din Călă
rași — jud. Ialomița. Dirigin- 
ții de Oficii P.T.T.R. se pre
gătesc la Școala de specializare 
post-liceală de telecomunicații 
B-duI Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
42, sectorul 4 București. Firește 
că și fetele pot aspira la a- 
ceastă profesiune. Se pot pre
zenta absolvenți ai liceelor de 
cultură generală cu diplomă- de 
bacalaureat sau cu certificaî-de 
absolvire. Eu vă urez succe? la 
concurs pentru care va trebui 
să vă pregătiți la limba si. li
teratura română ,(sErj£”și oral), 
geografia economică— a R. S. 
România (oral). ~ —

de ALEXANDRU SEN

Cornelia Baltazar — Com. 
Ivești — județul Galați. — Pro
fesiunea de „medic psiholog”

tomia și fiziologia omului, psiho
logie (materia din liceu). Astfel 
de secții funcționează la Bucu
rești, Cluj, Iași.

Ca medic, cel mai strîns con
tact cu psihologia l-ai putea 
avea ca psihiatru. în anumite 
condiții, medicii se specializea
ză în această direcție (prin se- 
cundariat sau pregătirea în cen
trul metodologic) după absolvi
rea facultății și stagiul legal în 
producție.

Lucia M. — Tg. Mureș. — Vă 
mulțumesc pentru aprecierile 
dv. binevoitoare la adresa ru
bricii noastre dar mă văd silit 
să constat că presupunerile 
dv. cu privire la informațiile 
de care dispun sînt mult prea

1
M. Mutașcu — Caransebeș. — 

Broșura cu privire la școlile 
post-liceale a fost difuzată în 
luna august — prin unitățile 
de difuzarea presei. Școala 
post-liceală cu profil umanist 
ar putea fi considerată Școala 
post-liceală pentru cultură și 
artă — București, șoseaua 
Străuleștî nr. 1, Sector 1, tel. 
18.57.59 cu secțiile : vînzător în 
librărie și biblioteconomie.

Dinu Marian — Slatina — 
— jud. Olt. — După cum vezi 
„Viața bate la ușă” există încă 
deoarece viața continuă să bată 
la numeroase uși. O facultate 
de ziaristică funcționează la 
Academia „Ștefan Gheorghiu”. 
Secția la care te referi a func- 

mulți ani în urmă, 
care ți-1 dau este să 
facultate de alt profil

Secția la 
ționat cu
Sfatul pe 
urmezi o 
și ulterior să-ți pui problema

Cocuci Crăciun —-riMeșd, jud. 
Bihor. — Părerea Mea ar fi sa 
^continui... liceul cÂre te poaț£’ 
duce spre țelul dorjt. Ar fi însă- 
indicat sâ ceri un- sfat tovară- 
șilor de la emisiițpea „De stra
jă patriei” — dtgpa televiziune, 
care cunosc map bine proble
ma ' respectlvă.15?

Borsan Gh. C- Galați. — Nici 
eu nu-ți voi.^pune răbdarea la 
Încercare, răjpunzîndu-ți fără 
zăbavă. Liceul sanitar se află 
chiar la Galați (str. Mihai Bra- 
vu nr. 48, telefon 114.83). Func
ționează cu secțiile : tehnică 
dentară și asistent medical de 
laborator. Concursul constă din 
următoarele probe : matemati
că (scris’și oral), o probă la 
alegere între limba și litera
tura română și chimie (pentru 
asistent medical), sau fizică 
(pentru tehnician dentar).

Cît despre perspective, ele 
sînt deosebit de luminoase dacă 
ținem seama de faptul că a- 
ceste profesiuni1 te atrag.

poezie Eminescu 
lași 8-țll octombrie 1972 

lașul scoate din nou, din tem- 
>lul muzeului, în diminețile a- 

pestoJ-’jfile de octombrie, cupa 
cu flairară a poeziei pentru a 
o face să șoptească pe Acropola 
Copoului. Orașul întreg, re
prezentanți ai tuturor generați
ilor de scriitori din țară, de la 
cșj.ce au încă pe suflet emoția 
intrării lor în public, pînă la 
cei pe care de o viață ritmuri 
îi ,.abate cu ispita de la trebi”, 
sărbătoresc in acest an pe Emi
nescu pentru a treia oară, adu- 
cînd astfel un profund omagiu 
poeziei, subliniind încă o dată 
ideea că trăinicia artei se află 
în posibilitatea acesteia de a fi 
a publicului. Aceasta este de 
fapt ideea principală a întregii 
sărbători. Aceasta — mijlocirea 
unei largi comunicări între 
poeți și cititori, qonfruntarea 
poeților cu publicul, ca pe un 
fel- ’ de „cîmp al direptății” în 
scopul statornicirii unei cît 
mai realiste domnii spirituale 
îzvorîtă din societatea noastră 
socialistă — pătrunde ca un fir 
conducător prin miezul acțiuni
lor înscrise în programul Festi
valului. Intre acțiunile ce par 
a fi de un mare interes se în
scriu spectacolul de poezie con
temporană în regia Cătălinei 
Buzoianu, spectacol de sunet și 
ljimină ce se va desfășura sub 
teiul lui Eminescu dini Copou, 
cu concursul Teatrului Națio
nal, Filarmonicii de Stat „Mol
dova”, recitalul susținut de 
Tudor Gheorghe în fostul sediu 
al Junimii, casa Pogor, și un 
concert coral pe versuri de E- 
minescu în interpretarea coru
lui ,,Gavriil Musicescu” și or
chestrei 
unui repertoriu 
urma concursului 
inițiat în acest 
de radio Iași.

ACCENTE

CENACLURI
SAU „FABRICI 

DE CREATORI-?

Filarmonicii ieșene a 
îmbogățit în 

de lieduri 
> de Studioulscop

I. C.
★ 
doua zi a Festi-în cea de-a 

valului național Mihai Emi- 
nescu de la Iași, la Palatul 
Culturii a avut loc o sesiune 
omagială de comunicări știin
țifice. Tot cu acest prilej, s-a 
deschis un salon al cărții. 
Peste 20 de edituri din țară 
prezintă o serie de lucrări noi, 
printre care se remarcă an
tologia omagială de versuri 
„Lui Eminescu”.

In județul Constanța

NOI MĂSURI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA

ASISTENȚEI MEDICALE
Direcția sanitară a județului 

Constanța a luat noi măsuri or
ganizatorice pentru realizarea in 
cît mai bune condiții a exame- 

. nulul medical periodic al mun- 
citpriWt. Astfel, s-a stabilit că 
examenele medicale de specia
litate. de laborator și exploră
rile funcționale necesare fiecă
rei categorii de muncitori să se 
efectueze cu o strictă rigurozi
tate— După executarea contro
lului medical, la fiecare între
prindere sînt propuse măsuri 
concrete, pe specific, măsuri vi- 

- zțpcț* îmbunătățirea condițiilor 
ăe muncă și a -stării de sănă- 

.7 făte~a muncitorilor1;
Pînă în prezent, au fost exa

minați peste 6 400 muncitori, 
din județul Constanța, controa
lele fiind efectuate în policli
nici, în ore special afectate u- 
nei asemenea acțiuni.

ÎNSOȚIND

Cunosc moi multi 
oameni cu profesi
uni „pozitive"—in
gineri, medici, pro
fesori, tehnicieni — 
in capul cărora ți-a 
făcut loc nobila ob
sesie a creației. Ni
mic rău pînă aici, 
cu atît mai mult 
cind ei afirmă că o 
fac pe riscul lor. 
Mulți s-au dedicat 
exclusiv scrisului, 
părăsindu-ți mese
ria, ceea ce n-ar 
mai fi numai trea
ba lor. In fine, îmi 
spun decît un of
talmolog sau un
chirurg nepriceput 
ori cu mintea în 
altă parte, mai 
bine doi slujitori ai 
artei. Unii au în
vins, altora li se 
pare că au biruit, 
ba chiar pînă une
alta se bucură de 
sufragii, însă alții, 
destui, pe riscul lor 
devin nițte ratați, 
acumulind veninul 
neputinței. Uneori 
au găsit sau găsesc 
edituri dispuse să 
arunce pe piață cit 
mai multe „talen
te" din mase chit 
că această falsă 
promovare sporește 
cantitatea de ma
culatură și, în a- 
cela.și timp, poate 
falsifica democra
tizarea accesului la 
nobila muncă de 
creație. Mă rog, în
cercarea moarte 
n-are. Mai ales că 
în viitor, „cenacli- 
zarea" preocupări
lor de acest fel 
este desigur nece
sară. Am asistat la 
multe întruniri de 
cenaclu în Bucu
rești și în alte 
locuri din țară. Din 
nefericire. ades .a 
acestea devin pu
ternice școli de te- 
leitarism. Eforturi- 
le -și- formele—în 
cateTselddce &lUCa-Z. 
țiii."jWH~z. amhtțiu.

puite sînt de un ri
dicol sublim. Cînd 
sînt denaturate de

la funcțiunea lor 
firească — educa
ția gustului și nu a 
ambițiilor creatoa
re cu orice preț — 
cind sînt lipsite de 
personalitățile con
ducătoare fără de 
tare, orice am zice 
nici un cenaclu n-a 
fost și nu va putea 
fi o „pepinieră", o 
„școală de talen
te", ți nici măcar o 
formă serioasă, de 
educație, întreți- 
nîndu-ți ridicolele 
iluzii în mare mă
sură pe banii sta
tului — fonduri de 
editare dar și sala
riile îndrumătorilor 
locali ji centrali 
care se fac că nu 
pricep goliciunea 
absolută a formelor 
pe care le au în 
grijă ca pe niște, 
altfel, mănoase lo
turi personale — 
cenaclurile devin 
expresia unui para
zitism crescut pe 
trunchiul viguros 
al democrației. U- 
nele cenacluri, se
dii de exacerbare a 
unor iluzii, pericu
loase prin lipsa de 
fundament, pot fi 
savuroase spectaco
le, comedii agreate 
cu infinită plăcere 
de mentori înzes
trați cu geniul 
scenarii.

Exacerbarea 
ziilor creatoare
artă nu are nimic 
comun cu crearea 
cadrului social în 
care oamenii să-și 
împărtășească preo
cupările de acest 
ordin. Din această 
cauză cenaclul nu 
este în toate cazu
rile expresia adu
cerii democratice la 
lumină a resurselor 
creatoare difi mase 
ci adesea denumeș
te un fenomen de 
vulgarizare -provin- 

-cialista-a ~demăcra~ 
țieif continuare in" 
haine ■ noi'-a unei- 
formule devenite 
cel puțin anacro
nice : „românul e 
născut poet". In

în

tin
de

nor înclinații închi-

traducere vulgari
zatoare, 
constatare a bardu
lui de la Mircești a 
devenit emblema 
unui snobism pro
vincial, în preocu
pările de primul 
ordin ale căruia in
tră cultul ierarhiei 
îndeletnicirilor o- 
menețti văzute ca 
o inalterabilă suc
cesiune de ranguri 
și trepte. In mintea 
altora, însă, nu în
cap astfel de ierar
hii care au la bază 
un ridicat coeficient 
de veleitarism so
cial — istoricește 
explicabil — ci nu
mai cultul muncii, 
indiferent de forma 
acestuia. Un cult 
însoțit, cum este și 
firesc, de «n șir în
treg de preocupări, 
plăceri, predilecții 
dar care nu intră 
în nici un caz în 
concurență parali
zantă cu forma de 
muncă ce îmbracă 
personalitatea ci o 
stimulează, îi creea
ză acesteia un con
text personal, lămu‘ 
ritorSsupra presti
giul^ i ei real. Up 
muncitor care creea
ză opere de artă nu 
face decît să-și 
consolideze înțele
gerea asupra no- 
bleții și dificultății 
muncii lui și este 
departe de a re
prezenta cazul unui 
ins care-și susține 
respectul pentru 
sine însuși apelînd, 
în compensație, la 
altă formă de crea
ție acreditată prin 
puteiea prejudecă
ții cu un rang su
perior. Iată de ce 
cred că un accent 
deosebit trebuie 
pus pe restabilirea, 
urato unde este ca
zul, a funcțiunii 
normale a__ acestor

‘ - forme -de- activita- 
-jfe- instrumente de 
-educație,-ți nu „fa
brici de 'creatori", 
cu toate ticurile 
de rigoare.

C. STANESCU

această

O BRIGADĂ DE CONTROL

Marile neajunsuri încep cur
LIPSURILE LA GRAMAJ

S-a consumat un kilogram și 
două sute de grame de came și 
bucătarii cantinei-restaurant, a- 
parținînd Uzinei constructoare 
de mașini din Reșița au servit 
abonaților 10 porții a... S3 gra
me fiecare. 970 de grame din 
came s-a pierdut cică în cursul 
„prelucrării”, așa explică situa
ția bucătăreasa Berta Iordache 
și șeful cantinei Nicolae Lățan. 
Colectivul de control atît a iz
butit să verifice, dacă ar fi luat 
întreaga cantitate de carne poa
te că „porțiile” din „prelucra
re” ar fi fost de ordinul zecilor 
de kilograme. Cîntărite fiind 
și porțiile de struguri „pierde
rile” au fost mai mici ; de nu
mai. 30 la sută. Cum strugurii 
nu sînt nici fierți și nici pră
jiți, cei care au fost sancționați 
pentru această flagrantă neregu
lă au fost destui. Bucătăreasa cu 
500 de lei, ospătarii Magdalena 
Scherr și Blondina Wiirtz cu cî
te 200 de lei iar șeful cantinei 
s-a ales cu o săpuneală pe cins
te. Nu știm dacă toate aceste 

-măsuri vor avea darul să „spe- 
* le” definitiv din practică necin- 
\ștea personalului

Șalariaților uzinei 
care ei le plătesc 
mul ban. Sînt prea 
piele pentru a taxa__ ...............
cjdent, ceea ce putem spune cu 
certitudine este că a devenit o 
practică. Echipele de control au 
aplicat prin unitățile pe unde 
au trecut nu mai puțin de 22 
de amenzi în valoare totală de 
11000 lei. Promptitudinea cu 
care au fost achitate ca și ab
sența oricărui protest din partea 
„păgubiților” ne face să credem 
că de bani nu duc deloc lipsă 
cei care lucrează cu pîinea și 
cuțitul în bucătăriile și sălile de 
restaurant. Lipsurile sînt cu to
tul în altă parte, conținutul lor 
este unul de fond, însănătoșirea 
lui reclamă luai ea unor măsuri

pus să ofere 
bucatele pe 

pînă la ulti- 
multe exem- 
drept un in-

pe intervale îndelungate. Ori 
tocmai absența acestora intrigă 
cel mai mult. „In comerțul Re- 
șiței ne spune directorul Direc
ției comerciale județene, tovară
șul Norbert Flaxel, 70 la sută 
din personal o reprezintă tine
rii, numărul cel mai mare de a- 
bateri tot de această categorie 
este deținut. Nu putem să sanc
ționăm întotdeauna cu maxi
mum de severitate fiindcă și așa 
sîntem în permanentă criză de 
personal”. Rezolvarea prin sanc
țiune a unor neajunsuri nu poa
te fi decît unilaterală și extre
mă. Pînă a se ajunge la o ase
menea 
enorm 
care colectivele de control le-au 
găsit total neexploatate. Este 
vorba de permanentizarea unui 
sistem de educație și disciplina
re a lucrătorilor din comerț, sis
tem la a cărui instaurare un a- 
port deosebit l-ar putea aduce 
organizația U.T.C. Am cumpă
rat stofă pentru un palton. I-a 
revenit unui ucenic misiunea de 
a împacheta materialul. Hîrtia 
refuza să se supună mîinilor sa
le neîndemînatice, în timp ce de 
pe frunte au început să-i apară 
mari stropi de sudoare. Jenat, 
mi-a spus că trebuie să împa
cheteze cu mare grijă materia
lul altfel șeful o să-1 facă de do
uă parale. Un exemplu de unde 
trebuie să înceapă anevoioasa 
meserie de lucrător în comerț. 
Iată însă că în cel mai repre
zentativ lăcaș al zeului Mercur 
din Reșița, hotelul „Semenic” cu 
toate anexele sale, neorânduiala 
mișună pretutindeni. Trei fete 
tinere a căror sarcină este de a 
menține bunul gust în „autoser
vire” stau de vorbă cu casiera 
care nu se sinchisește să fume
ze în timp ce clientul face pla
ta. Bufetiera Anemaria Hausner 
nu dozează corect cafeaua, apa
ratul este murdar iar ținuta ei 
vestimentară așișderea. Camete-

rezolvare, există un 
teritoriu al acțiunii pe

le și notele de plată ale ospă
tarilor din restaurant nu sînt 
numerotate și parafate. Ploaia 
de amenzi aplicată alertează pe 
șeful de unitate Pavel Molnar 
care, cu toate bunele sale in
tenții își justifică neputința prin 
slaba calificare a personalului 
din subordine, trimis acolo prin- 
tr-o întreagă rețea de favoritis
me.

La o zi după „furtună” am 
servit masa în același local în 
calitate de client. Nimic nu s-a 
schimbat. Ceea ce demonstrează 
încă o dată prezența unei mari... 
absențe : disciplina.

Una din fațetele ei 
moditatea manifestată 
ga rețea comercială 
prin încetineala cu care își în
sușește practici de lucru moder
ne. Planurile de măsuri sînt 
scoase din sertare numai în șe
dință, cînd se constată că s-a fă
cut cîte ceva, dar capitolul lip
suri deține încă recordul. Se fac 
bineînțeles autocritici, se fac al
te planuri de măsuri etc. S-a 
deschis o casă de comenzi pen
tru serviciul la domiciliu. Ane
mia ei este explicabilă prin lip
sa de clientelă. Despre ce clien
telă poate fi vorba, cînd efici
ența reclamei este nulă ? Apoi, 
la „Gospodina”, semipreparatele 
se pot număra pe degetele unei 
singure mîini. „Punctele specia
le” pentru desfacerea peștelui și 
a preparatelor dm pește a căror 
deschidere urma să se producă 
la 15 septembrie, au rămas și 
ele la nivelul bunelor intenții. 
Nu negăm existența unor cauze 
obiective. Dar incomensurabilul 
labirint al explicațiilor de tot 
felul, menite să Escamoteze vi
cii de organizare și chiar price
pere, lasă să șe întrevadă foar
te multe 
mai bună 
comerciale.

este și co
de întrea- 
reșițeană,

posibilități pentru o 
rinduială a practicii

ION DANCEA
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Erai ai acestei campanii eroice
(Urmare din pag. I)

muncesc la strînsul de pe cimp 
a recoltei, dar mai ales la 
sortarea și depozitarea ei. Ghe- 
orghe Popescu, Ilie Tugmeanu, 
Dumitru Oprișor, Ion Gher
ghina, Mircea Nițu, Paul Pă- 
trașcu, Constantin Petrescu, 
Dar lista ar fi prea lungă...

Oamenii se bat pentru fie
care gram din noua recoltă. 
Nu este greu pentru a o do
vedi. La Dăneasa, pe o ploaie 
torențială, 18 tineri și alți zece 
membri 
porumb 
rîndu-1 braț cu braț la șoseaua 
asfaltată din lanul aflat la 
două sau trei sute de metri 
distanță. I-am fotografiat și 
cîtorva le-am reținut numele : 
Vasile Miron, Ion Ileana, Ni- 
colae Riomanu, Emanoil Ca- 
tinca, Emilia și Elena Balaure. 
Alexandru Miron. Au realizat 
puțin : zece tone, dar trans
portarea acestei cantități în 
silozuri i-a solicitat mai mult 
decît ar fi recoltat o sută de 
tone...

în grădina de legume a I.A.S. 
Studina, aproape trei sute de 
oameni au recoltat continuu 
roșii, ardei Kapia și gogoșari. 
Nu i-a speriat ploaia și nici 
noroiul. Cite două și trei trac

toare fac legătura autocamioa
nelor încărcate cu produse 
pînă la șosea. Și tot cite două 
tractoare tractează cîte o re
morcă doar pe jumătate încăr
cată cu furaje. Consumul de 
carburanți e mare iar oamenii 
își schimbă hainele după fie
care transport. Cîțiva dintre 
salariații întreprinderii se o-- 
cupă în aceste zile numai de 
uscatul hainelor. E necesar. 
Important este că nici pentru 
o clipă nu se întrerupe activi
tatea. Și nu s-a întrerupt ! Așa 
s-a și ajuns ca în fiecare zi a 
săptămînii trecute I.A.S. Stu
dina să valorifice peste 600 de 
tone legume, să însilozeze cîte 
o sută de tone furaje și să de
poziteze recolta de porumb de 
pe 20—25 de hectare- La Osica 
de Sus și Greci cei aproape o 
sută cincizeci de tineri ce au 
lucrat în acord global au ter
minat, sîmbătă, recoltatul po
rumbului și al sfeclei. de za
hăr. Iar bilanțul e foarte bun: 
au cules minimum cinci mu 
de kilograme de porumb boabe

cooperatori recoltau 
pentru furaje, că-

I.A.S. STUDIA A 
rujează. Etortul lor 
scriem, totuși. me 
Constantin Mriruz. EaaLvi

nan ia •&»«

ie ton 
bars.-

la hectar și peste 80 
sfeclă. Intre cei mai 
se află Ioana lugaru 
ghe Lascum. Lucian 
Ilie Oprea. Acum sînî 
în cimp. La inițiat 
doi secretari ai orga 
U.T.C-: Maria 
mitru Fugaru tinerii 
stituit în „brigizi nzerez 
și hărniciei" a cum și le-a 
titulat, acționînd ia rezs>? 
celorlalte lucrări 
campaniei. Și. exemp» 
putea fi continuate, 
zări ? Cooperativele 
din Drăgăneștu Olt. 
Frunzaru. Scorniceșt 
nești și Vișina.

Aici, am fost noi la s- 
săptămînii trecute- I 
eroismului toamnei a: 
coincide însă cu aproape iafirag 
satul țării. Imag_nea ne-o dan 
cifrele raportate ca real-răr 
de către unitățâe agricole ia 
condițiile in care metecrou:<-l 
a- ar.i.
generală. Iar succesele se c_i- 
desc și pe efortul celor a- 
proape două miitoe-te <e " - 
neri: cooperatori. secase 
tori, specialiști. elevL sruor 
sau muncitori d.r.
prezențe permanente pe og 
rele de legume, cartofi. 
rumb și sfeclă.

SUB SEMNUL

CUM VALORIFICĂM
GlNDIREA CREATOARE

A TINERIL OR ?

Ca
primele rînduri

SALCIA : 10 tone de porumb recoltat și adus în curtea coo
perativei agricole a fost împresurat de apele adunate din ploi. 
49 de ore, ploaia nu contenise. Pentru salvarea recoltei aproape 
200 de tineri din sat au lucrat aici. Au fost concentrate toate 
remorcile secției de mecanizare precum și autocamioanele so
site de la unitățile industriale ale Slatinei. Spre lauda tuturor, 
întreaga recoltă a fost salvată.

HBE?W < MttJWEmî tUl i

Si TRANSPORTURI DIN BASCOV
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Un schimb de experiență cu 
tema „Cum acționează organi
zațiile U.T.C., cum muncesc ti
nerii pentru scurtarea duratei 
de execuție a investițiilor*, a 
avut loc recent între tinerii de 
la noi și tinerii constructori din 
municipiul Galați, ne spune 
Gheorghe Nicoliță, secretarul 
comitetului U.l'.C. de la între
prinderea de construcții și mon- 

...---------js_ Galați.
cu 
să

leetr 
cons

dispx

■

tWkxa se bucurau de 
la masivi a celor de la 
de fibre sintetice. Alte 
fete de la școala profe- 
MJX. si de la Fabrica 

de uicacaje unite prin mese- 
r-a pe care și-au ales-o spo- 

! art uri a muncitorească pe 
le din jurul lașului. Iar 
<nșesti. Dumești. Aro- 
si L ricani, la Bimova și 

Nir^U'i sulele de oameni de 
in Fabrica de mătase, fabrica 
Textil». școala profesională 
t CT C OM. întreprinderea ..Pro
fesând*. VJ.C.M.. I.G.L.L., 
VC.G.B— IPROSIX și Centrul de 
cafcaL calculau la sfîrșitul zi
lei de muncă avansuri impor
tante pe frontul recoltei. Tre
buie adâncați, desigur, cei 
XMd de elevi prezenți in per
manență in această perioadă, 
pe acuarele I.A.S. Iași și ima- 
rinea zilei agricole ieșene de
vine nu numai un simbol, ci 
si o garanție pe care cifrele 
înscrise în situațiile operative 
• concretizează pină în amă
nunt.

însilozarea furaje
lor. lucrare prioritara 
de sezon, continuă cu 
intensitate în între
prinderile agricole de 
stat. Multe unități au 
organizat formațiuni 
permanente care, lu- 
crînd și în zilele plo
ioase. au obținut re
zultate bune. Printre 
acestea. se numără 
întreprinderile agrico
le de stat din județe
le Timiș. Arad. Ga
lați, Iași, Botoșani, 
Sălai și Tulcea, care 
au însilozat cantități
le prevăzute. Ele con
tinuă însă acțiunea 
pentru valorificarea 
tuturor resurselor fu
rajere. După cum re-

zultă din date centra
lizate. întreprinderile 
agricole de stat din 
întreaga țară au rea
lizat 86 la sută din 
prevederile planului 
de însilozare. Sub a- 
ceastă medie sînt cu
prinse și rezultate 
mai slabe. Astfel, coo
perativele agricole 
n-au însilozat decît 
38 la sută din canti
tățile de furaje pre
văzute. In unele uni
tăți, cum ar fi cele 
din județele Constan
ța. Arad, Galați, Va
slui, Botoșani și Ti
miș rezultatele depă
șesc media pe țară. 
Ele sînt totuși sub 
posibilitățile locale.

Așa cum apreciază 
specialiștii există încă 
importante resurse fu
rajere care, strînse 
în minimum de timp, 
asigură necesarul u- 
nităților agricole • coo
peratiste pentru peri
oada de iarnă. Timpul 
înaintat și ploios și 
mai ales eventualita
tea înghețurilor în a 
doua parte a lunii 
impun cel puțin 'du
blarea ritmului de în
silozare în cursul a- 
cestei săptămîni, pt>i- 
tru a se realiza astfel 
integral planul în toa
te unitățile agricole 
de stat și coopera
tiste.

—A doua oară m-am ■ năs
os! elf. ~tr-.:ian pentru apara- 
tar*. rpune Grigore Căprioa
ră. $i m ceea ce ne spune el 
Twwfr nu e exagerat. Acum 
aftoape 10 ești de zile ținâ
nd din comuna Bahna se an- 
seșs la Fabrica de ciment 
dta Bicaz chemat de pasio
nez de a cunoaște cărările 
țe energia electrică se 
tțrecoen fpre alte feluri de 
aaerg/L Le-a descoperit. Ca- 
Bfitiaduse la locul de mun- 
că. urmind și absolvind, mai 
așeoi. cursurile de gradul I și 
gradul II, Grigore Căprioară 
a devenit în scurtă
tand din cei mai buni cu- 
notcători

vreme

de

taje siderurgice din 
Ne-am dat mai bine seama 
acest prilej, că este nevoie 
fim mal perseverenți în stabi
lirea Acțiunilor specifice tinere
tului, acțiuni care să contribuie 
la introducerea noului în pro
ducție, la respectarea și îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabri
cație, Ia folosirea judicioasă a 
fondului de timp, la întărirea 
disciplinei pe șantier.

în enunțarea interlocutorului 
nostru sînt numite, după cum 
se vede, și principalele că: de 
acțiune pentru scurtarea ter
menelor de execuție a lucrări
lor de pe șantierele de CM- 
strucții, căi pe trasezi cărtra 
organizațiile U.T.C. a- r.u-nc- 
roase posibilități de interven
ție.

La un eventual nou schimb 
de experiență pe această temă, 
ce experiențe, inițiative sau fap
te de muncă ar aduce secreta
rului comitetului U.T.C. de la 
această mare întreprindere de 
construcții? Ele sînt r.umerzs- 
se. Ar putea spune, de sil dă, 
că tinerii de la șantierul ci 
I.C.M.S.G. au înzidit preincăl- 
zitoarele de aer de ia furnalul
3 prin paletizarea cărămizilor ți 
transportul cu role — metoda 
propusă de tînărul inginer Ion 
Stoica — ceea ce a condus la 
scurtarea duratei de execuție a 
înzidirii cu o lună la Secare 
preîncălzitor și cu 2 luni la in- 
zidirea furnalului. Tot aici tur
nul de răcire a fost înălțat In
4 luni și nu în 12 luni, după 
cum se prevedea. Ar putea a- 
minti. apoi, de experiența echi
pei de tineri lăcătuși condusă 
de Nicolae Panait care lucrînd 
la construirea uzinei cocso-chi- 
mice a reușit sâ scurteze ur.ele 
termene de. execuție cu o lună 
de zile.

Sîntem acum tot la I.C.M.S.G., 
la Grupul 4 electrotehnic, prin
tre cei ce efectuează partea e-

aduceau «t 
din ectnpa- 
MaxrveL T 
Avra*?) 0^2 
pentru a-_ 
perațiilor

— Penu-u 
vității mu: 
dițiilor u 
muncă, ni 
rul nostru 
rînd, după 
grup de : 
Ion Arsei 
Constantin, 

ționat □ 
asîgnră o : 
lății ce II <

p '.A •
■ <-

s Ta* 
XT si pre 5BS-

ca

I <

Piin. Rezultase să. drepc măr
turie: echipa de neeri efectrv- 
cieni condctsă ae Ghecrgbe O- 
greanu a retEft să scsrteae cu
rata de execute a u'cr lu
crări cu 10—25 de zile, la iei e- 
chipele conduse de Pen-- 
Gheorghe Drăgaz. sau Jcc Ma
tei. La Dropunerea organrratr:-- 
lor U.T.C. aici, pe sanăereăe 
Grupului 4 electroteimr: s-au 
organizat echipe specializai : 
echipa pentru reels, de control 
termotehnic, de constrorție ra
cord adine, echipe specz^izate 
in pozarea de cabluri etc. O alt
fel de organizare si-a doved:; 
pe depiir. superioritazea. ea a- 
sigurind o pronunțată creștere 
a productivității muncii.

— Productivitatea numefi ■ 
crescut de la începutul anului 
cu 5—6 «a suta, ne spune Ioni
că Deșliu, șeful serviciului pian 
și organizarea muncii. Aceasta 
s-a materializat îmr-o produc
ție peste plan in primele S luni 
de 14.5 milioane iei.

Nu am continuat investigațit-

eiu. in cai
CO6SXr3ClDI

■Ta ci 
ca «■

e care :n
a tei» IOX CHIRIC

ai circuitelor,, pe 
care ii are fabrica. Nimic din 
toată rețeaua de energie e- 
'ectrică din țesătura de fire 
a atitor aparate nu-i e acum 

-.nșcut. Aceasta a făcut 
si-! tie încredințată astăzi
- echipă: cîțiva băieți pe 
care o pasiune similară cu a 
lui Grigore îi naște pentru a 
doua oară ca electricieni. Și
— aceasta, mai ales, i-a per
ms lui Grigore Căprioară să 
aibă cum răspunde concret 
chemării pe care Fabrica de 
ciment de la Bicaz a adre
sat-o în - cihstea Conferinței 
Naționale a partidului tutu
ror unităților din ramura 
materialelor de construcții, 
imperatir elor pe care înaltul 
for ai comuniștilor le-a sta
bilit.

..F. un erou în felul lui“ se 
rrune aproape în tot Bica- 
ru’ despre el, dar Grigore 
Căprioară suportă cu greuta
te astfel de afirmații, își în- 
tard vorbele și pleacă frun-

cu toate mașinăriile acesteia.
Prin martie, în urma unei 

explozii, era in aceeași situa
ție. Moara de ciment nr. 5. 
Atunci pentru întîia dată în 
viața mea am început o zi 
de lucru la orele zero. Tot 
circuitele secundare mă che
mau. Pînă la șase dimineața 
totul era de parcă nu s-ar fi 
înțîmplat nimic. Mi-s dragi 
vedeți prea bine circuitele și 
am în atelier întotdeauna 
gata totul pentru a interveni 
și a le readuce la viață.

Grigore Căprioară nu tră
iește însă numai pentru a re
aduce la viață circuitele și 
releele care se defectează. 
Aceasta e doar un capitol in 
care se încearcă pasiunea, 
lui: lupta cu avariile, cum 
spune el. Perfecționarea cir
cuitelor existente și realiza
rea altora prin care energia, 
electrică să slujească omul 
cit mai bine, e o problemă 
de care el se simte foarte a- 
tașat. Aceasta l-a- și dus la 
obținerea unor rezultate ' cu 
semnificații de eveniment nu 
numai pentru viața lui ci și. 
pentru a întregii fabrici.

In fine, amintirile capabile 
să contureze portretul tipa
rului pot fi continuate; șirul 
lor îmbogățindu-se măi ales îri 

— „— ...... ultima vreme cînd în urma
Repede, adică de la 11 pînă' Conferinței Naționale ii par
ia 6 dimineața, timp de 19 ' ’ .................................
ore în loc de 72 sau 96 de 
ore cit ar fi fost necesare de- 
obicei. 19 ore de lucru în.

pe 
se 
de

tea-n jos, vizibil stînfenit 
laude.

— Atunci ? Atunci era 
vremea meciurilor căci nu 
terminaseră campionatele
fotbal și-aș fi dorit să.merg 
și eu la meci cînd m-am tre
zit că vine să mă ia de-aca- 
să. Luase foc stația de trans
formare de la secția de var 
și toată secția ar fi rămas pe 
tușă vreo trei sau patru zile 
dacă eu aș fi avut în cap

LA PANOUL DE ONOARE

Utccistul
Grigorc

Căprioară
doar meciul. La 11 cînd 
m-am apucat de lucru să 
schimb adică pește tot 'trans
formatoarele nu mă gindeam 
că voi reface totul repede.

obicei. 19 ore
continuu. 19 ore de manifes
tare a pasiuniitare a pasiunii în care s-a 
dovedit desigur ce înseamnă; 
să ții la fabrică, să înțelegi 
ce-nseamnă să conviețuiești-

tidului întregul colectiv al 
fabricii a trecut cu și mai. 
multă hotărîre la traducerea 
în viață a hotărîrilor înaltu
lui for 
prioară 
tuitorii
ra.

politic. Grigore Că- 
e unul dintre înfăp- 
de frunte ale acestb-

ION IEȘEANU

Pe diagrama întrecerii
(Urmare din pag. I)

îndeplinim angajamentului
■ peste

UMUM coufecții car.e vor pu
tea S găsite In magazinele din 
tari s: dir. alte ÎS state cu care 
Mitatea are contracte. Compa- 
rati, ew aceeași perioadă a a- 

trecut, saloarea măr- 
fw-ik r livrate la export a cres
cut ia proporție de 300 la sută. 
Xnrtiul atins este rezulta
tul preocupărilor pentru di- 
vHlifiiam produselor, pen- 

-earea de noi mode
le. In anul viitor vor in- 
tra It fabricație peste 300 de

- - .— er.te. Că ele se vor 
zi ; magazine este un lucru 

- Atît materia primă, cît și 
peodneția marfa este contrac
tată la ora actuală pentru in- 
trec -e—-strul i ai anului 1973.

Cifrele Manifîcâ efortul con- 
■ • :.-.erelT 'nfecțione-

re. z - i. l?r pregătire prefe-
Diatr-ua număr de 210 

vigenpați ia întrecere pe $e- 
mestnil I al anulai ia curs. 148 
siat uteciste.

— Faptul că acum; lucrăm în . 
contul anului viitor, remarca 
tovarășa Susana Zăblău, secre
tata comitetului U.T.C. pe în
treprindere, membră în C.C. al 
U.T.C., este elocvent pentru a 
reliefa conștiința profesională, 
priceperea și hărnicia tinerelor 
noastre. Ca să ajungem la a- 
cest stadiu, care poate fi de
pășit, am întreprins o- serie de 
acțiuni, atît cu caracter politic, 
cît și profesional. Discuții, con
sfătuiri cu șefii de comparti
mente, concursuri pe teme pro
fesionale și ■ politice, studii pen
tru cunoașterea condițiilor de 
lucru și viață ale tinerelor noas
tre, toate urmate de măsuri 
corespunzătoare. Este adevărat 
că 'în această direcție am fost 
sprijiniți cu multă solicitudine 
de conducerea administrativă, 
în sensul că inițiativele noa
stre au avut create toate con
dițiile de materializare. Iată 
una dintre acestea.

Lărgirea capacităților de pro
ducție a impus angajarea a 
numeroși tineri, absolvenți ai

școlilor profesionale de profil, 
ai liceului și- ai școlii generale. 
Necesitatea integrăț-ii lor în 
viața uzinei, a generat inițiati
va „Prieten al tînărului anga
jat". în afară de faptuL că un 
mare număr dintre aceștia ur
mează cursuri de calificare, 
intenționîndu-se ca în timpul 
cel mai scurt toți să . dobân
dească calificarea necesară, 
titlul inițiativei substituie, cred, 
explicarea îndatoririlor „prie
tenului noului angajat". El răs
punde față de organizație de 
introducerea tînărului în pro
fesie și continua lui. perfecțio
nare profesională, de compor
tamentul lui în timpul liber, în 
societate.

Și astfel, a continuat tovară
șa Zăblău, zi de zi numărul ab
sențelor motivate și 'nemotiva
te, al întîrzierilor și rebuturilor 
scade, crescînd în schimb in
teresul pentru stăpînirea me
seriei, pentru lărgirea orizon
tului politic și de cultură ge
nerală.
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STUDENȚIMEA - PUTERNIC
ANGAJATĂ ÎN REALIZAREA

SARCINILOR STABILITE
DE PARTID PENTRU ȘCOALA 

NOASTRĂ SUPERIOARĂ
(Urmare din pag. I)

preună cu organele de învăță- 
mînt, aplicarea fermă a preve
derilor Regulamentului, dove- 
dindu-se exigență sporită față 
de activitatea și comportarea 
fiecărui student în parte.

Pregătirea profesională în ac
cepțiunea actuală, presupune — 
după cum justificat se aprecia 
în cadrul lucrărilor plenarei — 
nu numai îndeplinirea unor 
obligații universitare, ci temei
nicia studiului în strînsă legă
tură cu practica. S-a pus cu 
acuitate problema ca asociațiile 
cu sprijinul cadielor didactice 
și al specialiștilor din produc-- 
ție, să intervină direct și 
eficace în însuși modul în care 
își concep studenții pregătirea 
profesională, incit aceștia să 
înțeleagă profund că pregă
tirea pentru muncă și viață este 
condiționată de cunoașterea și 
participarea lor directă la ac
tivitatea de producție. Plenara a 
precizat, de altminteri, că în a- 
cest an universitar, problema 
pregătirii practice a studenți
lor trebuie să devină pentru 
fiecare asociație o problemă 
centrală a acth ității sale. 
Printr-o activitate politico-edu- 
cativă susținută, trebuie dez
voltată la toți studenții o 
atitudine justă față de ac
tivitatea practică, parte com
ponentă esențială a procesu
lui de învățămînt. Se impune ca 
în fiecare organizație. începînd 
cu cele ale anilor întîi, să se 
organizeze sistematic Intîlniri 
cu specialiștii din producție, vi
zite în unitățile economice, în 
cadrul cărora să fie discutate 
aspecte privind cerințele prac
ticii, sarcinile pe care viitoa
rele locuri de muncă le pun în 
fața tinerilor specialiști. Reali
zarea unei asemenea îndatoriri 
implică, fără îndoială, perfec
ționarea colaborării dintre aso
ciațiile studenților si organiza
țiile U.T.C. din unitățile eco
nomice. în același timp. Insă, 
'plenara a făcut referiri concre
te privind modalitățile în

Pe un picior de plai...
Foto : PAVEL TAN JALA

PRIMA MISIUNE ÎNCREDINȚATĂ UNUI UTECIST
(Urmare din pag. 1)

bri U.T.C. la acțiuni concrete. 
Se consideră că totul se poate 
rezolva „ca și pină acum", prin 
participarea conform îndatoriri
lor statutare, la acțiunile iniția
te de organizație. Mai mult, se 
crede, pentru a menționa opinia 
tovarășului Alexandru Budică, 
locțiitor al secretarului comitetu
lui U.T.C. pe uzină, că această 
cale „indirectă" e singura posi
bilă, uteciștii fiind lipsiți de 
responsabilitatea individuală ne
cesară îndeplinirii unor sarcini 
concrete. Netemeinicia acestei 
opinii, generată de o inexplica
bilă neîncredere în capacitatea 
și entuziasmul- celor mai tineri 
uteciști, cărora numai experien
ța le iipsește, este demonstrată 
chiar de opiniile tinerilor pri
miți în urmă cu cîteva luni în 
organizație. Discuțiile cu ei sînt 
revelatorii.

— Am fost primit în U.T.C. 
în februarie — spune Costache 
Drăghici, de la secția „Țevărie" 
și, de atunci, am participat la 
mai multe acțiuni ale organiza
ției. Dar, mărturisesc că, de 
cînd am fost primit în U.T.C., 
am simțit mereu nevoia, ome
nească la urma urmei, să mă 
disting printre ceilalți colegi ai 
mei prin ceva făcut de mine, 
printr-o sarcină de care să răs
pund. De aceea m-am bucurat 
mult, cînd, odată, secretarul 
U.T.C. mi-a spus să mă ocup 
de organizarea unei vizionări în 
grup a unui spectacol de teatru... 

care asociațiile trebuie să 
contribuie la buna organizare a 
activităților practice în timpul 
anului universitar, pentru ca 
acestea să cunoască o creștere 
a eficienței In procesul forma
tiv al studenților încă înainte 
de apariția actului normativ cu 
privire la organizarea practicii, 

, aflat în curs de elaborare. Mai 
mult, asociațiile vor trebui să 
se simtă direct angajate la con
strucția și dotarea atelierelor- 
școală, mobilizîndu-i — potrivit 
unei bune experiențe — pe 
studenți să desfășoare munca 
patriotică in cadrul acestor 
obiective.

Plenara a apreciat că, pe a- 
ceeași linie, a sporirii legătu
rii învâțămîntului cu producția, 
a pregătirii practice a studenți
lor trebuie să se înscrie și ac
tivitatea de cercetare științifică. 
Privind concepția acestei activi
tăți prin prisma indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la început de an universitar, 
s-a precizat îndatorirea asocia
țiilor de a interveni activ, ală
turi de cadrele didactice, la 
elaborarea unor tematici de 
cercetare orientate spre soluțio
narea unor probleme concrete 
ale producției și au spre teme 
teoretice, abstracte, rupte de 
problemele reale ale vieții ; este 
nevoie să fie extinse colaboră
rile cu tinerii din producție 
pentru realizarea unor lucrări 
comune a upor sesiuni științifi 
ce. La fel de important 
este să se acorde o mare 
atenție valorificării practice a 
lucrărilor științifice studențești 
care prezintă real interes pen
tru producție. Precum și extin
derii cercetării interdisciplinare.

O altă problemă — asupra 
căreia plenara a insistat cu 
deosebire — o reprezintă core
lația care trebuie să existe între 
pregătirea de specialitate și 
formarea politico-ideologică și 
cetățenească a studenților. 
Sarcinile asociațiilor in acest 
sens se referă mai cu seamă la 
eficiența activității politico- 
e'ducative, concretizată In ati-

— A fost singura sarcină ?, 
întreb.

— Da și cred că a fost prea 
ușoară. Mă așteptam să urmeze 
și altele, dar" nimic... De citeva 
zile au venit noii ucenici. Aș 
vrea să mă ocup de unul din 
ei ; nu ca să-l învăț meserie, e 
poate prea mult pentru mine 
căci eu însumi am devenit de 
curînd muncitor calificat, dar 
în uzină nu numai meserie tre
buie să înveți. Aș putea să-l a- 
jut să se simtă mai repede „la 
el acasă" alături de noi.

Pe Petre Măciucă, lăcătuș în 
secția „montaj ușor", pasionat 
sportiv, l-ar interesa să se ocupe 
de organizarea unei echipe per
manente de fotbal sau de volei, 
în cadrul atelierului, unde des
tui tineri sînt dornici să practi
ce sportul. „Avem echipe și a- 
cum — spunea el — dar acti
vează doar cînd se organizează 
campionatul pe uzină. Eu, unul, 
m-aș ocupa cu plăcere dacă mi 
s-ar cere..."

Aceeași dorință de a realiza 
acțiuni concrete au exprimat-o 
și Constantin Damian, Gheorghe 
Bălașa, Constantin Cristea și 
alți tineri primiți de cîteva luni 
în U.T.C., nedumeriți de faptul 
că, nici la adunarea de primire, 
nici după aceea nu a venit ni
meni să le indice ce. anume au 
de făcut în calitate de uteciști 
și convinși de acum că... „pro
babil așa trebuie să se întîmple, 
e nevoie să ne mai învechim".

Am stat de vorbă la „Vulcan" 
și cu trei din cei cinci uteciști 
cărora, în martie, în acea efer

tudinea și comportarea matură, 
responsabilă a studenților. în
treaga activitate politico-ideo
logică desfășurată de asociație 
în acest an universitar își pro
pune să aibă drept obiectiv 
principal cunoașterea aprofun
dată de către studenți a docu
mentelor Conferinței Naționale, 
a diferitelor aspecte, teoretice 
și practice, ale politicii parti
dului și statului nostru, a mă
surilor stabilite în vederea în
deplinirii sarcinilor actuale și 
de perspectivă, precum și stu
dierea cuvîntării rostite de 
secretarul generai al partidului 
la început de an universitar, 
document de natură să-i înar
meze pe studenți cu cunoașterea 
politicii partidului în domeniul 
învâțămîntului nostru. Totodată, 
dezbaterea proiectului de nor
me ale-vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste va permite un cadru 
propice însușirii de către stu
denți a normelor eticii comu
niste, dar și respectării lor 
în viața de fiecare zi, atît în 
cadru! procesului d» învățămînt, 
cit și în activitatea extrauniver- 
sitară.

Esențial este — se preciza la 
plenară — ca fiecare organiza
ție să se manifeste, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
ca factor de stimulare a preo
cupării studenților de a-și insusi 
ideologia noastră rex oluționară. 
potifîca partidului, mobilizin- 
du-i pe aceștia să acorde o 
■nare atenție studiului științe
lor sociale, cuftivind un climat 
de dezbatere a problemelor 
politice, ideologice. filozofice 
care preocupă masa studenți
lor, rombătind cu hotărire in
fluențele Mcise ale ideologiei 
și mo3ului de viață burghez, 
mentalitățile înapoiate, retro
grade. acolo unde acestea se 
manifestă, militind pentru afir
marea poziției filozofice mar- 
xisl-leniniste a partidului nos
tru.

Asemenea sarcini de mare în
semnătate pentru buna desfă
șurare a activității ir.structiv- 
educative ia noul an universitar, 
precum si aiteie care au fost 
ev ider.ția’.e in cadrul pier.areî. 
vor fi abordate, cd siguranță, 
la modal concret si specific 
fiecărui colectiv studențesc, cu 
prilejul adunărilor de care ce 
seamă și alegeri ce se vor 
desfășura in asociații in această 
perioadă. Adunările vor trebui 
să întreprindă o analiză amplă, 
multilaterală a activității des
fășurate de asociații în anul 
universitar trecut și să stabi
lească măsurile corespunzătoa
re pentru activitatea viitoare, 
sarcinile ce le revin în spiritul 
și pe baza documentelor Confe
rinței Naționale a partidului, a 
cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la început de 
an universitar. Va fi un bun 
prilej ca în întîmpinarea celei 
de a IX-a Conferințe a U.A.S.R. 
convocate în primul trimestru 
al anului 1973, studențimea 
Să-și exprime gîndurile, a- 
precierile și opiniile despre 
munca organizației și a lor 
proprie. despre posibilitățile 
existente pentru îmbunătățirea 
acesteia, pentru perfecționarea 
stilului de muncă : să-și dove
dească spiritul responsabil mi
litant. să se afirme ca tineri 
angajați direct în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid 
tineretului, care, așa cum a- 
precia secretarul general, se 
pregătește „să poată duce, mîi- 
ne, pe umerii săi marile sarcini 
ale dezvoltării patriei".

vescentă perioadă ce preceda 
semicentenarul organizației
noastre, li s-au înmînat, sărbă
torește, carnetele roșii. „Am fost 
foarte emoționat văzînd că mi 
se acordă atîta onoare, să fiu 
primit în U.T.C. în acest cadru 
— spunea Mihai Pelicuda, unul 
dintre cei cinci. Eram mîndru 
și fericit că am devenit utecist. 
Am știut că va trebui să lupt, 
să realizez ceva în viață, să con
tribui cu posibilitățile mele la 
reușita activităților de organiza
ție". Gînduri asemănătoare au 
exprimat Eugen Văietuș și Ni
colae Cioacă. Despre el, la co
mitetul U.T.C. al uzinei, Alexan
dru Budică spunea convins că 
„au primit sarcini personale, în- 
trucît au considerat de datoria 
lor să ceară". Adevărul este că 
situația lor nu se deosebește prea 
mult de a celorlați tineri pri
miți de curînd în U.T.C., par
ticiparea lor realmente entuzias
tă la acțiunile de organizație 
negăsind totdeauna o completa
re firească în sarcinile cu carac
ter personal, individuale. Iar 
dacă, în prezent, Mihai Pelicu
da poate afirma că a contribuit 
activ la mobilizarea tinerilor la 
diferite acțiuni, ori dacă Nico
lae Cioacă poate spune că s-a 
angajat în organizarea unor ac
țiuni cultural-educative, aceasta 
se datorește convingerii lor, do
rinței de a contribui direct la 
îmbunătățirea vieții de organi
zație, nu vreunor solicitări adre
sate de secretarul U.T.C.

Tovarășul Iacob Ecoviță, 
prim secretar al Comitetului

(Urmare din pag. a ,1-a)

fiecare din ei reprezentînd 
la respectiva masă nu o per
soană cit o experiență adusă 
din fabrici, confruntate la rtn- 
dule cu dificile fi complicate 
probleme. Pot spune cu mi
na pe inimă că am fost mar
torul unei dispute de ținută, 
am asistat la un schimb fer
til în adevăratul sens al cu- 
viatului. Ce n-am auzit in a- 
ceastă spontană declanșare 
de autorizate soluții, n-am a- 
uzit, deși nu numai eu, ci 
toți cei de față așteptam cu 
sufletul la gură, n-am auzit... 
cuvintul incitaților de la ca
tedră. S-au vehiculat, e drept, 
cîteva fraze încărcate de 
ipoteze, de presupuneri vagi 
și cam atît. Nimic concret, 
nimic de reținut. M-am sim
țit rău în locul gazdelor ca
re își pregăteau caietul de no
tițe pentru a conspecta rezol
vări posibile. M-am simțit-rău 
în locul tinerilor prezenți, aș- 
teptind să li se facă lumină 
nu atît pe terenul colateral 
al teoriei, ci acolo, în univer
sul de întrebări iscat de pro
ducție.

Nimic, însă. Nimic. Mai 
mult chiar. Respectivii tova
răși, deși la numai cîțiva pași

Simbioza
de ei, nu catadicsiseră nicio
dată pină atunci să vină să 
viziteze uzina, întreprindere 
unicat în țară, o adevărată 
tentație pentru specialistul 
care se respectă, care nu se 
vrea în afara meseriei.

L-am urmărit vorbind pe 
secretarul general al partidu- 

' lui în ziua deschiderii anului 
! universitar, la Cluj. Integra

rea incățămintului superior 
! cu cercetarea și producția, 
I leit-motiv al cuvîntării, este 
I așezată cu hotărire pe fron-
• tispiciu! preocupărilor aces- 
I tor zile, al celor care vin, 
i tocmai pentru a suprima, o- 
j dată pentru totdeauna, ano- 
i moliile crescute pînă nu de
■ mult pe trunchiul unor con-
• cepții in contratimp cu im- 
i perativele vremii. A aduce
• instrumentul științific al am- 
I fiteatrului in marele amfitea-

fru al producției, a lega suc- ’ 
I cesul efortului de la catedră | 
| de succesul in rezolvarea as- i 
I perităților producției maten- , 
i ale. a drrectiona precis r | 
ț nemtrrziat mina forte a incd- < 
I fâmi.'xftilm șr cercetării pe i 
j ic’uî necerifdțti. istă fiâțmtri ■ 

rua unei concepții pe buna 
dreptate ranuU de cotituri

Exemplul evocat, pe care ’ 
’ l-aș fi dorit • anecdotă mi-a j
■ sd'us aminte citi nevoie este I 

de această comutare hotiriti I 
spre punctele fierbinți ale j 
producției. Drumul nu ca fi ■ 
simplu dar simbioza, din 
toate punctele de vedere, 
imperioasă.

„SĂPTĂMÎNA VECHII 
CULTURI ROMANEȘTI"

Cu prilejul împlinirii unui an 
de activitate societatea „Nea- 
goe Basarab" din Curtea de 
Argeș, dșdică celei de a 25-a 
aniversări a Republicii un larg 
ciclu de manifestări științifice 
și culturale închinate culturii 
vechi românești. Prestigioasa 
manifestare, desfășurată în cea 
dintîi capitală a Țării Româ
nești, ca o recunoaștere a deo
sebitei contribuții a acestui cen
tru la făurirea istoriei și cultu
rii noastre vechi, se bucură de 
participarea unor cunoscute 
personalități.

Manifestările vor culmina cu 
desfășurarea lucrărilor primei 
Conferințe naționale a cercetă
rilor limbii, literaturii și artei 
vechi românești

V. RAVESCU

U.T.C. al Sectorului 6, căruia 
i-am expus concluziile investiga
ției noastre în Uzina „Vulcan", 
a rămas surprins că faptele re
latate contravin indicațiilor ex
prese ale comitetului de sector. 
Am aflat că, nu o dată ci cu 
multe ocazii, s-a subliniat nece
sitatea antrenării tinerilor la 
viața de organizație prin respon
sabilități cu caracter concret, 
aceasta fiind singura cale pen
tru a-i educa și forma într-un 
spirit activ, mobilizator. „Situa
ția de la Uzina „Vulcan" — 
spunea — dovedește că mai per
sistă în unele organizații defici
ențele semnalate și cu ocazia 
plenarei comitetului U.T.C. al 
sectorului, plenară ce a avut 
drept scop tocmai analiza mo
dului în care tinerii sînt atrași 
în circuitul vieții de organizație 
pe baza unor sarcini precise în
credințate fiecărui utecist".

Sînt idei și observații cu care, 
bineînțeles, ne declarăm întruto- 
tul de acord ; cu o singură pre
cizare, totuși. Situația de la 
„Vulcan", ca și altele care mai 
pot eventual, să existe în sector, 
nu credem că trebuie lăsate nu
mai în răspunderea organizații
lor respective. Alături de ele, 
activiștii U.T.C. ai sectorului au 
datoria să fie solidari cu acțiu
nile întreprinse sau neîntreprin- 
se pînă acum de acestea și să 
fie perfect convinși că e nece
sară și prezența lor, la fel de 
solidară, consecventă, de-a lun
gul întregului proces de înlătu
rare a unor astfel de fenomene.

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

Radu Mareș:

ANA SAU 
PASĂREA 

PARADISULUI
Vasile Sălăjan și Radu "Ma

re? sînt, intre prozatorii apă
ruți în ultimul timp, doi autori 
demni de luat în seamă. Poate 
că nu întâmplător cărțile lor 
„Coborînd spre nord-vest" și 
„Ana sau pasărea paradisului** 
apar în aceeași colecție de pro
ză lansată de către Editura Da
cia. căci se observă la ambii a- 
ceeași preocupare pentru o a- 
numtiă experiență românească, 
un mod comun de a aborda ro
manul. Romanul are o unitate 
nu intimplătoare, există o cu
prindere tematică de obicei mai 
largă, compoziția polifonică este 
de mare importanță, și in ge
neral ansamblul acestor cărți 
mențin ecoul unor semnificații 
care se relevă prin întreg. Du
pă atitea discuții care s-au pur
tat despre necesitatea unor se
rioase romane de actualitate, 
s-ar putea ca modul de a scrie 
al acestor doi prozatori să re
prezinte un început. Față de al
te volume discutate aici, tre
buie remarcat faptul că aceste 
cărți ocolesc, cel puțin în in
tenții și prin tematica lor. ace
le zone facile prin care încear
că o anumită proză mediocră 
să se spectacularizeze. Ele își 
asumă apoi un nivel de dificul
tăți care dovedesc, de aseme
nea seriozitate, chiar dacă dez
baterea unei sume de proble
me se pierde uneori în evaziu
ne. Este insă adevărat că amîn- 
doi prozatorii se arată uneori 
nedeciși asupra importanței pe 
care ar trebui să o acorde cu 
prioritate analizei de conținut, 
ideilor personale care sînt a- 
vansate in desfășurarea roma
nului. Ei sînt buni artiști, sti
liști, și se întimplă astfel să se

C ) Comedia 
intre plus și minus)
„Unul din cele mai bune spec

tacole de comedie burlescă 
realizate vreodată in Franța" 
califică revista Le Film Fran- 
țais producția regizorului Ge
rard Oury : „MAREA HOINĂ
REALA", comedie cu subiect de 
război. Comparîndu-1, spre e- 
xemplu, cu filmul cehoslovac 
„Nimeni nu știe nimic", realizat 
cu peste două decenii în urmă, 
cel mai bun produs al genului, 
MAREA HOINARE AL A ar me
rita o apreciere modestă chiar 
dacă „peripețiile comice" ale lui 
Oury (autor și al scenariului) 
sint superioare artistic unor alte 
pelicule de succes cum au fost 
la vremea lor : ,.Babette pieacâ 
la război" (cu Brigitte Bardot in 
rolul principal) sau „Feldmare- 
șala" (cu Rita Pavone în frun
tea distribuției).

în ultimele luni spectatorii 
noștri au putut vedea ultimele 
trei filme ale cineastului fran
cez, „Creierul", „Mania gran
dorii" și acum această „MAREA 
HOINĂREALA", și dacă amin
tim și de un alt film al său, 
„Prostănacul",. ce a rulat pe e- 
cranelfe noastre acum vreo cîțiva 
ani putem afirma că-i cunoaș
tem aproape în întregime filmo- 
grafia din care se detașează net 
MAREA HOINĂREALA, co
medie de situații unde gagurile 
se succed neîntrerupt ca în e- 
poca de aur a filmului mut.

Aflat la concurență. în cine
matografia franceză, cu umorul 
lui Jacques Tati și Pierre Etaix, 
Gerard Oury a ales calea spec
tacolului popular, comedia spu
moasă fără alte pretenții in a- 
fara etalării unei onestități pro
fesionale. Umorul filmelor sale 
nu este nici grav, dar nici deo
cheat, regizorul alegîndu-și, pe 
măsura posibilităților sale, „au
rita cale de mijloc".

Dincolo de suita întîmplărilor 
vesele in care sint angrenați a- 
lături de echipajul unui bom
bardier englez doborit de nemți 
asupra Parisului și cîțiva fran
cezi, filmul ne „flatează" mai a- 
les cu niște încurcături produse 
de numărul-unei camere de ho
tel care din 9 devine 6... Cineva 

lase mai degrabă furați de mi
rajul savantelor intercalări de 
planuri tentația scriiturii stu
foase, a frazei incontinente 
care generează ulterior atmos
fera. Desigur, nu este puțin lu
cru să realizezi ceea ce se nu
mește cosmosul unui roman, 
izolarea lui din timpul și din 
spațiu comun, adevărată cuce
rire de păminturi necunoscu
te. Dar pentru că vorbeam 
de un anumit roman pe care îl 
așteptăm, trebuie să observăm 
că nu ne lipsesc pină acum ex
periențele formale, unele chiar 
meritorii cum se știe. Or, in 
aceste două romane se poate 
observa că experiența stilisti
că este deja asumată, deci ea 
nu reprezintă nu scop princi
pat Există mai degrabă niște 
idei, cit și unele situații de 
cumpără pe care diferite per
sonaje le lasă fără soluție sau 
le abandonează in vacuitatea 
unor semnificații metaforice 
oarecum căutate, căutate cu 
spirit de calofilie și de suficien
ță. Nu vrem să intrăm mai în 
amănunt, dar trebuie spus că 
simbolistica generală este totuși 
un mod elementar de a fi al 
prozei. Iar apoi simbolurile nu 
le poate oferi și nu Ie poate 
susține nici într-un caz atmo
sfera, gestul exterior teoretic, 
intervenția „de autor", ci acțiu
nea romanului, partea sa fap
tică. Și în această privință se 
știe că asistăm în proza mai 
tîr.ără la o devitalizare a roma
nului, situație statică pe care 
numai foarte puțini autori, chiar 
din literatura universală, au 
reușit să o depășească, doar 
printr-o mare ardoare teoreti
că, eseistică. Primul efect al a- 
cestei adevărate înghețări a 
cursului evenimentelor este 
inevitabilul sentiment de lungi
me pe care-1 dau multe roma
ne. Uneori acestea par a face 
adexărate pregătiri pentru 
epopee. Autorii conștienți de 
acest pericol încearcă, e dreot, 
să-l evite prin diverse metode. 
Vasile Șălăian r.mpensează 
prin lirism, printr-o mișcare 
lentă spre elementarul poema
tic. Radu Mareș insistă, din 
motive sinvlare, asupri unui 
caleidoscop de biografii, o mul
țime de personaje cu rol strict 
episodic, sugerînd"istoria însăși, 
aglomerată de destine. în jurul 
lor se țes aproape spontan alte 
posibile proze interioare, tipo
logii imperfecte, inițiate sau 
abandonate, exprimînd în an
samblu tot atîtea prilejuri prin 
care se eliberează o nesecată 
energie confesivă. Rar am mai 
întilnit o asemenea explozie de 
personaje și toate consumînd 
cu parcimonie un timp faptic 
abia identificat. Există In acest 
roman un timp amplu, care 
vine din trecut, din amintire, în 
care se varsă aproape acciden
tal destinele umane pe care el 
le atinge. Asa se întimplă că 
rămin cu adevărat individuali

foarte drag sufletului nostru ne 
zimbește hitru de peste timp 
readucindu-ne aminte ce alte 
furtunoase evenimente pot de
clanșa o asemenea incurcătură 
de cifre...

Reunind doi din interpreții 
principali ai filmului „Prostăna
cul", pe regretatul Bourvil și pe 
Louis de Funes, Gerard Oury a 
făcut in 1966 din MAREA HOI
NĂREALĂ unul dintre cele mai 
mari succese de public ale ulti
melor stagiuni. în peisajul sărac 
al comediei cinematografice con
temporane superba dezlănțuire 
de gaguri din acest film iși are 
meritul său care trebuie subli
niat chiar dacă el rămîne în 
conul de umbră al vitriolantelor 
satire italiene.

Cu „AVENTURILE UNEI 
PRINȚESE GERMANE LA 
CURTEA REGELUI SOARE" 
regizorul Kurt Hoffmann a ținut 
să ne mai dezamăgească o dată. 
Cine mai cunoaște in această 
dulceagă cascadorie sentimenta
lă aventuroasă pe acela care 
regizase „Copiii minune" ?

Am crezut că intimplările din 
Spessart au fost doar o dispozi
ție de moment a cineastului, dar 
iată că Hoffmann iși încearcă 
mina pe un subiect pentru care, 
vizibil, nu are forța- artistică ne
cesară : intrigile din culisele 
domniei scandaloase ale celui 
de-al XIV-lea Ludovic.

Filmul său, deși inspirat tiin- 
tr-un fapt real, nu pare altceva 
decit anosta povestire a unei 
glume căreia toată lumea ii cu
noaște finalul. Pe lingă toate a- 
cestea a fost „ajutat" și de o 
distribuție obosită și obositoare 
în fruntea căreia Heidelinde 
Weis — interpreta rolului prin
cipal — nu trezește decit com
pasiune.

TUDOR STANESCU

») „MAREA HOINĂREALA", 
o producție a studiourilor fran
ceze și „AVENTURILE UNEI 
PRINȚESE GERMANE LA 
CURTEA REGELUI SOARE" o 
producție a studiourilor din R.F. 
a Germaniei. 

zate doar două personaje, Aanei 
și Ana, adică axele extreme ale 
acestei curgeri temporale. Iar 
între ele o întreagă istorie care 
preferă relațiilor de cauzalita
tea pe cele ale hazardului.

Desigur tehnica este voit de
rutantă, asistăm la prefaceri, 
zona de trecere de la o orîndui- 
re socială la alta, există o evo
luție ireversibilă. Dar cea mai 
mare bogăție a acestor oameni 
rămfne de fapt copilăria și 
adolescența lor, epoca de cu
noaștere intuitivă, căreia Mareș 
ii cercetează cu minuție și sen
sibilitate caracteristicile. Copi
lăria și adolescența invadează 
cu cea mai mică ocazie oferită 
realitatea din jur, o scrutează 
și o interpretează, sub grava 
obsesie a maturității. Acești 
adolescenți sînt tari, sînt vic
torioși, înving sărăcia și ura de 
care adesea se izbesc, înving 
disprețul de clasă și, mai ales, 
știu să viseze. Romanul lui 
Mareș este un început plin de 
siguranță, cu toate obiecțiile 
care i se pot aduce, dovedind o 
scriitură matură care, credem, 
își va cuceri de acum încolo 
spații mai sigure de manifes
tare.

Dionisie lonișor:

ORNICUL 
ORAȘULUI

J

Am ales această carte, apăru
tă la Ed. Albatros, pentru a 
ilustra un caz de veleitarism 
mai deosebit, anume acela al 
sentimentalului afectat. Senti
mentalul afectat vine imediat 
după ilustrul exemplu al senti
mentalului iarmoiant, cel care 
odinioară făcea o anumită lite
ratură. Numai că spre deosebi
re de sentimentalismul acestuia, 
o chestiune mă rog de biogra
fie și de modă, sentimentalul 
afectat se consumă îndeobște 
pe spațiul jurnalului, de obicei 
caligrafiat de mină, nutrind 
foarte, foarte vagi speranțe de 
a vedea o dată lumina tiparu
lui. Cînd acest lucru se reali
zează, totuși, atunci ne dăm sea
ma de aria vastă pe care o cu
prinde înțelegerea lui senti
mentală pentru firea celor lu
mești. Teme de cultură dintre 
cele mai diverse, considerații 
despre filozofia timpului și a 
spațiului, „Pastorala lui Bouch-

(muzica-) Valorile 
unei săptămînî

• Tradițiile marii Filarmonici 
din Dresda ne erau cunoscute. 
Știam că în veacul care a tre
cut, orchestra s-a bucurat de 
colaborarea unora din cei mai 
de seamă muzicieni ai lumii de 
la Brahms și Prokofiev la 
Ceaikovski și Richard Strauss.

Cunoșteam o serie de discuri 
care mărturiseau perfecțiune, 
finețe, claritate.

Ne imaginam, (deși nu am 
auzit pînă în prezent prea mul
te lucruri despre activitatea ac
tualului ei dirijor, Giinther Her- 
big), că vom asculta o formație 
caracterizată prin precizie, dis
ciplină și conștiinciozitate profe
sională.

De la primele măsuri ale Don 
Juan-ului lui Richard. Strauss, 
toate așteptările noastre au fost 
depășite...

Am fost puși în fața unui co
lectiv omogen, înaripat de do
rința de a cultiva marea muzi
că, dornic să împărtășească iu
bitorilor de artă toate detaliile 
unor partituri. Și în uvertura la 
„Maeștrii cîntăreți din Niirenberg" 
și în „Neterminata" lui Schubert 
și în Simfonia a Vlll-a de 
Dvorak, și în monumentala Sim
fonie l-a de Brahms, am întîl- 
nit execuții literalmente pil
duitoare pentru înaltul lor pro
fesionalism, pentru profundi- 
tatea concepției interpretative. 
Momente cu totul memorabile: 
plasticitatea dinamicii în uver
tura lui Wagner la „Maeștrii 
cîntăreți din Niirenberg", lim
pezimea planurilor sonore din 
Simfonia lui Dvorak, gradația 
nuanțelor în „Neterminata".

Formația datorează indiscuta
bil mult tînărului ei șef de or
chestră : Giinther Herbig. Un 
nume care trebuie reținut, un 
nume care trebuie să intre cu 
prioritate pe agendele de lucru 
ale Agenției noastre de Impre
sariat Artistic.

• Săptămîna trecută am a- 
sistat în Studioul de Concerte al 
Radioteleviziunii la concertul 
inaugural al formațiilor muzica
le, programat sub titlul „Româ
nia — țara mea de dor". De la 
înaripante cîntece de mase, de 
Gavriil Musicescu, Ionel Bră- 
tianu sau Ioan Chirescu la noi 
prime audiții, (printre care Can
tata tînărului compozitor George 

ner*‘, „filozofia lui Empedocle 
și Zenon", strigătul goethean 
„Mehr Licht", timpul, mistuitor 
al tuturor lucrurilor („tempus 
edax rerum") care îl mistuie și 
pe Cuțu, („Ultimul lătrat fu 
prelung. Un adio"), Octavian 
August, Avram Iancu, Chirico 
și Mc. Luhan, toate acestea de
vin PROZA. Toată lumea, pre
zentă sau apusă, peisajele în 
special care sînt surse de „sen
sibilitate", trec prin filtrul con
templației autorului. Aceste 
„hoinăreli ale gîndului", adu
ceri aminte din „caierul timpu
lui" sînt atît de impetuoase și 
parcă vin de la sine. Orice, 
ar face autorul, îndreptîndu-se 
„spre casa mătușii Veronica" 
bunăoară, meditația asunra 
timpului îl. însoțește implaca’: 
„Mă gîndeam la scurgerea vre
mii și trăiam impresia că aud 
undeva, într-un loc îndepărtat, 
bătăile unui ceasornic săpînd la 
temelia veacurilor. Cauzele re
vărsării timoului se înfățișau ca 
un fel de ființe firave cu trup 
de umbre si cu brațe întinse 
peste tufișuri răzlețe de rosma- 
rin“. Se știe de altfel că rosma- 
rinul e planta timpului.

Dacă această „chemare a tre
cutului către prezent" (vulgo, 
amintire) _ îl surprinde Ia țară, 
autorul găsește. cum e si firesc 
un limbaj adecvat, care să re
flecte culoarea locală a chemă
rii : „Copilăria li se ivi ca o 
sfială, Inălbită cu flori, printre 
miei zburdalnici și fluturi cu 
aripi de sidef. Rupse panglica. 
O privi minunindu-se. Mai ții 
minte, Pavele, cînd făceam 
streehietoare ? — No. cum să 
nu țin, amîndoi eram mari 
meșteri". Asemeni este și cu
loarea istorică. Iată cum gîn- 
dește Avram Iancu în una din- 
t"*’ evocările care 1 se dedică i 
„Frumoasă-i natura ! Noi c-o 
cunoaștem cum trebuie, lipăcar 
că na ni se spovedește de dimi
neața pînă noantea. Florile și 
frunzele vorbesc de cîte ori le 
minsîie vîntul și soarele, gîndi 
el cu glas tare, dînriu-si capul 
pe spate să cuprindă spațiul".

Nu vom mai deconspira ase
menea citate pentru a nu răpi 
eventualilor cititori, plăcerea 
unei savuroase lecturi umoris
tice. Prozele din această carte 
mai au prin anumite virtuți 
festîvîste rolul de a iniția pe 
necunoscători în frumoasele 
noastre obiceiuri, cum este ieși
tul înainte cu găleata plină. Ce 
să mai vorbim, cartea in sine 
este olină de învățăminte, si fo
loasele cele mai mari sînt în 
primul rînd pentru autor care 
„își încearcă condeiul", cum se 
spune In prezentarea lui Marin 
Bucur. Și-1 încearcă strălucit, 
pe mai bine de 11 coli de tipar, 
cu toate secretele prozei ținute 
sub cheie !

DINU FLAMAND

Draga „Se construiește lumea 
noastră", lucrare demonstrînd 
meșteșug și originalitate) concer
tul a cuprins pagini semnifica
tive din istoria artei naționale.

Multe momente erau perfec
tibile, dar în ansamblu, concer
tul s-a impus înainte de toate 
prin concepția sa, prin grija pe 
care artiștii au depus-o pentru 
cuprinderea unor momente sem
nificative din istoria muzicii ro
mânești, prin strădania organiza
torilor de a demonstra prin a- 
cest concert, dorința de a cul
tiva' în întreaga stagiune, fără 
exclusivism, tot ceea ce este mai 
viabil în istoria muzicii națio
nale.

Poate mai puțin legat la pri
ma vedere, concertul de debut 
al stagiunii formațiilor muzical* 
ale Radioteleviziunii a fost astfel 
o excelentă introducere în isto
ria muzicii românești, menită să 
evidențieze laturile fundamen
tale ale unei stagiuni care și-a 
propus drept obiectiv esențial 
răspîndirea în mase a creației 
naționale.

• Vineri am ascultat la Fi
larmonică sub bagheta unuia 
dintre reputații oaspeți pe caro 
A.R.I.A. ni-i propune cu larghe
țe neobișnuită în acest început 
de stagiune, un venferahil șef da 
orchestră olandez : Willem van 
Otterloo.

Incantatorie a fost versiunea 
Fantasticii de Berlioz, poate pu
țin prai rigidă decît cele pe care 
le cunoșteam, dar care s-a impus 
înainte de toate prin marea gri
jă pentru șlefuirea detaliilor

• In sfîrșit, o notă deosebită, 
pentru modul în care Comitetul 
Județean pentru Cultură și Edu 
cație Socialistă al județului Bra
șov a sărbătorit în zilele de 7 și 
8 octombrie, 125 de ani de lu 
nașterea compozitorului, dirijo
rului și pedagogului brașovean 
Gh. Dima.

Un concert festiv (care a cu
prins pagini semnificative din 
creația vocal-simfonică a com
pozitorului), un simpozion la 
care au luat parte distinși repre
zentanți ai muzicologiei româ
nești, o expoziție specială au 
reușit să puncteze principalele 
momente din creația unuia din
tre ctitorii artei moderne națio
nale.

IOSIF SAVA
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Tovarășul Gheorghe Cristescu Ploi intense și inundații
a împlinit 90 de ani

* •
«*

■ /*» »

Scrisoare a Comitetului Executiv
al Comitetului

Dragă tovarășe Cristescu,
Cu ocazia împlinirii vîrstei de 90 de ani. Co

mitetul Executiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, te felicită călduros si 
îți adresează cordiale urări de sănătate, viață 
lungă și fericire.

Fiu devotat al clasei muncitoare, te-ai dăruit 
încă din tinerețe mișcării muncitorești, ai par
ticipat la marile bătălii de clasă purtate de oa
menii muncii pentru drepturi democratice și un 
viitor mai bun, identificindu-te cu interesele 
vitale ale poporului român.

Clasa noastră muncitoare. Partidul comuniști
lor prețuiesc în mod deosebit contribuția ta la 
dezvoltarea mișcării revoluționare și democra
tice din România, aportul pe care l-ai adus la 
făurirea partidului în mai 1921, pasiunea si ab
negația cu care ai luptat pentru înaltele idea
luri ale poporului român — de eliberare națio
nală și socială, de progres și o viață mai bună

Ca secretar general al Partidului Comunist 
Român, în primii ani de activitate, te-ai afir
mat ca un militant înflăcărat și luptător nein- 
fricat pentru cauza celor ce muncesc, peatra 
viitorul socialist al patriei. în lupta pe care

SEMESTRUL III"

care a fost evocată viața și ac
tivitatea savantului de renume 
mondial. Filarmonica de stat 
„Banatul" a prezentat apoi un 
concert simfonic. Din agenda 
manifestărilor mai spicuim : o 
sesiune de comunicări științifi
ce, organizată de Institutul po
litehnic, o expoziție memorială 
„Traian Vuia", precum și dez
velirea unei plăci memoriale 
în satul Traian Vuia și o ser
bare cîmpenească.

I. DANCEA

în / unele
în cursul lunii septembrie și 

de la începutul acestei luni in 
‘ Buzău, Ialomi- 
ilmbovița. Ilfov, 

it». Dolj, 
au că- 

f abun- 
•t revăr- 
I^lomița, 

pțpbv, Ve- 
Mctru. Jiu 

irma a- 
i si a 
it acc- 
hectare

județe
și de stat au mobilizat toate for
țele și cu un larg sprijin din 
partea populației au acționat 
pentru înlăturarea ți evitarea 
efectelor inundațiilor, prin în
tărirea digurilor existente, eva
cuarea animalelor șl a produ
selor. In comunele și satele pe
riclitate. mii de familii au fost 
evacuate din locuințele inunda
te sau amenințat* de ape, asi- 
gurindu-li-se ajutoerele necesa
re. Jn aceste acțiuni «int antre
nate, cu mijloacele tehnice co
respunzătoare, unități ale for
țelor noastre armate.

In prezer.t nivelul apelor ti
no.- riuri din județele afectate 
este in scădere ș pe măsura 
retragerii lor se reia activitatea 
norma-ă.

Tittfnd seama de faptul că 
picule eoatînuă să ca 
cursul inferior al unt

'.urile se me-iț.-. facă ridîca- 
?rgar<e.» țocaie de partid și 
£aL Soți I czt che-
i să »-ț>< 
coera

Central al P. C. R

pe

5«x

t A*

căi fe-
V >u

xi. re- 
9% SI Si.

LWVmiTAW

in goană, o distantă de peste 10 
kilometri. pînă la un atelier me
canic din orațul Vrziceni) ți o 
dublă pană de cauciuc, pe care 
a remediat-o in nu mai mult de 
12 minute...'Ora de intrare in 
port: 20.50. adică cu aproape un 
ceas înainte ca taporul să ridice 
ancora. Deci ..misiunea'' îndepli
nită !

ANIVERSAR!
federe

OMAGIU LUI 
TRAIAN VUIA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Spăaibaa Baaaâ- 
nia, NICOLAE CEACȘESCL, a primit din partea pmprdomă» 
Republicii Singapore, Dr. BENJAMIN HENRY SHE ABES, w- 
mătoarea telegramă :

Poporul singaporez și eu personal mulțumim Excelentei Voas- 
v tre și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Raataa țea- 
*' tru urările transmise cu prilejul Zilei naționale a ReptmKrd 

Sițtgapore. Stntem convinși că relațiile prietenești itaMI 
tre țările noastre vor continua să se dezvolte ia aafi w*

TUtNEE
ALE UNOC TEATtf 
DE FESTE HOTAIE

Cu prilejul sărbătoririi unui 
secol de ia nașterea ilustrului 
pionier al aviației românești, 
Traian Vuia. au. avut loc Ia 
Timișoara ample manifestări 
cu caracter omagial. în sala 
Teatrului National s-a desfă
șurat o adunare festivă, In

Astfel și-au întitulat studenții 
Institutului Agronomic din Ti
mișoara foaia volantă, destina
tă să consemneze succint acti
vitatea lor extraprofesională. 
Semestrul III este semestrul 
muncii, al formării viitorilor 
specialiști, semestrul — privit 
dincolo de marginea sălii de 
curs sau a laboratorului. Fixa
tă In contextul preocupărilor 
majore stabilite de către con
ducerea de partid privind si
tuarea specialistului nemijlocit 
in contact cu problemele pro
ducției, foaia volantă izbutește 
să realizeze un sugestiv tablou 
al prezenței studențești pe șan
tierele producției. Rubrica „In 
aceste 7 zile" d" pildă, Înregis
trează bilanțul unei săptămîni 
d.dlcate construcției pavilionu
lui de avicultura și a centralei 
termice, edificii .ce intră în vii
torul ansamblu al Institutului 
Agronomic, iar cele două re
portaje „Panou", „Tineri în 
bluze albastre", povestesc des
pre primele roade obținute de 
stațiunea didactică experimenta
lă de viticultură.

amiază, tovarășul 
vicepreședinte al 

Miniștri, minis-

Luni la 
Ion Pățan, 
Consiliului de 
trul comerțului exterior, a pri
mit pe dr. Hushang Ansary, 
ministrul economiei din Iran.

în aceeași zi. la Consiliul de 
Miniștri, au început lucrările 
celei de-a VIII-a sesiuni a Co
misiei mixte ministeriale ro- 
mâno-iraniene.

La Cinematograful „Capitol' 
din București a avut loc, luni 
seara, un spectacol de gală cu 
filmul „Al III-lea“, premieră cu 
care sint inaugurate „Zilele fil
mului din R.D Germană", ma
nifestare organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste, cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a întemeierii Repu
blicii Deiwa’e Gîermar.e.

«r»"

capitala

rar

actualitatea

Z.ÎÎAG

I
I
I
I
IPROMPTITUDINE

I
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I
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I
I
I
Ica-

fie
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Continuă cu intensitate
antrenamentele

• • • • •
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23-a. 
Film 

Eplso- 
„Ultima noapte la Paris“. 
Căminul la... Brașov.

DIN NEATENȚIE...

- ram iaiensin- 
ii tehnic* si in- 

a lărgirii participării 
ia schimbul interna- 

țscsal de valori «sa teri ale, de 
t-ăei d experiență.

„CUPA DAVIS"

La Oradea s-a ! 
„Cursul pestzi 
mei ți a c 
de Centrul 
Copilului din Paris, la 
rare cu Minis! 
din tara noastră.

es—r

-oastră rood 
Cioară, presetfuzteie

Executiv aiiui
popular al muccroiuia Boru- 
rești, primarul pecera. af < 
pitalei, care la iavitapa Caa 
liului guveraatoruar cu» S.C 
a făcut o vtrită fa această p

EXPOZIȚIE... 
PRINTRE HAINE

=: Bucureștiu! 
tehnicii și a comerțului

LA ATPCBJl 
^EtfTULL

tilmseră... iniimplător. Acolo 
erau parcă așteptați de către 
alți cițiva indivizi : Grigore 
Marica, Oprea Bâlășescu și 
Nae Adrian, poreclit „Giacar. 
«a“. Evident tinăra se sperie, 
încearcă să fugă. Cei pe care 
— din nesocotință — ii luase 
drept niște tineri cumsecade 
s-au dovedit a fi însă huli
gani de cea mai joasă speță.

...Toți cinci vor trebui să 
dea acum socoteală pentru in
fracțiunea comisă : viol. Și nu 
ne îndoim că pedeapsa va fi 
exemplară.

r zJUrt

rene, si fa legă- 
vasa ăe cultură a 
de pe strada Turtu- 
asemer.ea. metodis- 

Casei de colturi a Sec- 
■M 1 ne-a relatat că, și 
. ți-a stabilit loc de in
tre un alt grup de tineri 

certat: cu r.ormele de con
viețuire socială. Pentru eli- 
mir.area acestor situații 
nedorite vom informa, 
primul rind, organele 
miliție din sectoarele 
pective. De asemenea, 
lectivele de tineri, uteciștii 
are particiră Ia aceste ac

țiuni, in colaborare cu 
drele caselor de cultură res
pective, au datoria să 
mai combativi, să-și impună 
eu mai multă fermitate linia 
de conduită, punctul de ve
dere in general, pentru ca 
atmosfera să redevină, și in 
cadrul acestor seri de diver
tisment reconfortantă, sănă
toasă. Așteptăm noi vești.

B. slut gă- 
uneci.ii 5 kș. salam. De 
acesta a fost doar incc- 

puraL fiindcă, făcindu-i o vi
zită a casa, organele de miliție 
au depistat — ascunsă in și
fonier. printre haine — o a- 
devârasă expoziție de alimen
te. „Gusturi® alese deci. To
tuși ..prețul® s-a dovedit din 
cale afară de ridicat...**

Plutonierul utecist Dumitru 
N’echeș s-a dovedit și de data 
aceasta deosebit de prompt. 
Deși nu se afla, în acel mo
ment, în timpul serviciului a 
înțeles să acționeze. Și — după 
o urmărire de aproape 
ceas pe jos și prin 
mijloace de transport 
mun — a prins-o pe 
toarea Maria Mitruș 
ani), care tocmai furase din 
casele cîtorva cetățeni o serie 
de bunuri.

un 
diverse 

in co- 
infrac- 

(23 de 
din

Tocmai plecase de acasă. 
Pe o stradă mal retrasă, tină
ra de 15 ani este acostată de 
Ion Răcani (18 ani, zis „Țâ- 
ranu“, reglor la Uzina „Elec
tromagnetica').

— Nu vrei să vezi un film 2 
Hai cu mine.

Tinăra ezită o clipă, apoi — 
cum nu avea nimic de făcut 
in după amiaza aceea și cum 
I.R. i se păruse băiat de trea
bă — acceptă invitația. După 
spectacol este îndemnată să 
meargă acasă la un amic al 
Iul Răcaru, Ion Stroie (19 ani, 
fără ocupație, strada Floarea 
de Vlrt nr. 13), pe care 11 în-

Un incendiu puternic, doi 
copii răniți (arsuri grave ce 
au necesitat spitalizare urgen
tă), serioase pagube materiale. 
Cauza : o simplă neatenție din 
partea tinerei mame (Paras- 
chiva Chiriac) bloc 12, orașul 
Motru, jud. Gorj) care a ali
mentat neatent o lampă cu pe
trol. Fără intervenția promptă 
a pompierilor, lucrurile ar fi 
putut lua insă o intorsătură cu 
mult mai gravă.

(Urmare din pag. I)

cadrul edijiet a’tirgul.: 
fost inaugurate încă din iur.a 
mai, cind a fost organizată o 
expoziție internaționala de e- 
chipament industrial pentru 
petrol și chimie Au urmat a- 
poi expoziția de utilaje dia in
dustria ușoară, in lur.a iurue- 
iulie, iar în luna septembrie cea 
de utilaj minier. Toate aceste 
întilniri și confruntări ale crea
ției industriale din numeroase 
țări ale lumii pe care le-a găz
duit fiucureștiul au contribuit, 
prin rezultatele lor economice 
și comerciale, prin Înaltul 
nivel tehnic, la sporirea ir.tere- 
sului pentru cea mai prestigioa
să manifestare ecor.om. tâ si 
comercială a țării r.nastre. Ttr- 
gul Internațional B-t.rc1

— Vă rugăm să ne prezentat: 
coordonatele organizator-ce «,e 
actualei ediții a tirguluL

Anul acesta, pe o supra
față insumind circa 7 f •
metri pătrați, alături de expo
zanții români, iși vor preztra 
produsele circa 943 de firme t 
26 de țări. înscriindu-se Ir. t*-. 
dința generală care se as 
festă pe plan mondial de ei 
dere a expozițiilor cu car>: 
specializat, tirgul este pral 
pe prezentarea de produse

, subramurile de vîrf. purtătoare 
de progres tehnic, din iodBUrâa 
constructoare de rr»-.' ’
cest domeniu de mare act 
tate tehnică ți cimaoart. 
me din Anglia. Au=t.- s i
Bulgaria. Cehoslc a •=. ' *
R.P.D. Coreeană, Cuba. !>ee 
marca, Elveția. Fra-ța. RDG 
R. F. a Germaniei. Irl 
Israel. Italia, I st: La-.ta. . 
nia, Lichtenstein, Luxe» 
Olanda, Polonia, S V A 
dia. U.R.S.S. și Vn«via 
expune, pe o suprafață de 
35 000 de metri pătraț 
drul unor povflinane 
sau al unor standuri r 
le, cele mai noi realizări 
ce și industriale.

— CaTe 
României 
nai de la

— Cele 
prinderi 
de cercetări și proiectări 
nești vor prezenta pe o supra
față de circa 39 000 de metri pa- 
trați, ceea ce reprezintă aprea- 
pe jumătate din suprafața tota
lă de expunere, aproape 2 MB 
de categorii de produse, alături 
de care vor fi expuse si ma
chete ale unor instalații com
plexe. Toate acestea vor oferi 
vizitatorilor o imagine a poten
țialului tehnic de concepție si 
execuție a industriei noastre. 
Participarea produsei ?r româ
nești la această competiție a 
tehnicității va cuprinde toate 
domeniile care constituie speci
ficul tirgului : echipament pen
tru industria siderurgică, ma- 
șini-unelte, mașini de forță, e- 
chipament energetic, electro
tehnic și electronic, mecanică 
fină etc. In cadrul acestor pro
duse, accentul va fi pus, de
sigur, pe tipurile și sorti
mentele noi, cu parametri 
constructivi și tehnico-func- 
ționali superiori. De aceea

LA ECRAN CLUB
Tn această toamnă Ecraa 

Club (Șoseaua Grozăvești nr. 
82) prezintă :

• Vizionări de filme, seiee-

Rubrica realizată de 
ANDREI BÂRSAN

PROSTĂNACUL .(orele 10; 12; 
; 10; ILLS) ; CEI 7 MAGNIFICI 

(era 29 3») rulează la Cinemateca 
„Union".

este participarea 
la Tirgul Intemați*- 
Bucu revii ? 
peste Î56 de 
industriale, i

DRUM TN PENUMBRA : rulea
zâ :» Pau-J (orele 19; 12,30; 15,39; 
19: »Jă>. Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13 0 ÎS; 19.15: 99.39), Modern (o- 
reie 9; 11J5; 13.39; 16; 1845; 20,30).

OPIUL ȘI BÎTA : rulează la 
Ceru*; (orele 19; 12,30; 15; 17.30; 
3».

BĂRBATUL CARE VINE DUPĂ 
BUNICA : rulează la Capitol fo
tele 19; 12. 14; 16,15; 18.30; 20,45).

DAURIA : ni.eazâ la Lumina
(orele »; 12,39; 19; 19.30).

CINE CINTA NU ARE GIN- 
DURI RELE : rulează la Buzești 
(orele 1549; 18; 29.15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES: 
ruleazâ la Luceafărul (orele 3; 
11.15; 13.30; 16; 18.30; 21).

ALEARGĂ REPEDE. ALEARGĂ 
LIBER : ruleazâ la Festival (orele 
9; 11.15; 13,30: 16: 18,30 ; 21), Sala 
Palatului (orele 17.15; 20,15).

SFTNTA TEREZA ȘI DIAVOLn t 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18 15; 20,30), Lira (orele 
15,30: 18; 20.15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Scala (orele 8.45- 11; 13,30: 16; 
18 30: 21). București (orele 8.30; 
11; 13.30: 16; 18,30: 21).

UN ADEVĂR PE JUMĂTATE i

la

rulează la Ferentari (orele 15 »; 
17.45; 29).

BAMBI : rulează la Doina (orele 
9.15: 11.15; 13; 15; 15,45; 1ES5;
29,39), Miorița (orele 9; 11,15: 13,39; 
15.45; 1»; 20.39).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : ruleazâ la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13.M; 15.45; 19.15: 20.39).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Unirea (orele 19: 19; 39).

MARY POPPINS : ruleazâ 1» 
Timpuri Noi (orele 9—18 în con
tinuare) ; la ora 20.45 — program 
de documentare.

FATA CARE VINDE FLORI î 
rulează la Aurora (orele 9.30; 
12; 15,45: 17,45; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Gri- 
vlța (orele 9; 11,15; 13.30; 1»; 18.15: 
30.30).

AGENTUL NR. 1 : rulează 
Giulești (orele 15,30; 18; 20.30).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11.30; 13,45; 16; 
20,45), Melodia' (orele 9;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
8,45; 11: 13,30; 16: 18,30; 20,45).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Pacea 
(orele 15.45; 18; 20).

CĂLĂREȚII : rulează la Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20.15).

BINECUVINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30: 17.45; 20). ,

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea-
K

18,30;
11,15;

ză Ia Crîngațl (orele 15,30:
20.15) .

TORA ! TORA ! TORA ! : 
lează la Cotroceni (orele 15,30; 
Floreasca (orele 15.30; 19).

CORNUL -----------------
Ia Viitorul 

MANIA 
la Volga 
15,45; 18.15; 
11,15; 13,30; ... ..................................
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30).

SORGUL ROȘU : rulează
Munca (orele 15,30T18; 20,15). 

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză Ia Moșilor (orele 15,30; 19).

OSCEOLA : rulează la Rahova 
(orele 15.30; 18: 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL t 
rulează la Popular (orele 14; 16; 
18; 20).

DACA E MARȚI, E BELGIA t 
rulează la Cosmos (orele' 15,30; 18;
20.15) , Vltan (orele 15.30: 18).

ORIZONT ABRUPT : rulează Ia 
Vitan (ora 20.15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

CREIERUL- : rulează la Arta (o- 
rele 15,30; lg: 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : ru. 
lează la Laromei .(orele 15,30; 
17,30; 19,30).

DE CAPRA : ruleazâ 
(orele 15,45; 18; 20,15). 
GRANDORII : rulează 
(orele 9; 11,15; 1X30;
20.30), Tomis (orelfe 9; 
15.45;.18; 20.15), Flanju-

la

Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19.30. Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA — ora 20; Teatrul. 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRINDBERG 
— ora 20: Teatrul de Comedie : 
CROITORII CEI MARI DIN VA- 
LAHIA — ora 20: Teatrul „C. Tâ- 
nase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVTNTUL — ora 19,30.

de limba engleză. Lecția a 
10,30 Muzică populară. 10,45 
serial : „Salut Germain", 
dul ...... '
11,15 Căminul la... Brașov. 11,55 
Selecțiuni din emisiunea „Prome
nada duminicală" 12,25 Reportaj 
TV. : „Caratele hărniciei". 12,45 
Telejurnal. 17.30 Deschiderea emi
siunii. Curs de limba rusă. Lec
ția a 22-a. 18,00 Steaua polară.
18,25 Muzica — Emisiune de ac
tualitate muzicală. 18,45 Publicita
te. 18,50 întrebări și răspunsuri. 
Tn ajutorul celor care studiază in 
învățămfntul de partid 19,10 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Comentariu la 40 
de steme.
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Județul Bacău. 20,20 
Seară de teatru : „Robespierre" 
(II). 21,30 Film TV. : „Sub luciul 
apei". 21.50 Melodii... melodii. Film 
muzical realizat de Televiziunea 
din R.S. Cehoslovacă. 22,10 Tele- 
glob . Imagini din Cipru. 22,30 
,.24 de ore“. 23,00 Campionatul 
european de baschet feminin : 
România — Polonia (repriza a 
11-a). Transmisiune de la Burgas.

Tn ciuda timpului neprielnic, ju
cătorii de tenis, români și ame
ricani, și-au continuat pregătirile 
în vederea finalei „Cupei Davis**, 
programată la sfîrșitul acestei 
săptămîni în Capitală. Ei profită 
de fiecare interval în care ploaia 
încetează pentru a se antrena în 
aer liber pe terenurile de zgură 
ale clubului „Progresul**. Luni 
dimineața, jucătorii români au 
făcut un antrenament de aproape 
două ore. S-a insistat mai mult 
asupra jocului de dublu, cuplul 
Năstase-Țiriac avind ca sparring- 
parteneri pe cehoslovacul Jan 
Kukal și pe Viorel Marcu. Apoi 
s-au jucat mai multe seturi de 
simplu. După-amiază, jucătorii ro
mâni au executat același program.

Tenismenii americani s-au antre
nat luni dimineață cu începere 
de ia ora 11,00. Pentru omogeni- 
zarea cuplului Smith-Van Dillen, 
căpitanul Denis Ralston a intrat

el însuși în teren, făcînd pereche 
cu Gottfried. Ralston a căutat să 
imprime o tactică adecvată tere
nului de zgură și bineînțeles, vii
torilor lor adversari.

Pentru proba de simplu. Smith 
s-a antrenat cu Van Dillen, iar 
Ralston a jucat împotriva lui Gor
man și Gottfried. Căpitanul echi
pei americane s-a declarat mulțu
mit de antrenamentele efectuate 
duminică și luni dimineața. Din 
păcate, însă, după-amiază, antre
namentele au fost întrerupte din 
cauza ploii.

Pînă la finală au mai rămas 
trei zile de pregătire. Să sperăm 
însă că timpul se va îndrepta și 
că jucătorii își vor putea continua 
antrenamentele în condiții mai 
bune. La dispoziția celor două e- 
chipe se află și terenuri cu zgură 
acoperite astfel că ei nu vor în
ceta nici o clipă lucrul cu mingea, 
atît de important pentru menți
nerea formei.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Teleșcoală. Televiziune 
școlară integrată Geografia Româ
niei (anul IV liceu) : Carpații Me
ridionali — grup I. Matematică 
(cl. a VIII-a) : Relații metrice in 
triunghiul dreptunghic. 10,00 Curs

PROGRAMUL II

20.00 Telecinemateca pentru ti
neret : „Lovitura puternică" — 
comedie muzicală poloneză 21,30 
Viața economică a Capitalei. 21.50 
Luminile rampei. O seară la Tea
trul Muzical din Brașov. Selec
țiuni din operetele ,.Se mărită fe
tele" de George Grigoriu și 
la Savoy" de Paul Abraham.
Tele tehnico-științific. 22.35 
ționar muzical-dlstractlv.

,.Ba!
22,25
Die-

MERIDIAN
_________________ . .. ■ - ./ ■ , ........................

• ECHIPA României a obținut 
o nouă victorie în cadrul Olimpia
dei masculine de șah, care se 
desfășoară în aceste zile la 
Skoplje. In runda a 11-a, șahiștii 
români au întîlnit formația Ar
gentinei, pe care a învins-o cu 
scorul de 3,5—0.5 puncte. Gheor
ghiu a cîștigat la Garcia, Ciocîl- 
tea la Emma și Ghizdavu la Hase. 
Ungureanu a remizat cu Debarnot.

In clasament comtinuă să condu
că U.R.S.S. cu 50 puncte (2), ur
mată de Ungaria — 28.5 puncte (1), 
Tugos'avla — 27 ptinc'e (2). ~o- 
mânia — 25,5 puncte, R. F. a Ger-

maniei — 24,5 puncte (1), Ceho
slovacia — 23 puncte (2), Bulgaria' 
— 22,5 puncte (1), Olanda — 24 
puncte (1), Spania, S.U.A. — 20,5 
puncte (1) etc.

în runda a 5-a a Olimpiadei fe
minine de șah, reprezentativa Ro
mâniei a terminat la egalitate : 
1—1 cu formația Angliei (Chart- 
ston—Pollhroniade 1—0 ; Nicolau— 
Sunnucks 1—0).

• LA OPOLE. în cadrul dina- 
moviadei de handbal, echipa Di
namo București a întîlnit forma
ția Dynamo (RD. Germană), pe 
care a învins-o cu scorul de 10—9.

în clasament, după trei etape, 
conduce formația Dinamo Bucu
rești cu 6 puncte, urmată de Dy
namo (R. D. Germană) șl Gwardia 
cu cite 4 puncte.
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România militează pentru
creșterea eficienței O.N.U.

în cadrul dezbaterilor din Adunarea Gene
rală a O.N.U., luni a luat cuvîntul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, șeful delegației ro
mâne la actuala sesiune.

După ce a relevat că partici
parea României la activitatea 
internațională se întemeiază pe 
analiza științifică a marilor pre
faceri ce s6 produc pe arena 
mondială și care creează pers
pective tot mai largi pentru re
alizarea unor relații noi între 
state, pentru instaurarea unei 
păci durabile, șeful delegației 
române a spus că așezarea re
lațiilor dintre state pe baze ribi, 
democratice, implică recunoaș
terea și aplicarea integrală și 
permanentă, de către toate sta
tele și față de fiecare în parte, 
a principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional : depli-. 
na egalitate în drepturi, inde
pendența și suveranitatea na
țională, neamestecul în trebu
rile interne, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau la a- 
menințarea cu folosirea forței, 
dreptul popoarelor de . a-si ho
tărî singure destinele.

întreaga politică externă a 
României socialiste dă expresie 
înfăptuirii con
secvente a aces-, ______________
tor principii.

Toate națiu
nile au dreptul 
și sînt deopo
trivă interesa
te să ia parte la 
rezolvarea ma
rilor probleme 
care confruntă 
omenirea, a 
spus vorbitorul. 
Aceasta implică 
în mod necesar 
crearea condi
țiilor de natură 
să permită o 
participare di
rectă a tuturor 
statelor, indife
rent de 
mărime, 
țiul sau 
social, la 
aplicarea 
asigure progresul general al u- 
manității într-un climat de 
pace și înțelegere. In context, 
ministrul român a relevat că 
un rol deosebit revine în aceas
tă privință Organizației Națiu
nilor Unite, instituțiilor sale 
specializate, ca factori de sti
mulare a colaborării, de elabo
rare a normelor chemate să gu
verneze relațiile dintre state și 
de asigurare a transpunerii lor 
în viață. De la această înaltă 
tribună, — a spus vorbitorul — 
Guvernul Republicii Socialiste 
România adresează un apel stă
ruitor tuturor statelor lumii, 
tuturor guvernelor, de a-și a- 
duce o contribuție cit mai sub
stanțială la creșterea eficienței 
O.N.U., la sporirea rolului ei 
în făurirea unei lumi a păcii, 
a conviețuirii națiunilor sub 
semnul înțelegerii și prieteniei, 
a unei cooperări internaționale 
eliberată de spectrul animozită
ților și neîncrederii.

„întotdeauna, România — a- 
răta președintele Consiliului de 
Stat Nicol’ae Ceausescu — a con
siderat că Organizația Națiuni
lor Unite este chemată să acțio
neze în direcția dezvoltării unei 
colaborări multilaterale între 
toate națiunile planetei noastre, 
a promovării în viața internațio
nală a unor relații bazate pe 
deplina egalitate în drepturi și 
care să excludă folosirea forței 
sau amenințarea cu forța în ra
porturile dintre state. Noi a- 
preciem că, în condițiile de as
tăzi, Organizația Națiunilor 
Unite poate exercita un rol mai 
important în această direcție”.

Tocmai aceste imperative au 
determinat guvernul român să 
ceară înscrierea pe ordinea de 
zi a celei de-a XXVII-a sesiuni 
a Adunării generale a punctu
lui intitulat : „Creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea și întărirea păcii

și securității internaționale, în 
dezvoltarea colaborării între 
toate națiunile, in promovarea 
normelor dreptului internațio
nal în relațiile între state”.

Referindu-se la securitatea 
internațională, vorbitorul a ară
tat că discutarea acestei pro
bleme , la actuala sesiune va 
trebui să dea un nou impuls 
punerii in aplicare a Declara- . 
ției asupra întăririi securității 
internaționale, în toate prevede
rile sale și, totodată, să ducă 
la examinarea și adoptarea unor 
noi măsuri menite să asigure 
realizarea codului comun de 
conduită al membrilor comuni
tății națiunilor lumii.

In acest spirit, România con
sideră că , este imperios nece
sară realizarea unei înțelegeri 
cu caracter universal. în 
să-și găsească consacrarea 
mandamentele superioare 
conduită și acțiune în raportu
rile interstatale, drepturile și. 
obligațiile fundamentale ale

care 
co
de

Cuvântarea ministrului
afacerilor

României

dezbaterilor

Generala
forță, _______ 

poten- 
sistem
identificarea căilor și 
măsurilor menite să

în cadrul unei emisiuni te
levizate, președintele Fili- 
pinelor, Ferdinand Marcos, 
a evocat unele probleme le
gate de situația din țară și 
de unele măsuri adoptate 
recent de autoritățile de la 
Manila. Referitor ia situa
ția internă după ' decretarea 
legii marțiale și arestările 
operate de autorități, pre
ședintele Marcos, relevă a- 
gențiile REUTER și ASSO
CIATED PRESS, a arătat că 
nu poate garanta ca legea 
marțială ar putea fi ridica
tă înainte de sfirșitul anu
lui 1973. Potrivit declarației 
sale, la sfirșitul anului vii
tor, ar urma să fie ratifica
tă și noua constituție a tă
rii, la elaborarea căreia lu
crează un comitet numit de 
Parlament și de șeful sta
tului.

• AGENȚIA SUDANEZĂ DE 
INFORMAȚII SUNA ȘI AGEN
ȚIA MEN informează că, la 8 
octombrie, guvernul Egiptului a 
cerut guvernului sudanez să-și 
retragă contingentul de trupe 
rămas pe teritoriul egiptean din 
timpul războiului din iunie 1967.

• UN ACORD REFERITOR 
LA TRANSPORTURILE. MARI
TIME a fost semnat la Pekin In
tre guvernele R. P. Chineze și 
Italiei — transmite agenția 
CHINA NOUA. Li Sien-nien, 
vicepremierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a avut o 
convorbire cu delegația guver
namentală italiană, 
ministrul marinei 
Giuseppe Lupis.

condusă de 
comerciale,

MANIFES- 
loc în capi- 

____  _ ___ cea 
10-a aniversare a dobîn- 
independenței țării.

• O SERIE DE 
TARI care au avut 
taia Ugandei au marcat 
de-a 
dirii

I

externe al
in cadrul

din Adunarea
a O,N>U.

statelor. După părerea noastră 
— a continuat vorbitorul —, 
printr-un astfel. de acord ar 
trebui : să fie precizată ferm 
necesitatea respectării dreptului 
sacru al tuturor țărilor la exis
tență liberă, la suveranitate și 
independență, la pace și secu
ritate ; să fie reafirmată obli
gația tuturor statelor de a res
pecta dreptul fiecărei națiuni 
de a-și hotărî singură destinele, 
corespunzător intereselor sale, 
fără nici un amestec din afară ; 
să fie recunoscut dreptul tutu
ror statelor de a se apăra cu 
toate mijloacele, inclusiv cele 
militare. Împotriva oricărui a- 
tentat la adresa suveranității și 
independentei lor naționale ; să 
fie recunoscut și statornicit 
principiul că nici o problemă 
care interesează diferitele state 
nu poate fi reglementată de- 
cit cu participarea directă și cu 
respectarea intereselor tuturor 
celor în cauză : să fie statuat 
câ orice încălcare a principiilor 
care trebuie să cîrmuiască re
lațiile internaționale, orice a- 
mestec in treburile altor state 
vor fi considerate acte împotri
va păcii, atentate la cauza co
laborării internaționale ; toate 
țările să reafirme în mod so
lemn obligația de nerecurgere 
la folosirea forței și la amenin
țarea cu forța împotriva altor 
state ; puterile posesoare de 
arme nucleare să-și asume obli
gația că nu vor recurge la aces
te arme sau la amenințarea cu 
utilizarea lor față de nimeni și 
în nici o împrejurare.

în continuare, vorbitorul a 
reafirmat poziția țării noastre 
față de lichidarea focarelor de 
tensiune și conflict.

Abordind problema dezarmă
rii, reprezentantul tării noastre 
a arătat : Guvernul român con
sideră că trebuie să se acțione
ze cu hotărîre pentru adopta
rea . unor măsuri efective de

stăvilire a cursei înarmărilor, 
de înghețare și reducere trep
tată a bugetelor militare, de sta
bilire a unui program concret 
avînd ca obictiv interzicerea fo
losirii armelor termonucleare și 
a altor arme de exterminare in 
masă. încetarea producției și li
chidarea stocurilor existente de 
asemenea arme, adoptarea de 
măsuri concrete privind desfi
ințarea bazelor militare străine 
și retragerea trupelor de pe te
ritoriile altor state, abolirea 
blocurilor militare.

România s-a pronunțat in mod 
consecvent și militează pentru 
convocarea Conferinței mondi
ale de dezarmare, pe care o 
concepe ca un for de dezbateri 
cu participare universală și 
competență generală în dome
niul dezarmării. Guvernul ro
mân consideră oportun ca actua
la sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. să adopte o hotărîre 
privind convocarea Conferinței 
sub egida Națiunilor Unite și 
întreprinderea măsurilor orga
nizatorice preliminare, astfel 
incit să se poată trece la efec
tuarea pregătirilor practice 
pentru ținerea ei cit mai curînd 
posibil. Totodată, întreaga acti
vitate a Comitetului de dezar
mare de la Geneva trebuie să 
fie îmbunătățită și lărgită, de
mocratizată și supusă unui con

trol efectiv al 
opiniei publice 
mondiale.

Subliniind că 
evoluția vieții 
politice în Eu
ropa a relevat 
posibilitatea in
staurării unor 
relații noi înjtre 

. statele conti
nentului, a în
făptuirii securi
tății europene, 
vorbitorul a a- 
rătat că în con
cepția guvernu
lui român, secu
ritatea europea
nă reclamă cre
area unui sis
tem de angaja
mente clare din 
partea tuturor 

statelor, precum și de măsuri 
concrete menite să garanteze 
dezvoltarea liberă și indepen
dentă a tuturor țărilor, precum 
și colaborarea largă și neîngră
dită dintre ele.

In această perspectivă, se im
pun pregătirea corespunzătoare 
și convocarea cit mai grabnică 
a Conferinței pentru colaborare 
și securitate in Europa. care 
trebuie să constituie un forum 
democratic al tuturor statelor 
interesate, pentru dezbaterea și 
adoptarea măsurilor de edificare 
â unor relații noi pe continen
tul european, de creare a condi
țiilor pentru depășirea actualei 
divizări in blocuri "" e o- 
puse și instaurarea 
de înțelegere, bună 
cooperare

a
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Lupte în apropierea
periferiilor Saigonului
* Poziție cucerită de patrioti la numai 14 km. 
de capitala sud-vietnameză • Bombardamen 

te la Bien Hoa
IN ACEASTA SAPTAMINA, 

CONGRESELE 
PRINCIPALELOR PARTIDE 

POLITICE
Luni, în localitatea Wies

baden, s-au deschis lucră
rile Congresului Uniunii 
Creștin-Democrate din R.F.

Germaniei. Congresul,
va dura trei zile, a fost 

deschis de liderul partidului, 
Rainer Barzel.

După cum s-a mai anun
țat. congresele principalelor 
partide politice vest-ger- 
mane. care vor avea loc in 
cursul acestei săptămini. ur
mează să elaboreze pro
gramele electorale in ve
derea campaniei electorale 
pentru alegerile generale an
ticipate. fixate la 19 noiem
brie a.c.

Cei 603 delegați la Con
gresul U.C.D.. reprezentind 
400 000 membri ai djc erse- 
lor organizații ale partidu
lui. vor dezbate platforma 
electorală prezentată de Rai
ner Barzel și vor definiti
va lista candidațtlor Uniu
nii Creștin-Democrate 
tru Bundestag.

Miercuri. Ia Dori 
urmează să aibă loc 
greșul Partidului I 
Democrat, ale cărui 
vor fi prezidate de 
larul Willy Brandt.

SîT Ar „S-jăî gl’Ț

h

pen

Cer 
Socta

R.F. POLONA : Aspect de la 
uzina de fibre artificiale 
..Sblon” din Garzo* Wielko- 
polsA-. întreprinderea produ
ce matern prme pentru mă
tase arbfxiaiă.

Eforturi pentru soluționarea
diferendului dintre cele două

ii*
X' 

n/s

Unitățile armatei lui Thieu n-au reușit să-recucerească lo
calitățile eliberate din zona Saigonului de către forțele 
F.N.E., relatează agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL. 
In nord-estul Saigonului. unități ale armatei populare de 
eliberare, care, de mai bine de o săptămînă. se apropie de 
periferiile capitalei, au hărțuit trupele lui Thieu, în apro
piere de Tan Uyen.

între șoseaua nr. 13 și locali
tatea Tan Uyen, patrioții s-au 
fortificat în trei sate, pe care 
le-au ocupat vinerea trecută, 
iar o unitare a F.N.E., de circa 
200 de oameni, ocupă o pozi
ție întărită, la numai 14 km nord 
de Saigon, relevă agenția 
FRANCE PRESSE. Patrioții au 
întreprins, totodată, bombarda
mente asupra pozițiilor inamice 
din provincia Bien Hoa, situate

Simpozion româno-britanic
Tema : Cooperarea industrială dintre România 

și Anglia

La Londra a avut loc un simpozion româno-britanic pe 
tema cooperării industriale. Delegația română a fost condusă 
ce G. Cristea, director general al Direcției de cooperare din 
Ministerul Comerțului Exterior. Din partea britanică au 
participat Sir Montague Prichard, președintele Grupului in
dustrial ..Perkins", Leopold Friedman, vicepreședintele Con
siliului pentru dezvoltarea schimburilor economice cu Europa 
de Răsărit, reprezentanți ai Departamentului Comerțului și 
Industriei.

In informația de presâ publicată la încheierea simpozionu- 
d se menționează că „cele două părți au examinat căile și 

le de Întărire a colaborării și cooperării industriale, 
de dezvoltare a comerțului româno-

rr.i

Agent' e de prese se”- 
raieazd noi
zițe pentru
□ ferendu.iio

luări de pe- 
soiubonorea 
a 'tre cele

state yemenite

■a I

irezen:; ea

fără bariereBal ca

urma

com j

capita
li stabilită de

Tot din capitala nord-yeme- 
;tă se anunță că Ahmed Al 

imis special al șefului

a Sanaa. după 
oficiali tați.e

recinrtx

eforturi 
unei col 
tre statele 
care a prezenta 
propuneri 
consideră 
treacă Ia 
niri intre 
state, care să diset 
transformării 
zonă a Păcii, cola 
nei vecinătăți, să 
înțelegere cu privire 
piile colaborării lor economice, 
politice și cultural-științifice.

In încheiere, vorbitorul a de
clarat că România va milita 
neobosit pentru ca O.N.U. să-și 
aducă o contribuție mai eficien
tă la efortul comun al popoare
lor pentru crearea unei lumi în 
care toate națiunile, libere și 
egale în drepturi, să-și poată 
realiza aspirațiile lor legitime 
de pace, bunăstare și progres.

>.ea de zi a 
sud-yeme- 

sta ar urma 
propunerile 

sud-yeme soluționare a
conflictul și cele ale gu
vernului de la Sanaa.

Ministrul sud-yemenit a de
clarat că, în întimpinarea aces
tei conferințe, țara sa se anga
jează să respecte încetarea fo-

mai anunțat, 
întreprinde o 

e de mediere pentru so- 
diferendului dintre 

cele două state yemenite.

nită s
Masiri _._r______ r ._____
satului egiptean, Anwar Sadat, 
a avut o întrevedere cu pre
ședintele Consiliului Republi
can al Republicii Arabe Yemen, 
Abdul Rahman Al Iriani.

După cum s-a mai anunțat, 
trimisul șefului statului egip
tean a efectuat zilele trecute o 
vizită și la Aden. Misiunea sa 
se înscrie în cadrul eforturilor 
întreprinse de unele capitale a- 
rabe pentru aplanarea conflic
tului dintre cele două state ye- 
menitg.

Opinii realiste în S.U.A, 
în favoarea comerțului 

cu țările socialiste

SE SUGEREAZĂ INIȚIEREA UNEI FORMULE 
GUVERNAMENTALE FRANCEZE PE BAZA 

UNUI „CABINET DE MARE COALIȚIE

Telexurile agențiilor interna
ționale de presă ne-au transmis 
informații despre seminarul or
ganizat la Washington de Con
siliul american pentru comer
țul între Est și Vest. Persona
lități marcante ale vieții poli
tice și economice din Statele 
Unite au luat — și cu acest pri
lej — poziție în sprijinul extin
derii comerțului cu țările socia
liste. Apreciind, astfel, că „Sta
tele Unite au comis o greșeală 
foarte serioasă și. in ultimă a- 
naliză. foarte costisitoare instau- 
rind bariere în calea acestui 
comerț" (Est-Vest), cunoscutul 
om politic Averell Harriman a 
chemat Administrația S.U.A. să 
întreprindă noi măsuri pentru 
dezvoltarea relațiilor 

țările socialiste.

Vălery Giscard d’Estaing, pre
ședintele Federației republicani
lor independenți, a făcut o ex
punere a programului partidu
lui său. Menținîndu-și sprijinul 
față de președintele Georges 
Pompidou și reafirmîndu-și fi
delitatea față de actuala majo
ritate parlamentară, președin
tele republicanilor independenți 
a sugerat ca gruparea guverna
mentală să preia inițiativa pro
punerii unei formule care să 
aibă la bază „un cabinet de 
mare coaliție”.

DiScurstil lui Valery Giscard 
d’Estaing capătă, potrivit agenției 
FRANCE PRESSE o considera
bilă importanță, în perspecti
va deschiderii campaniei pen
tru alegerile generale ce ur
mează să aibă loc în primăva
ra anului viitor. In context, Va
lery Giscard d’Estaing a pro
pus liderilor partidelor politi
ce franceze organizarea unor 
întrevederi asupra problemelor 
țării.

comerciale 
La rindul

■

Imagine de la cel de*al 59-lea Salon internațional al automobi 
lului, deschis la Paris.

Cu acest prilej, președintele 
Idi Amin a rostit un discurs 
radiodifuzat.

Egon Bahr la Moscova
• LA 9 OCTOMBRIE, la Mos

cova. au avut loc consultări în
tre Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Egon Bahr, secretar de stat 
la cancelaria guvernului fede
ral al R.F. a Germaniei. Cu a- 
cest prilej, au fost abordate pro
bleme de interes reciproc, rela
tează agenția TASS.

• CONSILIUL LIGII ARABE, 
reunit la 'Cairo a hotărît să 
convoace, în Kuweit la mijlocul 
lunii noiembrie, o reuniune a 
miniștrilor afacerilor externe și 
ai apărării din țările arabe în 
vederea discutării situației din 
Orientul Apropiat.

Da“ la

• PRINTR-UN DECRET AL 
GUVERNULUI BOLIVIAN a 
fost instituit controlul de că
tre stat asupra companiei

wiik
and Steel Industries". Decretul 
menționează că „scopul princi
pal al creării industriei de stat 
a oțelului este de a asigura ba-

zele dezvoltării tuturor' celor-' 
lalte ramuri industriale ale e- 
conomiei boliviene”.

în vederea pregătirii deta
liilor tehnice ale îritîlnirii în 
spațiu dintre echipajul .navei 
spațiale sovietice „Soiuz" și 
al celei americane ,.Apollo", 
la Moscova a sosit duminică 
un grup de specialiști ai Ad
ministrației Naționale pentru 
Aeronautică și Cercetarea 
Spățiului Cosmic (N.A.S.A.) 
— informează agenția TASS. 
Specaliștii americani vor al
cătui, împreună cu colegii 
lor sovietici, grupe de lucru, 
în cadrul cărora vor fi dis-r 
cutate probleme legate de 
reperarea navelor în spațiu, 
apropierea și amarajul aces
tora.

Preocupările principale 
ale americanilor 

a-a '
• CEL MAI RECENT SON

DAJ GALLUP relevă că prin
cipalele probleme care-i preo
cupă pe cetățenii americani sînt 
impUcarea S.U.AoHn Vietnam și 
creșterea costului vieții. Astfel, 
54 la sută din persoanele cărora 
li s.-a adresat tetrebarea „Care 
credeți că este-cea mai impor
tantă problemă ce confruntă 
țara noastră "bi prezent ?“ s-au 
pronunțat în acest sens.

La Viena s-a deschis, luni 
cel de- 23-lea Congres in
ternațional de astronautkSă, 

 

Ia cana" participă peste TDOO 
de eni de știință și spp- 

din numeroase țări 
mii. România 5Ste re- 

,___ N. j delegație
condusă de acad. Elie Ca- 
rafoli. _

ale-
prezentată de o

______
JJ

la 30 km nord de Saigon, Pe 
de altă parte, se semnalează 
ciocniri și acțiuni de hărțuire 
ale unor unități ale F.N.E. în 
provinciile Quang Tri și Quang 
Tin, pe frontul septentrional, și 
în jurul orașului Kontum, în 
zona Platourilor înalte.

în același timp, aviația ame
ricană a continuat să sprijine 
armata salgoneză în încercările 
ei de a respinge atacurile pa- 
trioților sau de a recuceri loca
litățile pierdute recent. Agenția 
U.P.I. menționează că bombar
dierele „B-52“ și avioane de 
asalt de tipul „Dragonfly” au 
bombardat și mitraliat pozițiile 
F.N.E. pe o rază de circa 
km în jurul Saigonului.
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In perioada 16 aprilie—5 
tombrie a.c., aviața Statelor 
nite a efectuat 57 de raiduri de 
bombardament asupra capita
lei R.D. Vietnam, Hanoi — in
formează un comunicat difuzat, 
prin intermediul agenției V.N.A. 
de către Comisia R.D. Vietnam 
pentru 
comise 
S.U.A. 
cestor 
mii de 
bombe
chete asupra cartierelor de lo
cuințe, întreprinderilor econo
mice, instituțiilor sanitare și de 
învățămint ale orașului Hanoi.

anchetarea ' atrocităților 
de imperialismul 

în Vietnam. în cadrul a- 
atacuri au fost lansate 
bombe cu săgeți, cu bile, 
ghidate prin laser șl ra-

evenimente prezentate

de comentatorii noștri
său, industriașul Cyrus Eaton 
sublinia că S.U.A. „trebuie să 
desfășoare un comerț avantajos 
cu toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor politică”.

Am considerat util și intere
sant să relevăm, în atenția ci
titorilor noștri, în mozaicul e- 
venimentelor zilei, informațiile 
care se referă Ia seminarul din 
Washington pentru că această 
manifestare se înscrie în cadrul 
unor evoluții notabile : este 
vorba de tendințele tot mai re
aliste și lucide înregistrate în 
Statele Unite în legătură cu in
tensificarea relațiilor economice 
și comerciale cu țările socialiste 
și necesitatea renunțării la prac
tici și atitudini anacronice, dis
criminatorii, tendințe ce se ma
nifestă mereu mai larg și con
cret.

Merită amintite, în acest sens, 
concluziile Comitetului pentru 
dezvoltarea economică, organism 
neguvernamental din care fac 
parte reprezentanți ai celor 
mai mari firme industriale, fi
nanciare și comerciale din 
S.U.A. Recomandind Adminis
trației să „promoveze o cotitură 
în sensul revirimentului în co
merțul Statelor Unite cu țările 
socialiste”, raportul Comitetului 
relevă că „valoarea practică a 
înlăturării restricțiilor din ca
lea comerțului internațional de
pășește granifa beneficiilor e-

conomice". subliniind, intr-un 
spirit realist, că „prin interme
diul comerțului se deschid noi 
canale de comunicații" și că 
„partenerii în schimburi comer
ciale tind să aibă un interes 
crescînd în reglementarea pe
cale pașnică a disputelor”. De 
altfel, succesul răsunător pe 
care îl cunoaște actualmente în 
S,U.A. cartea lui Samuel Pisar 
„Armele păcii" — o pledoarie 
pentru dezvoltarea unui 
comerț internațional fără 
criminări, o argumentare 
fundamentată a aportului 
care-1 poate aduce un aseme
nea comerț în instaurarea unei 
atmosfere de destindere — este, 
prin el însuși, semnificativ.

Dezvăluind, intr-un interviu 
acordat revistei L’EXPRESS că 
promovează un proiect de con
struire la Moscova a unui mare 
„centru comercial" cu birouri 
și hotel pentru oamenii de afa
ceri din S.U.A,, Armand Ha
mers, președintele lui „Occiden
tal Petroleum Corporation", ob
servă că „principala calitate a 
unui bun om de afaceri este să 
prevadă bine viitorul". Rămine 
de sperat, că privirile realiste 
în viitor care apreciază necesi
tatea unui comerț fără discri
minări cu țările socialiste vor 
predomina în Statele Unite.

larg 
dis- 
bine 

pe

EM. RUCAR

Rezultatul clar al 
referendumului malgaș 

Ieri, -alegătorii din Republica 
Malgașă au spus „da" masiv 
programului de guvernare al 
generalului Gabriel Ramanant- 
soa, venit la putere după de
monstrațiile și mitingurile or
ganizate, în luna mai, de stu- 
denți și sindicate în sprijinul 
efectuării unor transformări 
social-economice radicale în 
țară. Analizînd retrospectiv ac
țiunile actualei echipe guver
namentale de la Tananarive, 
rezultatele referendumului nu 
pțir de loc surprinzătoare.

Ancă de la numirea lui ca 
prhn-ministru cu puteri depli
ne. funcție ce apare pentru 
prima dată in istoria statului 
(pină în luna mai exista numai 
cea de vice-prim-ministru, cea 
de premier fiind deținută în 
fapt de președintele țării), Ga
briel Ramanantsoa a anunțat 
Îdă va aplica un ansamblu de 
măsuri destinate să creeze „o 

mosferă de austeritate, cinste 
rigoare morală". Principiile 

ore stau la baza programului 
actualului cabinet malgaș au 
venit în întimpinarea cerințe-

lor formulate în furtunoasele 
zile din mai : respectarea de
mocrației, permanența dialogu
lui cu toate tendințele de opi
nie din țară, decolonizarea vieții 
economice și lichidarea depen
denței ei de monopolurile 
străine. Măsurile adoptate 
vin să confirme hotărîrea gu
vernului malgaș de a angaja 
țara pe drumul progresului so
cial : desființarea impozitului 
fiscal minim și a impozitului 
pe bovine (există în țară peste 
10. 000. 000 capete bovine) ; 
aplicarea unei politici de redu
cere a decalajelor în privința
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Sambava

nivelului de trai; „malgașiza- 
rea" intensivă a posturilor ocu
pate încă de consilieri francezi, 
fără să aștepte revizuirea sau 
abrogarea acordurilor de coo
perare franco-malgașe etc. Tot 
în această etapă o nouă consti
tuție va fi elaborată și supusă 
dezbaterii populare.

Liderii majorității formațiu
nilor politice din țară s-au 
pronunțat favorabil proiectelor 
actualei echipe ministeriale și 
au declarat că vor acționa pen
tru rămînerea la putere a ge
neralului Ramanantsoa. Pre
ședintele Tsiranana și adepții 

v .— care au pierdut pozițiile- 
cheie în stat — au chemat 
populația să ^voteze negativ. Un 
„nu” ar fi însemnat revenirea 
la vechiul regim. Ceea ce era 

pentru masele
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inacceptabil 
populare...

Rezultatele 
de duminică .... 
opțiunea imensei majorități a 
tZ"Ul9613ș rlect®r.aI = au SP“S 
„«a 96,35 la sută din numărul
total al alegătorilor înscriși pe 
listele electorale. Procentajul 
cel mai mare de sufragii ex. 
primate în favoarea guvernu
lui a fost înregistrat în provin
cia Fiarananstoa, cea mai 
populată din Republica Malga- 
șa. In ciuda unor incidente 
provocate de formațiunile politice care se opun actuaIu|ui 
guvern și programului anunțat 
de acesta, referendumul s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
calm.

referendumului 
vin să confirme
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