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Ieri, in prezenfa tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,
s-a deschis

4
■

1 NTERNAJIONAL

In prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, a celoriara con
ducători de partid și de stat, hint, 16 octombrie, a avut loc 
inaugurarea celei de-a ll-a ediții a Tirgului International 
București.
. Complexul expoziticnol din Piața Scinteii cunoaște din nou 

efervescența marilor manifestări internaționale cu caracter 
economic. Prezența la tirg a 26 de state, din patru continente 
ale lumii, demonstrează larga adeziune de care se bucură 
această prestigioasă manifestare a tehnicii mondiale găzduită 
de țara noastră.

Ediția a ll-a a Tirgului Internațional București are un profil 
bine definit, fiind axat pe prezentarea de produse din do
meniile mașinilor-unelte, mecanicii fine, electronicii și electro
tehnicii, energeticii și metalurgiei, ramuri de interes major ale 
oricărei economii naționale modeme.

Prin numărul mare al expozanților, 943 de fi-me, de peste 
hotare, cu 215 mai multe ca la prima ed ne inaugurală, pr.n 
prezența unui mare număr de specialiști și oameni de afaceri, 
Tirgul de la București se afirmă ca un centru ce confrun
tare a realizărilor din domenii importante ale tehnicii con
temporane.

In același timp, el ilustrează in mod convingător dinamis
mul economiei noastre, succesele obținute de industria con
structoare de mașini care realizează o gamă variată de pro
duse, în pas cu cuceririle pe pian mondial. Totodată, tirgul 
de la București repfezintă o expresie grăitoare a partici
pării României socialiste la diviziunea internațională a 
muncii, la dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu 
alte țâri.

Sociauste 
nașul Nicolae 
mit. luni dimi- 

er.-smenii Sian Smith, 
lazx Erik Van Dillen. 

Ilie Năszase. lor. Tiriac, pe cei
lalți membri ai reprezentative
lor de tenis ale S.U.A și Româ
niei care și-au disputat, la Bucu
rești. finala -Cupei Davis*.

La . titre vedere au participat 
Constantin Mitea și Mircea Ma- 
iița. consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat. 
Constantin Mateescu. 
tele Federației Române de 
nis. Alexandru Lăzârescu. 
creț ar a] Federației.

Oaspeții au fost însoțiți 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii la

precum și 
oreședin- 

‘ Te- 
se-

de

București, precum și R. Colwell, 
președintele Federației de Tenis 
din S.U.A. W. Woods, preșe
dintele Comitetului „Cupei 
Da vis-.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu conducătorii și mem
brii reprezentativelor de tenis 
ale Statelor Unite ale Americii 
și Republicii -Socialiste România.

Felicitind pe jucătorii ame
ricani pentru performanța de a 
fi ciștigat „Cupa Davis“ și pe tc- 
nismemi români pentru jocul 
prestat, pe membrii ambelor e- 
chipe pentru întrecerea lor spor
tivă de înaltă ținută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
convingerea că intilnirea dintre 
reprezentativele celor două țări 
a servit cauzei prieteniei și în-

țelegerii între popoare. Preșe
dintele Consiliului de Stat a ma
nifestat dorința ca intilnirile 
pentru „Cupa Davis'1 din ultimii 
ani dintre echipele celor două 
țări să reprezinte începutul unei 
colaborări mai strinse in dome
niul sportului. în cadrul bunelor 
relații statornicite intre România 
și S.U.A.

Oaspeții 
călduroase 
de care 
condițiile in care s-a desfășurat 
intilnirea de tenis S.U.A.-Ro
mânia.

în încheierea întrevederii, care 
s-a desfășurat intr-o ambianță 
de caldă prietenie, președintele 
Consiliului de Stat s-a fotogra
fiat in mijlocul tenismenilor a- 
mericani și români, al celorlalți 
oaspeți.

au adresat mulțumiri 
pentru ospitalitatea 

s-au bucurat, pentru

pcpu-

(Continuare in pag. a Ul-a)
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și peștii, și

SE MUNCEȘTE INTENS, CU TOATE FORȚELE
PE FRONTUL CAMPANIEI AGRICOLE

MAREAȚĂ

Ora 10. La festivitatea ^inau
gurării sosesc t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi- 
nistri. „ _ .,

Sînt prezenți tovărășii Emil 
Bodnaraș, Manea f Mănescu,

Gheorghe Rădulescu, 
Trofin, Uie Verdeț, 
Berghianu, _ Gheorghe

Paul Niculescu-Mizil^Gheorghe 
Pană. ’ ‘
Virgil
Maxim ------
Cioară, Florian Danalache, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Rautu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, va- 
sile Patilineț, Ion Pățan, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă. Participă, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R.. 31 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai departamente
lor economice și ai centralelor 
industriale, ai unor uzine și 
mari unități, întreprinderilor 
de comerț exterior, numeroși 
specialiști.

Sînt de față șefii delegațiilor 
guvernamentale, reprezentan
ții statelor și firmelor partici
pante la această amplă mani
festare economică industrială, 
specialiști din numeroase țări 
ale lumii.

Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bu
curești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La festivitate asistă, de ase
menea, un mare număr de co
respondenți și trimiși speciali 
ai presei de peste hotare.

Președintele Consiliului de 
Stat. ' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, oaspeții de 
peste hotare au fost întîmpi- 
nați la sosire de Gheorghe 
Cioară, primarul general al 
Capitalei, Ion' Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministru al comerțului 
exterior, și Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Co
merț, care le urează un căldu
ros bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută pe șefii delegațiilor gu
vernamentale de peste hotare, 
sosite cu acest prilej în Ca
pitală : NI. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Jan Gre
gor, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al RxS. Cehos
lovace, dr. Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, 
Jozsef Biro, ministrul comerțu
lui exterior al R.P. Ungare, 
Wlodzimierz Lejczak, ministrul 
industriei grele din R.P. Polo
nă. pe reprezentanții celorlalte 
state participante la tirg, pe 
șefii misiunilor diplomatice.

Festivitatea inaugurării se 
Imnu- 
Socia-

Festivitatea inaugurai 
deschide prin intonarea 
lui de stat al Republicii 
liste România.

In numele Consiliului 
Iar și al locuitorilor municipiu
lui București, primarul gene-
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Am văzut de nenumărate ori 
Tulcea din aceeași perspectivă a 
pitorescului și inefabilului co
tidian. „Poarta Deltei" era pen
tru mine — și, poate și pentru 
alte cîteva zeci de mii de oameni 
ai acestui oraș — doar o intrare 
în lumea miraculoasă și inepui
zabilă a spațiului dintre cele trei 
brațe ale Dunării. Populat cu hi
merice veniri și plecări de păsări, 
aerul acestui oraș era singurul 
pe care îl putea respira copilăria 
fiecăruia dintre ei. Aveam chiar 
impresia că delta misterioasă a 
invadat orașul, că oamenii au 
devenit păsările, 
plantele ei.

Dar iată că ,,Poarta", de cîteva 
decenii, nu mai este doar pito
rească. Inefabilul ei cotidian însă 
a rămas. Dar este de descendență 
umană. Zilnic acest alambic care 
este orașul, complicat și totodată 
simplu și pur prin aspirația sa 
spre civilizație rezervă, atît celui 
pasager, cît și celui care va ră- 
mîne pentru totdeauna pe aceste 
meleaguri, surprize dintre cele 
mai neobișnuite. Neobișnuite, 
vreau să spun, doar prin prisma 
aceluia care a văzut numai pito
rescul acestui oraș.

Intr-una din zilele acestei 
toamne am descoperit din nou 
Tulcea. Am descoperit din nou 
și oamenii ei. Vocile, și chipurile, 
și gesturile lor de altădată nu 
mai sînt aceleași. I-am văzut pe 
stradă, la cinematograf, pe șan
tierul viitoarei uzine de alumină, 
i-am văzut mergînd grăbiți prin 
noua piață din centrul orașului, 
sau străbătînd imensele culoare 
ale noului magazin „Diana". 
Peste tot însă, orașul respira 
prin miile sale de alveole un aer 
nou. inedit. Am avut atunci sen
timentul. senzația acută că acest 
ținut altădată ignorat pînă și de 
norii primăvăratici trăiește o 
realitate fabuloasă. Dar nu una 
dintre acele realități de esență 
intrinsecă. Pentru că Tulcea s-a 
circumscris aspirațiilor întregii 
Românii socialiste, pentru că a- 
ceastă „poartă", ca și celelalte 
mii de porți ale țării, a intrat

deliberat și responsabil în sfera 
umanismului socialist. Priviți oa
menii orașului: vechi tulceni, ar
deleni, moldoveni, bărbați și fe
mei veniți din cele mai ascute 
colțuri ale deltei, lntrebați-i ce 
au adus cei douăzeci și cinci de 
'ani cîți s-au scurs de la înteme
ierea Republicii. Răspunsurile 
vor fi infinit de variate, însă cu 
elemente invariabile : un loc de 
muncă pe măsura calificării, un
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apartament, un concediu plăcut, 
un parc în fața blocului în care 
s-au mutat doar de cîteva luni. 
Sînt „mici" fericiri, frînturi, 
fragmente de fericire ; o tentație 
comună spre confort. Dar încer-

cați să faceți o sumă a acestor 
„mici" fericiri și încercați să le 
acordați un sens. Cu siguranță că 
el. va coincide cu acela al uma
nismului, al progresului și civili
zației. Iată realitatea fabuloasă 
și inepuizabilă a ultimului sfert 
de veac. Cauzele majore ale a- 
cestei realități trebuie căutate în 
reconsiderarea dialogului om-na- 
tură și în noul dialog dintre oa
menii înșiși.

Mai întîi au fost două fabrici 
■— o tăbăcărie și o fabrică de 
cherestea. Și multe, foarte multe 
cîrciumi. In locul lor — școli 
pentru copiii orașului. Apoi s-a 
ridicat fabrica de stufit. A fost

PAVEL PERFIL

• Și în județul Olt, Consiliul tineret să
tesc a înscris pe agenda de lucru o gcțiune 
prioritară : ÎNSILOZAREA FURAJELOR

• La bazele de aprovizionare a Capitalei 
MUNCA TINERILOR — MAI BINE ORGANI
ZATĂ

Am văzut la televizor, dar pentru a doua oară, filmul „Ro- 
meo, Julieta și întunericul", am citit și cartea după care s-a 
făcut filmul distins cu nenumărate premii, și de fiecare dată, 
descoperind acea lume azvîrlită cu dușmănie și cruzime în 
umilință și frică, acea lume neputincioasă în a-și apăra iubi
rile și speranțele, m-am gîndit că una din cele mai mari și 
nedrepte nenorociri pe care le poate trăi un om de la se
menii săi este lașitatea acestora.

Să se nască oare urîta lașitate doar în anumite condiții 
istorice și să explicăm urîta lașitate doar prin anumite situații 
limită, și să justificăm urîta lașitate doar atunci cînd spiritul 
de conservare iși înfige unghiile moi în pieptul ființelor fra
gile, răvășindu-le și coborîndu-le intr-o stare inferioară 
iată niște întrebări nu prea fericite și, oricum, pornite dintr-o 
superficială observație și înțelegere a vieții și a omului în 
relațiile sale cu istoria, cu societatea, cu semenii, cu sine 
însuși.

Desigur, anumite condiții istorice, anumite situații lim.itâ și 
anumite structuri psihice pot genera, și generează - a dove
dit-o și filmul numit mai sus - cazuri substanțiale de lași
tate, cazuri aproape artistice de decădere a omului la nive
lul. instinctelor, de reîntoarcere nefirească a omului în primi
tivism și monstruozitate. Există însă, după cum prea bine se 
cunoaște și se trăiește, lașități (într-o ierarhie aproximati
vă) mari și mici, lașități cu consecințe grave și lașități cu 
consecințe neînsemnate, unele chiar vesele și amuzante. 
Există însă și lașități care nu se pot desfășura, care nu 
se pot afirma și impune, în toată splendoarea lor tristă decît 
însoțite de justificări, de complicate susțineri teoretice, așa 
cum există și lașități în care nec^itatea producerii lor pare să 
fi fost inexorabilă.

Omenește vorbind, lașitatea, mare sau mică, rămîne tot
deauna lașitate. Dacă pentru cel care o trăiește, pentru cel 
care pu are, puterea să-i întoarcă spatele, se intimplă să 
devină o problemă de conștiință care-l va tulbura sau nu, o 
problemă, ca să zic așa, personală, pentru cei din jur, indi
ferent că-i atinge, nefericindu-i, indiferent că nu-i atinge, 
lașitatea nu-și modifică și nu trebuie să-și modifice niciodată 
culoarea putredă, nu-și modifică și nu trebuie să-și modifice

(Continuare în pag. a ll-a)
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Pe frontul campaniei agricole
SE MUNCEȘTE INTENS,

Prin mîinile elevilor de la 
Școala de calificare postlicea- 
lă din cadrul Grupului școlar 
„losif Rangheț", au trecut 
pînă acum sute de asemenea 

coșuri pline cu cartofi

TACCENTE

CU TOATE FORȚELE
CU CE PREȚ?

Și in județui Olt, Consiliul'
tineret sătesc a inscris

ÎNSILOZAREA
pe agenda de lucru

ca acțiune prioritară: . FURAJELOR
• 20 000 de tineri antrenați în această acțiune de amploare * Se însilo- 
zează tot ce cîmpul oferă • Pînă acum au fost puse la adăpost peste un 
sfert de milion tone furaje

însilozarea furajelor concen
trează, în județul Olt, puterea 
de muncă a aproape două zeci 
de mii de tineri. Preluîndu-se 
și generalizîndu-se inițiativa ti
nerilor teleormăneni, aici se

deose- 
grele

într-un ritm 
de condițiile 
ploioase ; sînt câu-

Brigăzi uteciste 
pentru lucrările 

cele mi urgente
In județul Iași, dificultă- 

I țile cauzate de ploi iii strin- 
Ș sul recoltei sînt depășite 

printr-o organizare deosebi
tă. In toate unitățile agricole 

i au fost constituite brigăzi 
I formate din tineri și vîrst- 
; nici, din cooperatori, nieca- 
i nizatori și elevi care acțio- 
i nează pentru încărcatul și 

descărcatul produselor. Toa- 
■ te atelajele, remorcile și au- 
| tocainioanele existente în e- 
j vidența unităților agricole 
• sînt folosite la capacitatea 
j maximă. La Podul Iloaiei 
I ca să exemplificăm, cei 5C 
j de ’uteciști ai satului au for- 
1 mat o brigadă și recoltează 

zilnic la porumb. Sprijinul 
’ lor se dovedește acum in e- 

liberarea a 315 hectare din 
cele 400 cultivate. In aceeași 
localitate, elevii școlii gene
rale au recoltat struguri de 

i pe o suprafață de 10 ha., le- 
j gumele de pe 12 ha., porum

bul de pe 6 ha, iar floarea- 
soarelui de pe ultimele 6 ha. 
Acum lucrează la strînsul 
legumelor. Pentru activitatea 
lor se evidențiază Doina O- 
prea, Mihai Abătăieșei, Cor
nelia Lotu, Mihail Bujilă și 
Vasile Hoștiuc. In satul ve
cin, la Bivolari peste o mie 
de cooperatori, salariați și 
elevi erau la cîmp la culesul 
porumbului. Paralel cu eli
beratul celor 1 545 ha. hec.- 

i tare cultivate (1 420 sînt cu
prinse deja in bilanțul reali- 

j zărilor), aici au și fost se
mănate cu grîu 400 de hec
tare și 50 de hectare cu orz. 
Un succes care, mai cu sea
mă în condițiile acestei 
toamne, se cere subliniat.

O. MARIAN
________________________

MUREȘ:
ELEVI $1 
STLDENJI 

LA
RECOLTAT
In județul Mureș, elevi, 

studenți și ucenici care se 
califica la locul de muncă in 
diferite uzine au constituit 
brigăzi de muncă patriotică 
participînd permanent în 
fermele I.A.S. și ale C.A.P. 
la strîngerea recoltei. Bilan
țul săptăminii cuprinde ; re
coltarea, sortarea și trans
portarea a 758 tone fructe. 
830 tone sfeclă de zahăr și 
furajeră, 100 tone struguri, 
70 tone legume și rădăci- 
noase, 123 tone cartofi și e- 
liberarea a 100 hectare cul
tivate cu porumb.

acționează 
bit dictat 
ale zilelor . t
tate și generalizate forme or
ganizatorice de mare eficiență. 
Cîmpul oferă încă foarte mul
te furaje verzi, iar „cămările" 
fermelor sînt incomplete. în 
valoarea nutritivă a porumbu
lui . cultură dublă, a lucernei 
crescută ca niciodată, a restu
rilor vegetale din grădinile de 
legume, a tulpinilor de porumb, 
gospodarii din județul Olt 
găsesc un înlocuitor eficace al 
concentratelor, un stimulent în 
sporirea producțiilor animalie
re. Firesc, în această perioadă 
de eforturi deosebite i-am cău
tat pe tineri, pe aceia care 
și-au formulat angajamente 
promițătoare.

La Tia Mare, două sute de 
tineri — cooperatori, mecaniza
tori, elevi și salariați — și-au 
asumat răspunderea reamenajă- 
rii a 19 gropi pentru siloz, re
coltarea și depozitarea porum
bului furajer de pe 140 hecta
re și cosirea a 80 de tone fin 
de pe canalele de irigații. Iar 
între vorbe și fapte ei au așe
zat semnul egal. Fără a între
rupe nici măcar pentru o cli
pă activitatea în perioada ploii 
de două săptămîni ei au însilo- 
zat peste două mii de tone fu
raje : au așezat în clăi aproape 
o sută de tone fînuri rezultate 
prin cosirea ierburilor de pe 
canalele de irigații, din cultu
rile de sfeclă și porumb pentru 
boabe. Acțiunea lor s-a desfă
șurat îndeosebi sîmbăta șl du
minica, iar în restul săptăminii 
după orele 17, adică Atunci 
cînd în utilizarea atelajelor a- 
păreau ferestre. „Aceasta este 
una din principalele acțiuni pe 
plan economic ale organizației 
noastre, ne încredința secre
tarul comitetului U.T.C., o ac
țiune în materializarea căreia 
s-au evidențiat toți tinerii co
munei. Noi o considerăm ca 
model de reușită la care ne 
vom raporta activitatea în pe
rioada următoare". Explicabil : 
rodul muncii tinerilor din Tia 
Mare înseamnă, în această 
toamnă aspră, depozitarea a 
peste 40 la sută din necesarul 
de furaje al unității fără 
celelalte lucrări 
jenite.

Furajele sînt 
multe localități 
Olt, noaptea, la ______  _ _
lor de la tractor sau a felina
relor că și în zilele cu vini 
sau ploaie. I-am văzut pe tine 
rii zootehniști din Drăgăneșt 
— Olt, cosind lucerna. ..Am de 
poxitat pînă acum cantități du 
ble de furaje față de nec'-ai 
ne spunea tehnicianul Petrt 
Marincu, secretarul comitetsix 
U.T.C. pe cooperativă, dar cuix 
am fi putut lăsa în cimp un a- 
tît de prețios furaj cum est< 
lucerna ? In pauza de prinz. ii 
trei zile, noi, toți îngrijitori 
am pus mina pe coase și an; 
strîns lucerna de pe zece hec
tare din imediata vecinătate s 
sectorului. 25 de tone de lucer
na a fost așezată pe uscătcarc- 
le cu aer cald obținîndu-se ast
fel un excepțional furaj pentn 

n-au putut 
continua! 
farurilor, 
n-a plo-

în zilele cu ploi abundente. La 
Potcoava, uteciștii au însilozat 
135 tone de lucerna și 220 tone 
porumb din cultura dublă ; cei 
din Coloftești au trecut în bi
lanț însilozarea a 500 tone de 
porumb verde și tulpini recol
tate de pe lotul de hibridare ; 
la Gostavăț, producția obținută 
de pe 100 de hectare porumb 
cultură dublă în sistem de iri
gare a fost depozitată de către 
tineri. Este vorba de mai bine ■ 
de o mie de tone, adică „pășu
nea" pentru iarnă necesară 
pentru o sută de vaci cu lapte. 
Și, cifre asemănătoare sînt in- 
scrișe în rapoartele muncii de 
căttre aproape. fiecare din cele 
339 de organizații sătești din 
județul Olt. Receptive la ape
lul recoltei, comitetele U.T.C., 
'cei aproape douăzeci de mii de 
uteciști și-au înscris la loc de 
frunte obiectivul furaje. Și au 
acționat cu hotărîre. Așa se si 
explică cum de, în județul Olt, 
au fost însilozate aproape un 
sfert de milion de tone furaje.

Cîmpul oferă încă mari can
tități de furaje spre a fi- însi
lozate sau depozitate în clăi. 
De pildă, abia două treimi din 
suprafețele de porumb cultură 
dublă au fost recoltate, iar pe 
circa o mie de hectare de lu- 
cerniere se poate aplica o coa
să. Cum starea terenului îngre
unează pătrunderea mașinilor, 
iar aglomerarea lucrărilor de 
recoltare a porumbului pentru 
boabe, a sfeclei si legumelor 
face aproape imposibilă disper
sarea forței de muncă, apare ca 
o necesitate direționarea forței 
uteciste către suprafețele aco
perite încă de furaje. Patrona
tă responsabil de către Consi
liul tineret săvsc din cadrul 
Comitetului județean al U.T.C 
acțiunea de Însilozare a 
lor poate dever.: in exclusivita
te terenul de afirmare a tine
rilor. Organizarea de e-h-p» 
uteciste care să vină fa snr::i- 
nul unităților —grî—ol— deficita
re tn forță de muncă ar fl ideea 
in spiritul căreia dacă s-ar ac
ționa, în timpul ce _  ___
ar fi posibilă depozitarea fa 
tregului necesar de baraje 1 
toate unitățile.

ar fl ideei

n al U.TXL, 
a furaje-

ța*
-are a tire-
â CCÎlipC

fcj sprîp*
•ole deficite-

mai scurt

(Urmare din pag. I)

momentul șoc, momentul in care 
Tulcea a epuizat o dată pentru 
totdeauna sfera letargiei și a de
crepitudinii. Apoi au apărut: 
Fabrica de legume și' fructe, 
Combinatul de industrializare a 
peștelui , frigoriferul și portul 
pentru navele de pescuit ocea
nic, primele blocuri de locuințe 
și primele cartiere. Urmează pe
rioada noului centru civic, a 
hotelului și a supermagazinului 
,. Diana". Urmează deci trecerea 
de la un oraș presupus solar — 
balcanic la un oraș cu o nouă 
existentă urbanistică și social- 
culturală.

Barierele tradiționale ale Tul- 
cei au fost depășite și la propriu 
și la figurat. Noile cartiere au 
urcat cele șapte coline ale orașu
lui alungind astfel iluzoriile pa
lete ale fostelor mori de vlnt. 
Una singură a mai rămas, ciu
dată, evocatoare, ascunsă undeva 
intre salcimii de lingă lacul 
Ciuperca.

Dar evenimentul numărul 1 al 
Tulcei, și chiar al întregului ju
deț este Combinatul de alumină.

ca
să fi fost stîn-

recoltate. îl 
ale județului 
lumina faruri
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viței", 
realiza 
seara, 
în.-.. zilele

Ceea ce 
ziua au 

la lițmina 
.o în care

uat ei au păstrat, aproape 
In continuă funcționare -tocă- 
t,orile și mașinile de recoltat 
furaje, sporind considerabil re- 

' .zer.va de furaje. Nici o fisură 
în organizarea muncii, în acți
unea desfășurată, larg și ds 
către tinerii din Gostavâț. Ra- 
domirești, Colonești și Potcoa
va. Intr-ajutorarea cu mecani
zatori a născut aici ideea 
confecționării de dispozitive pe 
două roți, ușor de manevrat pe 
orice Vreme, cu ajutorul căro
ra s-au transportat de pe tere
nurile îmbibate ca apă sute și 
sute de tone de furaje chiar și

O
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La bazele de aprovizionare ale Capitalei

MUNCA TINERILOR - 
MAI BINE ORGANIZATĂ

î

mai 
stai 
un

Nimic nu-i 
trist decît să 
de vorbă cu 

dezamăgit,
acest om 

tânăr, chiar

Tn ultimele zile, cifrele ex- 
primînd eforturile depuse de 
cei peste 4 000 de tineri ai Ca
pitalei — participant la acțtu- 
nea de aprovizionare cu cartofi 
— au crescut simțitor. Acolo 
unde a existat front ce taeru, 
cantitățile prevăzute a S pre
luate, sortate și depozitate sau 
livrate consumatorilor, nu r.-- 
mai că s-au realizat dar au 
fost chiar depășite. La 
George Coșbuc, de pildă, unde 
există ți spații de lnsursare.

lus, ne relata că zHeiz 
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De citsva zile, deși a plouat, și la cooperativa agricola din Poros- 
chia. toate forțele au fost dirijate către recoltarea și depozitarea 
tn silozuri a porumbului masă verde. Tineretul a depozitat peste 

150 de tone
Fotografiile de PAVEL T1NJALA

Numărătoarea inversă
Spun că acesta este evenimentul 
cel mai de seamă nu pentru in
vestițiile care s-au făcut, și nici 
pentru extinderea sa pe orizon
tală și pe verticală, ci pentru 
imensul său prestigiu, pentru 
faptul că a reușit să polarizeze 
in chip strălucit eforturile, gin- 
durile și sentimentele tulcenilor. 
Pentru că i-a determinat pe oa
menii „nordului celui mai de 
nord al Dobrogei" să descopere 
o nouă vocație: aceea a fabrică
rii aluminei.

In august 1970, sub soarele 
torid, izbucnit parcă dintr-o 
imaterială depărtare, s-au bătut 
primii piloți. Pînă astăzi lutul 
ancestral al dealului Taberei a 
fost străpuns de șasesprezece mii 
de piloți de toate dimensiunile, 
un păienjeniș de țevi și de tur
nuri, instalații de calcinare, cî
teva hale care ar cuprinde în 
perimetrele lor populația între

gului oraș. Subordonat acestui 
obiectiv a început construirea 
noului port mineralier. Și aici, 
ca și aiurea, a fost nevoie de 
piloți și de imaginație. Pentru că 
pămîntul cel mai de nord al 
Dobrogei, cel care deschide tri
unghiul fabulos al deltei este 
încă labil. Lutul, și milul, și ni
sipurile aduse de vînt și de flu
viu nu s-au stabilizat încă.

Am văzut oameni coborînd din 
lotci, venind dinspre sihlele de 
stuf ale deltei. Pe alții i-am vă
zut venind din celelalte colțuri 
ale țării. Știau că Tulcea are 
nevoie de constructori. Știau că 
Tulcea trebuie să producă în 
viitorul apropiat 250 000 de tone 
de alumină anual. Știau că Tul
cea are nevoie de blocuri și de 
vapoare, are nevoie de confort 
și civilizație. Aceștia sînt oamenii 
ultimului sfert de secol: oamenii

Bumbești-Livezenilor, ai Bicazu- 
lui și ai Săvineștilor, ai Argeșu
lui și ai Porților de Fier; oame
nii Tulcei contemporane.

împreună cu oamenii lui Dima 
Tudor, maistru mecanic la glisa
re, am urcat pe cea mai de sus 
cotă a șantierului: coșul de eva
cuare a gazelor. Înalt de 70 
de metri, era la cota finală. De 
acolo am privit întregul oraș. 
Prin mulțimea clădirilor am vă
zut alți doi stîlpi care dominau 
Tulcea : vechea geamie și coșul 
de la Combinatul de industriali
zare a peștelui. Primul ridicat 
dintr-o iluzorie ascensiune către 
celest, celălalt, ridicat programa
tic, necesar prin anul 1956. Iar 
acum, acesta de pe platoul Ta
berei, incomparabil mai zvelt, 
incomparabil mai mare, mai ne
cesar și mai semnificativ pentru 
profilul contemporan al orașului.

aentMmea: ^a 
ronț de lucru*, 
e aii® rile sînt
ioare capacității 
ferilor sosit in

\cest

3H făCJt 
au avu* 
adevărat, 

infe-
Este 
cu m 
de efort a ti- 
cele 7 puncte 
ale Capitalei,

ucru se explică, pe de o 
prin faptul că va

goanele sosite nu sînt dirijate 
judicios ți mai operativ. La 
rampa Progresul, de pildă, ca
pacitatea de descărcare este de 
circa 800 tone. Deși ritmul zil
nic planificat este mai mic de
cît jumătatea acestei cifre (377 
tone» in nici una din zilele pe
rioadei de cînd s-a declanșat 
acțiunea de aprovizionare nu 
s-a realizat cantitatea prevăzu
tă. Sînt cazuri, însă, cînd nu 
numai lipsa vagoanelor e de 
vină. Există cartofi, dar ritmul 
de transport sau însilozare este 
Ijr.t. La Obor, bunăoară, pe 
mulți elevi i-am găsit stînd 
degeaba, în așteptarea unui 
autocamion pe care să-1 încar
ce. Cele 10 mijloace repartizate 
de I.P.V.I.L.F. la această rgm- 
pâ se dovedeau, categoric, insu
ficiente. Iar elevii își iroseau 
în consecință, un timp prețios. 
Ne-a surprins aici și faptul că 
peste linia ferată, la numai 20 
de metri de locul descărcării 
stăteau aliniate 10 autocamioa
ne aparținînd autobazei nr. 5. 
Delegatul autobazei ne spune 
că acestea lucrează în schimbul 
de noapte și că sînt puse la 
dispoziția gării, care hotărăște. 
Oare, într-un asemenea iureș, 
cum este cel al aprovizionării 
de toamnă,, este permis ca atî- 
lea mijloace să stea nefolosite ?

Randamentul muncii tinerilor 
este scăzut de multe ori și din 
cauza unor treburi aparent 
mărunte cărora însă nu li se dă 
atenția cuvenită. La rampa 
Progresul, de pildă, munca ar 
fi ușurată 
funcțiune 
sortat 
mai fi 
vitate

și prin punerea în 
a unor mașini de 

și spălat, pentru a nu 
nevoie ca întreaga acti- 
să se facă manual.

Era într-o sîmbătă a acestui 
octombrie și era ziua în care în
cepea numărătoarea inversă. Di
ma Tudor, împreună cu Ghiță 
Constantin, cu Drăgoi Nicolae și 
cu ceilalți de la „lucrări specia
le" demontau complicata țesătu
ră de metal și de lemn, eșafoda
jul pe care au țintuit această înăl
țime. Începea numărătoarea in
versă. Emoțiile celor 28 de zile, 
cit a durat glisarea coșului, luau 
sfirșit. Oamenii maistrului Dima 
plecau la Iași, la Fabrica de me
dicamente, dar în urma lor ve
neau șamotorii. Cu siguranță că 
și ei vor părăsi acest șantier dt 
de curînd. Aceasta este legea 
inexorabilă a constructorilor. Dar 
în urma lor vor veni cei care vor 
lucra efectiv în cadrul combina
tului. Vor veni cei care vor îm
bogăți substanțial viața materială 
și spirituală a Tulcei. Și totuși, 
privind constructorii de la cota 
70 a șantierului, am văzut în ei 
oamenii care declanșează marile 
numărători inverse, marile inau
gurări sociale, politice, economi
ce, de civilizație; inaugurările 
socialismului, aici la Tulcea.

I.P.V.I.L.F. nu manifestă însă
prea mare interes in această
privință. Este necesar, de 
aceea, ca I-P.VJ.L.F. să dea 
dovadă de o concepție clară și 
fermitate în coordonarea for
țelor care au fost puse în miș
care. Tinerii participant 
munca patriotică țin să fie 
un real folos în acțiunea de 
provizionare a populației 
roadele toamnei.

Ia 
de 
a- 
cu

om
Cînd 
este 
foarte tânăr, deza
măgirea lui nu are 
insă timbrul resem
nării din mărturisi
rile înțelepților ci 
îmbracă de regulă 
forma nedumeririi. 
O nedumerire în 
care contrazicerea 
de către o împreju
rare sau alta, de 
către cineva sau alt
cineva, a iluziilor 
lui, întemeiate sau 
uu, naște accente 
patetice. Unii îi rid 
în nas, considetia- 
du-l naiv. Adesea 
asa și este numai 
că naivitatea lui 
n-are de ce să fie 
luată 
nici 
păcăliți din 
unei prea mari cre
dulități. Ce-l poate 
dezamăgi pe un om 
tânăr, care are In 
fata lui toată viata 
și încă ceva pe 
deasupra ? Te miri 
ce: o vorbă arun
cată la întâmplare, o 
promisiune care l-a 
emoționat ci'idva, 
în fine, orice în
seamnă înșelarea 
bunei lui credințe. 
Joaca cu vorbele, 
cu acele vorbe care 
nu mai ajung să fie 
în fapte, împinge 
mult prea în față 
instinctul de con
servare. suspiciunea 
regizată, neîncre
derea. Dar înșelarea 
așteptărilor este Li 
fel de tiu resimțită, 
indiferent de im
portanța împrejură
rii. Poate că aici se 
„ascunde" o mare 
calitate a omului 
tânăr: el n-are ne-

peste picior, 
măcar de cei

cauza

îndelungată pentru 
a ajunge să sesizeze 
deosebirea dintre a- 
parență și esență. 
Este atît de proas
păt și de curios in
cit s-ar putea spu
ne că în amănunte 
și fapte mici, pen
tru alții neînsemna
te, intuiția lui fără 
greș îi poate arăta 
chipul diform al 
ipocriziei. Întâlnești 
oameni, jumătate 
treji, jumătate a- 
dormiți, care vînd 
ideea de încredere 
pe un preț de ni
mic. Mica lor de
magogie în diver
sele relații cu tine
rii e amplificată, 
uneori, de difuzoa
rele sălilor de dans, 
anunțînd un pro
gram distractiv ce 
nu va fi sau, și mai 
rău, va căpăta o 
înfățișare ridicolă. 
Ce contează, par ei 
să spună, reclama e 
sufletul comerțului. 
Despre ce fel de 
comerț o fi vorba 
aici, nu se prea în
treabă. Formele ne
potrivirii dintre 
vorbă și faptă sînt 
multiple. Știm cu 
toții că au fost mo
mente în care re
crutarea foiței de 
muncă din mediul 
rural pentru șantie
re s-a făcut în chip 
nepotrivit: cu des
crieri idilice, 
promisiuni ce
corespundeau nici 
pe departe realității. 
Dar tinerii au ajuns 
să-și dea seama 
singuri de adevăr. 
Nu și-au pierdut i- 
luziile și nici nu 
și-au cenzurat vise
le dar au pierdut 
încrederea 
dintre cei 
mobilizat

cu 
nu

în unii 
care i-au 
indueîn-

Nu de mult am 
primit la redacție X 
scrisoarea unei ele- y 
ve, scrisoare ce << 
arată că mentalita- y 
tea acelor „mobili- <■ 
zatori" al căror in- y 
strument de con- < 
vingere este idilis- y 
mul îmbracă diver- <. 
se forme, după me- y 
diul în care- apare. <■ 
De astă dată, eleva y 
constata cu nedu- <• 
merite și amărăciu- y 
ne că iluziile firești <• 
pe care le nutrește y 
oricare tînăr au fost, <■ 
în cazul ei, ampli- z 
ficate în cnip arti- <■ 
ficial, ca într-un z 
dozaj — și el inter- <■ 
zis — în sport. E- z 
ducătorii ei i-au £ 
creat iluzia că exis- <■ 
tă o meserie, o pro- 9 
fesiune care se nu- <• 
mește pur și simplu x 
„intelectual" dar ea << 
constată că, față de y 
ceea ce trebuie să 9 
facă acum, școala V 
•-a dat o „spoială <• 
cu diplomă". Pe de y 
altă parte, nici re- <• 
partizarea ei nu res- z 
pectă caracterul, <■ 
destul de precis, al z 
pregătirii. Este infi- <■ 
nit mai scuzabil idi- z 
lismul ei decît no- <• 
civitatea educației z 
în spirit idilic. Ilu- C 
zionarea cu orice z 
preț, aici cu prețul <■ 
încrederii unui ti- z 
năr în ceea ce-i y 
spun profesorii lui, X 
aduce mai devreme << 
sau mai târziu deza- z 
măgire. In toate si- y 
tuațiile de acest fel, Z 
în relațiile cu tine- y 
rii, trebuie să ne Z 
cîntărim bine vor- 
bele și, în orice caz, y 
să renunțăm la cele y 
care induc în y 
eroare. <<

OCTAVIAN MILEA
voie de o experiență l du-i în eroare. C. STANESCU

ESTE INTERNATUL O
„FAMILIE ADOPTIVĂ “ 

A ȘCOLARILOR ?
Ce fac copiii dumneavoastră 

după ce vin de la școală ? La 
această întrebare, părinții sala- 
riați, ai căror copii rămîn nesu- 
pravegheați cea mai mare parte 
a zilei, nu pot răspunde decît 
aproximativ. în aceste condiții 
internatele și semiintematele pot 
avea un rol foarte serios. Dato
rită acestor „familii adoptive" 
copiii mănîncă la ore fixe, se o- 
dihnesc și își fac lecțiile sub în
drumarea cadrelor didactice. Sînt 
evitate astfel hoinăreala pe străzi, 
servirea mesei la ore nepotrivite 
și companiile nedorite.

O vizită prin cîteva internate 
și semiinternate ne-a permis să 
constatăm condițiile deosebite și 
îngrijirea de care se bucură co 
piii : dormitoare mari, curate și 
luminoase, bucătării care seamă
nă cu niște farmacii, săli de mese 
îmbietoare, într-un cuvînt, grijă 
părintească. Așa este, de pildă, 
semiinternatul Școlii generale nr. 
128. Totul este foarte curat, 
mîncare bună, consistentă, în 
ciuda unor greutăți.

Școala nu are încă un fond de 
rulment, care să-i permită 
strîngerea de provizii pentru iar
nă. Pivnița stă goală. Directorul 
școlii, prof. Filotie Cimpoieru, 
propune ca o parte din bugetul 
școlii să fie folosită pentru apro
vizionarea de iarnă, un fel de îm
prumut care să fie apoi restituit 
din contribuția copiilor. O altă 
piedică este dependența de nu
cleul financiar, care ar trebui să 
dirijeze cheltuielile, dar care, de 
fapt, îngreunează aprovizionarea 
din pricina birocrației și a lipsei 
de organizare. Astfel, pentru 
cumpărăturile curente, achizito
rul semiinternatului trebuie să se

ducă la Școala generală nr. 148 
unde, dispunînd de răbdare, 
va primi o serie de con- 
trasemnături — nu știm cît de 
necesare. De ce, ne întreabă di
rectorul Cimpoieru, nu ni se lasă 
posibilitatea de a ne gospodări 
singuri ? E drept că semiinter
natul este destul de mic — 50 
locuri totuși intervenția „nu-s 
cleului" ne incomodează și spun 
asta pentru că noi nu ne putem 
controla nici bugetul. Acolo su
mele sînt cunoscute numai glo
bal, pe toate școlile subordo
nate, ceea ce a făcut ca în a- 
cest ari să căutăm a îndupleca 
contabilitatea să ne calculeze 
fondul de care dispunem. Iată 
o problemă care ar putea fi re
zolvată, dacă inspectoratul școlar 
municipal ar avea încredere în 
spiritul gospodăresc al colecti
vului Școlii nr. 128.

Iată însă și altă situație. Școa
la generală nr. 51, cu internat 
și semiintemat, își gospodărește 
singură bugetul. Directoarea E- 
milia Boicu, ne asigură că me
niul este alcătuit la indicațiile 
medicului și după cele mai noi 
rețete. Dormitoarele mari, fru
moase, dar nemfiturate pînă la 
ora prînzului, nu sînt o laudă 
pentru gospodarii de aici.

începusem să ne întrebăm 
dacă există un internat - mo
del, și l-am găsit la Școala ge
nerală nr. 17. Directoarea Con
stanța Beșcu găsește că este fi
resc ca dormitoarele să strălu
cească de curățenie, să fie aeri
site, ca bucătarul să-și dea toată 
silința pentru mulțumirea copii
lor. In plus, aici sînt condiții 
pentru ca elevii de la semiin
temat să se odihnească după-

amiază alături de cei de la in
ternat.

Cantina Crupului școlar Vulcan 
servește masa atît elevilor, cît și 
salariaților — adică peste 2 000 
de oameni mănîncă aici. Să fie 
asta o scuză pentru vesela și ta- 
cîmurile murdare ? Multă ne
glijență aspect neigienic in 
bucătărie.

Credem că vizitele Sanepidu
lui ar trebui să pună lucrurile 
la punct. Cum se poate ca nici 
un cadru sanitar să nu fie con
sultat la alcătuirea meniului ? 
Aici servesc masa elevi care în
vață și muncesc în uzină, deci 
trebuie bine hrăniți. Cu mai 
mult spirit gospodăresc, cu mai 
puțină risipă este posibil să se 
servească un meniu mai consis
tent. In această privință nu este 
lipsit de rost un schimb de ex
periență cu alte cantine, unde 
lucrurile, cum spuneam, se pre
zintă altfel, adică mai bine.

MIHAELA COMAN

DEMNITATE
<[ (Urmare din pag. I) Z

J niciodată substanța subumană. A transforma, apoi, lașitatea S 
5 într-o slăbiciune de caracter sau într-o perpetuă nevoie de S 
J meditație asupra condiției înșelătoare a omului, chit că de S 
.! multe ori și din felurite motive sîntpm tentați s-o facem, este j 
J necinstit, la fel de necinstit cu a crede că în privința perfec- J 
.► ționării omului n-ar mai fi încă foarte multe de făcut. Dar > 

să observăm în acest moment că imploziile de lașitate sînt .! 
mult mai puțin frecvente în colectivități animate de interese j 

(I convergente, în colectivități unde oamenii trăiesc pentru ei .1 
I* și pentru ceilalți in aceeași măsură și cu aceeași încredere, J 

Acest tip de colectivitate reprezintă 'șansa demnității fiecăruia > 
I* dintre noi, cei care trăim azi în România. i
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Aspect din laboratorul de fi
zică al Liceului nr. 3 

din Baia Mare
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Ieri, in prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, s-a deschis

TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

ce ne întărește con- 
în reeditarea bunelor 
pe care participanții 
tîrg le-au înregistrat 
precedentă. Mențio-

constructoare de 
ține în comerțul 
cît și angajarea crescîndă a pro
ducătorilor, exportatorilor

de 1970, ceea ce confirmă atît 
|^>lul dinamic pe care industria 

constructoare de mașini îl de- 
internațional,

(Urmare din pag. 1)

.■: oe m

ițxna;

informea-
Nicolae 

Ceaușescu că, înfăptuind reco
mandările pe care le-a dat cu 
prilejul vizitei făcute in intre-

p.CTU. 
le si"

ral al Capitalei, adresînd un căl
duros bun venit tuturor celor 
prezenți la deschiderea celei de-a 
Il-a ediții a Tîrgului Interna
țional București, a spus : Sîn- 
tem bucuroși să constatăm că, 
devenind gazda unui număr 
din ce în ce mai mare de ma
nifestări, internaționale, atît pe 
plan economic, cît și în dome
niul cercetării științifice sau al 
activității social-culturale, Bu- 
cureștiul își afirmă participa
rea sa activă la dezvoltarea co
laborării internaționale.

Toate acestea sînt o urmare 
firească a ritmului ridicat care 
caracterizează dezvoltarea ge
nerală a țării noastre, a poziți
ei fruntașe a Capitalei în eco
nomia națională și în comer
țul exterior al țării. Avem în 
vedere faptul că în prezent 
municipiul București deține a- 
proape 18 la sută din produc
ția industrială a României și 
circa 15 la sută din exportul 
său total.

Ne exprimăm convingerea, 
stimați oaspeți, că integrată în 
■Efentextul. climatul și amploa- 
tWî în care se desfășoară în
treaga noastră viață economică, 
această a doua ediție a. Tîrgu
lui Internațional București va 
oferi un cadru corespunzător 
materializării proiectelor și in
tențiilor cu care ați venit. Cu 
aceste gînduri, vă urez deplin 
succes și o ședere cît mai plă
cută în orașul nostru !

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, ca
re a spus :

începînd de astăzi, cea de-a 
doua ediție a Tîrgului Interna
țional București își deschide 
porțile. Ca și la inaugurarea a- 
cestei manifestări în 1970, și a- 
cum. ne onorează prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru.

Ne face plăcere, de asemenea, 
să salutăm participarea la a- 
ceastă festivitate' â'delegațiilor 
din țările socialiste frățești, a 
delegațiilor tuturor țărilor' par
ticipante, precum și a. firmelor 
expozante lă tîrg.

Menținindu-și profilul său 
specializat pe o serie de sub- 
ramuri de vîrf ale industriilor 
electromecanice, Tirgul Interna
țional București se bucură și 
la a doua sa ediție de o selec
tă participare, exprimată in 
prezența a 26 de țări, dintre 
care 22 de țări cu pavilioane 
naționale, a 943 firme industri
ale și comerciale străine, pre
cum și a 156 firme românești 
expozante.

Constatăm cu satisfacție că 
această manifestare economică 
reunește la București multe 
țări și firme care dețin poziții 
din cele mai active în comer
țul și cooperarea cu țara noas
tră, ceea 
vingerea 
rezultate 
la acest 
la ediția 
năm, totodată, că în acest ’ an 
numărul firmelor expozante a 
crescut cu peste 28 la sută față 

^de 1970, ceea ce 

importatorilor noștri în aress- 
tă activitate.

în continuare, vorbitor 
spus : Ne bucură design: 
tul că, pe măsura spori 
tențialului nostru tehnic 
dustrial, a creșterii colz 
noastre economice cu «tr 
tea, orașul București 
tot mai frecvent un Ioc 
țional de intîlnire Ir.tre 
cătorii și oamenii de 
din numeroase țări.

Aceasta se datorează 
nă măsură rolului act 
care România il joacă In viața 
internațională, preocupărilor sa
le neobosite pentru prom-cvarea 
colaborării între toate țările pe 
baza egalității și avantajuiu 
reciproc, a respectării suveran: 
tații și independenței naționale 
Țara noastră continuă să-s 
multiplice eforturile In direc 
ția accelerării dezvoltării 
economice și sociale, cons 
rînd că progresul cooperării 
ternaționale este nemijloci 
gat de progresul fiecărei 
in parte, de sporirea perms 
tă a resurselor economice 
gajate în schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale.

Aceste două coordonate prin
cipale se regăsesc la Tîrgul In
ternațional București, manifes
tare care îmbină interesele tu
turor țărilor și firmelor parti
cipante și care avem convinge
rea că va prilejui o confrunta
re rodnică atît pe plan comer
cial, cît și tehnico-industrial.

Din acest punct de vedere, 
apreciem că sînt create toate 
condițiile ca și actuala ediție a 
tîrgului să cunoască un deplin 
succes. Organizarea sa la scurt 
timp după încheierea istorice
lor lucrări ale Conferinței Na
ționale a partidului. în cadrul 
cărora un loc important l-a o- 
cupat dezvoltarea economică a 
României, în acest context, in
tensificarea participării noastre 
în comerțul și cooperarea in
ternațională oferă producăto
rilor. exportatorilor și impor
tatorilor români un cadru fa
vorabil de aplicare a hotărîri- 
lor adoptate. In acest sens, a- 
vîntul cu care întregul nostru 
popor s-a angajat im efortul 
pentru realizarea înainte de 
termen a obiectivelor actualului 
plan cincinal va crea posibili
tăți sporite și va avea efecte 
pozitive pe linia comerțului ex
terior, a cooperării industriale, 
tehnice și științifice cu străină
tatea

Pentru a spori contribuția co
merțului nostru exterior la pro
gresul economic național sînt 
create condiții optime : dispu
nem de un puternic aparat de 
producție și cercetare, dezvol
tăm relații comerciale cu peș
te 110 state, promovăm o poli
tică economică și comercială 
deschisă față de toate țările in 
spiritul avantajului reciproc. 
Iată de ce considerăm că Tî 
gul Internațional București 
înscrie ca unul din factorii 
măsură să valorifice aceste 
diții in beneficiul egal ai 
lor și firmelor participai

In acest climat ce care 
rim cît mai fertil, urâm 
ror celor prezenți 1 
manifestare economi 
țională o activitate 
mult succes.

In încheiere, vor 
vitat pe tovarâ 
Ceaușescu să ta 
inaugurală a celei 
diții a Tîrgului Internau 
București.

In aplauzele paterace 
celor prezenți, președintele C 

sihuiui de Stat 
Socialiste România. taie 
glica inaugurală.

Declarind deschisă cea 
doua ediție a Tîrgului Interna
țional București, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a adresat fe
licitări organizatorilor, tuturor 
participanților, le-a urat succes 
în dezvoltarea cooperării econo
mice.

Timp de 9 zile, în 
României, specialiști di 
roase țări ale globi 
prilejul să 
noi reaiizăr 
ri::ctriate ce
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mare pro- 
u complet 
ba Saro. 

ute premiere ale in- 
romănești. prezentate in 

pavilkmttl central. este și strun
gul carușel de 1 250 mm. cu co
mandă numerică care permite 
execuția unei piese în flux de 
operați:. Randamentul unui ase
menea strung este de aproape 
1.5 ori mai mare decit cel al unei 
mașini-unelte" convenționale si
milare. De asemenea, este apre
ciată gama largă de noi mașini- 
unelte realizate de întreprinderi 
de specialitate din Oradea, Re
șița. Cugir, ' Suceava și alte 
centre. ”...

Discutind cu. conducerea mi
nisterului.de resort, cu. directorii 
centralelor industriale și ai uzi
nelor producătoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat a- 
ceste realizări, performanțele 
lor, recomandind, totodată, ca în 
cel mai scurt .timp să fie asigu
rate condiții pentru introducerea 
in fabricație ide serie a tuturor 
prototipurilor expuse.

De asemenea, a indicat ca pe 
fiecare produs să fie trecută în 
primul rind marca întreprinderii 
producătoare — adevărată carte 
de vizita a măiestriei tehnice și 
a calității muncii — și nu numai 
a firmei exportatoare, cum se 
procedează in prezent.

..Capul de afiș“ al celor peste 
8 000 de sortimente și produse 
ale electronicii-românești îl pre
zintă la 'tîrg' calculatorul Felix- 
256, expus ca prototip la ediția 
precedentă. De atunci și pină a- 
cum, el a intrat in procesul de 
producție, fiind capabil să exe
cute pină Ia 200 000 de operații 
matematice pe secundă. El este 
însoțit de o intreagă familie de 
calculatoare și minicalculatoare 
dintre care se -remarcă cele de 
birou CE-30 și CE-33. creații ale 
Institutului de tehnică de cal
cul.

Institutul de proiectări pen
tru automatizări, întreprinderi
le „Automatica",' „Electroăpa- 

ilustrata 
«■ ma

re. fiind pre- 
tirguri și sa- 
ale au fost 

medalii de aur. 
i sînt motoare cu 

ritrefrer axial și rotor disc, 
realizate după o concepție teh- 
zsoizg.că originală de Institutul 
de cercetări și proiectări pen- 
tr_ .ndustr.a electrotehnică, cu 
aplicații in domeniul comenzii 
marin .lor-unelte. aerotermelor 
etc., care au cucerit zilele a- 
cestea medalia de aur la Tîr
gul de la Caen (Franța). O 
altă realizare, premiată cu me
dalia de aur la Koln, în luna 
septembrie, este redresorul 
pentru sudarea electrică cu arc, 
in curent continuu, destinat su
durii manuale. Specialiștii In
stitutului de fizică atomică sînt 
prezenți la tirg cu betatronul 
de tip industrial, destinat lu
crărilor de defectoscopie a pie
selor metalice, precum și cu un 
filtru pentru reținerea aeroso
lilor radioactivi rezultați din 
centrale atomoelectrice, instala
ții nucleare, laboratoare care 
lucrează cu substanțe radioac
tive.

Colectivul tînărului Institut 
de creație științifică INCREST 
este prezent cu broșe de recti
ficat, cu lagăre lubrificate cu 
gaze, rod al colaborării cu spe
cialiștii Uzinei mecanice de la 
Cugir, cu atenuatorul de zgomot 
Silens-Coandă, instalațiile de 
ventilație Ejex-Coandă pentru 
hale industriale și laboratoare, 
cu macheta atenuatorului de 
zgomot pentru standurile de 
încercare a motoarelor turbo
reactoare.

în standurile din pavilionul 
central sînt expuse și realizări 
ale industriei optice, ale celei 
de aparataj medical. Și aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat indicații pentru alcătuirea 
unui plan comun al uzinelor 
producătoare și Ministerului 
Sănătății, în vederea dezvoltării 
producției acestui sector, po
trivit necesităților rețelei me- 
dico-sanitare.

Multe din produsele industriei 
constructoare de mașini 
destinate sectoarelor 
chimic, siderurgic, 
de construcții, altor 
economiei naționale, 
tenția macaraua 
80/100 tf, cu braț fix .
mobil, ce domină tirgul, varie
tatea utilajelor și instalațiilor 
destinate mecanizării lucrări
lor de subteran și cariere, a ce
lor pentru industria chimică și 
petrochimică, seria tipizată de

sint 
minier, 

șantierelor 
ramuri ale 
Atrag a- 
turn de 

și cărucior

i

marea ptatfo-rma a corn
ii expoztțional. oaspeților 
prezentate noi tipuri de 

instalații românești de foraj, in
tre care instalația mobilă P-80. 
pentru forajul structural pină 
ia 1200 m avind toate comen
zile pneumatice, care-i confe
ră un plus de siguranță in ma
nevrare. Specialiștii cunoscu
tei Uzine ploieștene „1 Maî“, 
care au realizat-o. il 
ză pe tovarășul 
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prinderea lor privind reduce
rea consumurilor de metal, a- 
ceastă instalație este mai ușoa
ră cu circa 50 la sută față de 
cele realizate anterior. Pe un 
autocamion de mare tonaj este 
expusă in premieră și instala
ția de intervenție. FS-32 — cre
ație de înalt nivel tehnic a în
treprinderilor centralei indus
triale din Ploiești. Ca un pro
dus de tradiție al uzinei plo
ieștene este prezentată și in
stalația de foraj F-200, care, ca 
și alte asemenea utilaje, pur- 
tînd aceeași marcă, a întru
nit anul acesta aprecierile spe
cialiștilor la tirgurile și expo
zițiile internaționale de la Miin- 
chien, Alger, Brno. Kiev sau 
Sidney și sint exportate intr-un 
mare număr de țări ale lumii.

Așa cum s-a arătat în raportul 
prezentat la Conferința Națio
nală, dezvoltarea industriei și 

w sie 51M kW — 6580 CP. a 
■or viteză de rircu-ație a fost 

mărită piuă la 200 km oră. pre- 
cosn și orii cu roți monobloc de 
ta tinăra fabrică de acest profil 
din Baiș

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că 
la actuala ediție a Tirgului in
ternațional București marea ma
joritate a exponatelor sint in 
funcțiune, fapt care pune mai 
bine in valoare performanțele 
acestora.

Cele Î56 de firme românești 
care participă la actuala ediție 
a tîrgului. marele număr de ex
ponate pe care-1 prezintă, re
flectă potențialul industrial" spo
rit al țării noastre, modernizarea 
continuă a mașinilor și agrega
telor. a căror competitivitate a 
crescut necontenit pe piața ex
ternă.

în timpul vizitei Ia pavilioa
nele și standurile românești, se
cretarul general al partidului a 

apreciat calitatea exponatelor, 
înaltul lor nivel tehnic, reali
zările obținute de colectivele de 
cercetători, proiectanți, munci
tori, ingineri, tehnicieni din in
dustria constructoare de mașini 
și din cercetarea științifică, în 
domeniul diversificării produc
ției, în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-Iea și Confe
rinței Naționale a partidului, 
le-a urat noi succese în ridi
carea în continuare a perfor
manțelor tehnice ale instala
țiilor, mașinilor și utilajelor.

Parte integrantă a politicii 
externe a României socialiste, 
extinderea cooperării economi
ce și tehnico-științifice, a schim
burilor comerciale cu toate ță
rile socialiste, cu celelalte sta
te ale lumii, își află o grăitoare 
ilustrare în faptul că an de an 
a crescut volumul schimburilor 
comerciale care îmbracă o gamă

I'c-rnațional București, 
fost parcurse succesiv

tot mai variată de produse, 
s-<si .rea: noi posibilități pen- 

dezvoltarea cooperării, 
însăsi prezența și la ediția din 
arest an a Tîrgului a numeroa
se țări si firme străine atestă 
acest fapt.

T arăsul Nicolae Ceaușescu, 
reilalți conducători de partid și 
de stat au vizitat pavilioanele 
și standurile țărilor participan
te la cea de-a Il-a ediție a Tîr- 
gului " " ' —

Au 
pavilioanele naționale și stan- 
durile Republicii Chile, Japo
niei. Irlandei, Israelului, Sta
telor Unite ale Americii, Da- 
nentarcei. Beigiei, Olandei, 
Cubei. Elveției. Iugoslaviei, 
Austriei. Marii Britanii, Repu-
- . Federale a Vermaniei, 

niunii Sovietice, Republicii
Democrate Germane. Poloniei, 
Bulgariei. Cehoslovaciei, Italiei, 
R.P.D Coreene și Ungariei, 
precum și standurile individua
le ale unor firme.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, a fost 
salutat cu căldură de conducă
torii delegațiilor guvernamen- 
li.e rr-?zer.:e. de refii misiuni
lor diplomatice ai țărilor res- 
psu.ive. acreditați Ia București, 
de directorii pavilioanelor și 
a;: reprezentanți ai țărilor și 
firmelor expozante. Șefului sta
ul român i-au fost prezentate 
produse dintre cele mai repre
zentative din diverse domenii 
a.e industriei constructoare de 
mașini, electrotehnicii, electro
ns-.:. printre care se remarcă 
un mare număr de calculatoare 
elev ironice, de mașini-unelte și 
instalații de diverse tipuri 
pentru prelucrarea metalului, a 
mase.zr rlastiie. a lemnului, 
sticlei, instalații pentru comba
terea poluării, o gamă mare 
de produse de mecanică fină și 
optică. aparate de măsură și

de televiziune, indus
trială. mașini de imprimat,
multiplicat și copiat, numeroase 
alte exponate de mare tehnici
tate. multe dintre ele în pre
mieră mondială în domeniul 
respectiv.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Rorain ia are cuvinte de apre
ciere față de calitatea produse
lor expuse, felicită pe partici
pant! și le urează succese la 
actuala ediție a Tirgului inter
național de la București. în 
timpul convorbirilor pe care le 
are. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
isi exprima convingerea că 
participarea la acest tîrg con
stituie un nou prilej de cu
noaștere reciprocă a celor mai 
noi realizări In domeniul con-
- :ru :r de mașini, va favo
riza noi acțiuni de colaborare 
si cooperare, de dezvoltare a 
schimbărilor comerciale, re
fer-: avantajoas-.-, pe bază de

egalitate, dintre România și 
celelalte țări, în scopul asigu- 
rării păcii, al progresului și 
civilizației fiecărui popor.

Șefii delegațiilor guverna• 
mentale, ambasadorii, directorii 
pavilioanelor naționale și re
prezentanții firm for străine au 
mulțumit președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România pentru cin
stea făcută de â vizita expozi
țiile. pentru interesul manifes
tat față de nrcdusele prezentate 
și aprecierile 1a adresa acesto
ra, împărtășind dorința de a 
dezvolta schimburile economi
ce și colaborarea tehnico-știin- 
țifică cu țara noastră.

Cea de-a doua ediție a Tîrgu
lui Internațional București 1972, 
prin numărul mare al țărilor și 
firmelor pe care le reunește, 
reprezintă o manifestare presti
gioasă, prilej de conlucrare 
rodnică între partenerii români 
și cei străini, de afirmare a 
faptului că una din cerințele 

internațio- 
diviziunea

fundamentale ale progresului 
fiecărei țări în condițiile socie
tății moderne este participarea 
intensă la schimbul 
nai de valori, la 
mondială a muncii.

de :Reportaj realizat 
ION MARGINEANU, 
MIRCEA IONESCU, 
PETRU UILACAN

Fotografii :
ANGHEL PASAT, 
ION DUMITRU

★

Participanții de peste hotare 
la cea de a Il-a ediție a Tîrgului 
Internațional București au luat 
parte, luni seara, la un spectacol 
folcloric prezentat pe scena Ope
rei Române.

ministerului.de
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PROFESIA TA • PROFESIA TA
Orientarea profesională—in

concordantă cu prognoza 
forței de muncă

La Liceul din Brănești, jude
țul Ilfov, am inițiat zilele tre
cute o anchetă pe tema profe
siei. Au fost abordați elevi din 
două cicluri de clasă — a Xl-a 
și a XII-a, aproape 200. Pozitiv 
este următorul fapt : elevii 
s-au gîndit la o profesie și au 
exprimat-o. Mai mult, un' pro
cent de peste 60 la sută indică 
momentul alegerii profesiei în
că în ultima clasă a școlii ge
nerale ; 25 la sută au luat hotă- 
rîrea odată cu opțiunea real 
ori uman sau pentru clasele 
speciale. Doar zece la, sută î- . 
tir, ie cu alegerea pînă la fi
nele clasei a Xl-a și .5 la 
sută nu sînt deciși pînă în ul
tima clasă. . Procentul nu se 
prezintă rău. Nu se prezintă rău 
nici din alt punct de vedere — 
al carierei pe care o au în ve
dere actualii elevi. Ei nu se 
gîndesc în exclusivitate să ur
meze _ învățămîntul superior, 
optează șt pentru școli post- 
liceale, vizează chiar intrarea 
în producție.

Toate bune, deci. Ne-a reținut 
atenția însă o subliniere a di
rectorului liceului, prof, eme
rit Dumitru Ciovlică : „Conți
nutul orientării profesionale 
este subțire ca substanță. Ele
vii își pun acut problemă vii
torului atunci, în prag de ab
solvire, atunci află și-i intere
sează cu deosebire comanda so
cială.

Un elev de pe lingă Focșani, 
Liviu T., ne scrie o lungă isto
rie din care reținem că, deși lui 
ii suride să Învețe meseria de 
croitor, s-a expus, prin această 
opțiune, la ironii și chiar «„bat
jocura" cum se exprimă el — a 
colegilor de vîrstă care îl iau 
acum în derîdere pentru că și-a 
ales o îndeletnicire de fată. „Nu 
înțeleg — scrie Liviu cu naivi
tate — de ce judecă așa. Doar 
la oraș sint destui croitori, adică 
bărbați care cos. Ce e de ris 
aici ? Băieții din clasă recunosc 
asta, dar zic că nu e modern să 
ne mai alegem acum asemenea 
meserii. Pe de altă parte nici 
părinții mei parcă n-ar fi de a- 
cord, deși ei văd ce greu e la 
noi in comună să-ți coși ceva, 
pentru că n-avem croitori. Croi- 
torese da, dar croitori nu. în fa
milia mea nu prea sînt mese
riași, toți lucrează îrt agricultură 
și tata zice că meserie înseamnă 
să știi să ții ciocanul în mînă. Eu 
am fost cu școala în vizită la un 
combinat de confecții și am vă
zut acolo destui bărbați. Vă rog 
să-mi răspundeți : este de dem
nitatea unui băiat să învețe o 
meserie destinată fetelor, așa
cum e croitoria ?“

Dacă e să intrăm în dialog nu
mai cu Liviu T. atunci ar trebui 
să lămurim mai multe lucruri ; 
ce înseamnă meserii moderne, 
ce se înțelege prin meserii pen
tru fete și meserii pentru băieți, 
dacă a fi meseriaș înseamnă 
neapărat a mînui doar ciocanul. 
Fiecare din aceste aspecte me
rită o discuție separată, după 
cum ni se pare că nu numai Li
viu dar și părinții lui ar avea 
nevoie de informații ample, că 
și în clasă în care învață el cir
culă fel de fel de prejudecăți. 
Evident, la rubrica „Profesia ta" 
avem prilejul să reluăm și să 
dezbatem fiecare latură a pro
blemei. Deocamdată, îl încredin
țăm pe Liviu, că croitoria nu 
este apanajuj fetelor — de alt
fel el pare convins de asta, răs
punsul nostru cerîndu-1 numai 
pentru a avea un argument in 
plus — și că oricît de moderni 
am fi vom continua să ne coa
sei» haine — mai frecvent in 
combinate industriale, dar și a- 
pelînd la mici meseriași — că 
meseriile se exercită și cu cio
canul. dar și cu rigla de calcul, 
cu acul, sau cu microscopul, 
după natura ei. 11 asigurăm pe 
Liviu că demnitatea profesio
nală — a băieților ori a fete
lor — o dă nu denumirea mese
riei ci exercitarea ei cu pasiune, 
cu dăruire, cu o mare compe
tență.

Scrisoarea lui Liviu este insă 
îngrijorătoare din alt punct de 
vedere : de ce nu se discută toa
te aceste probleme, cu sinceri
tate, tact pedagogic și pricepere,

De ce abia atunci ? — între
băm noi. Iar de la această în
trebare se poate ataca un as
pect al structurii orientării ele 
vilor spre profesii. Se constată 
un lucru : orientarea profesio
nală este prezentă în interesele 
școlii, uneori începînd cu elevii 
mici, dar n-are la bază argu
mente solide. Profesorii care se 
ocupă de acest lucru — diri- 
einții îndeosebi, întrucît sîntem 
încă departe de a avea profe
sori de orientare școlară și pro
fesională pentru toate școlile — 
nu stăpînesc problemele de 
prognoză a forței de muncă, nu 
știu ce se prevede pentru viitor 
în ceea ce privește dnzvol tarea 
economiei, științei și culturii, 
chiar în propriul județ. Din a- 
cest motiv — cum bine observa 
tovarășul Ciovlică — nu se face 
o orientare profesională de per
spectivă, ci doar curentă, de 
moment. Or, n-ar trebui să ne 
gîndim . că 'pe elevul din anul 
II, III ori IV trebuie șă-1 în
drumăm spre profesii necesare 
peste cinci, șase, chiar zece 
ani ? Din păcate, asupra aces
tui lucru se gîndește mai pu
țin. Bătălia se dă pentru re
zolvări operative, elevul să fie 
îndemnat să se gîndească la o 
meserie care să fie cît de cît 
potrivită cu aptitudinile sale, 
profesorii să le vorbească des
pre formele în care se pot pre
găti. să popularizeze o rețea de

„Este de demni
tatea unui băiat 

să învețe
o meserie destinată fetelor ?“

în clasă, in orele de dirigen- 
ție ?

Frâmîntârile care transpar din 
scrisoarea lui Liviu și care i-au 
creat o serioasă problemă pen
tru cei 15 ani ai săi, nu par a fi 
numai ale lui. Cine știe ce aite 
întrebări tulbură acum pe cole
gii săi de virstă aflați față in 
față cu una dintre cele mai se
rioase hotăriri de luat : alegerea 
meseriei. Unde dacă nu in școa
lă, cu concursul dirigintelui pot 
afla elevii răspunsuri la tot ce-i 
preocupă ? Și tot școala trebuie 
să-și extindă influența și asupra 
familiei, să o cointereseze, să-i 
spulbere îndoielile, să-i infirme 
prejudecățile, să și-o alieze :n 
descoperirea celor mai potrivite 
căi profesionale pentru copiii 
săi.

Iată de ce socotim scrisoarea 
lui Liviu T„ cu toate implicațiile 
intrebărilor sale, un posibil su
biect pentru o oră de dirigenție 
la clasa a VIII-a. dedicată o- 
rientării școlare și profesionale.

M. V.

v POȘTA 
k RUBRICIIJ VIA TA BA TE LA UȘĂ!
Beldiman Maria — satul Coa

da Malului — județul Prahova : 
în cadrul cooperației meșteșu
gărești funcționează cooperative 
speciale pentru cei care au de 
întîmpinat dificultăți ca acei; a 
despre care îmi scrii. Desigur, 
sînt meserii ce pot fi exercitai-? 
și in aceste condiții. Mă re: r 
la cartonaje și legătorie. dar 
mai sînt și altele. Cită vreme ai 
putut învăța și absolvi 8 clase, 
ai desigur și posibilitatea de a 
munci.

Așadar, adresează o scrisoare 
asemănătoare celei pe care 
mi-ai scris-o mie Direcției asis
tenței sociale din Ministerul 
Muncii și sînt încredințat că 
întrebarea pe care mi-ai pus-o 
va găsi răspuns. De altfel, și noi 
le vom face cunoscută scrisoarea 
dumitale.

Dumitru Georgeta — comuna 
Arsura — județul Vaslui : între
bările sint numeroase, dar imi 
este plăcut să răspund unei ele
ve cu note atit de bune, așa că 
să le luăm pe rînd.

Licee sanitare. funcționează 
la : Cimpulung-iviuscel. str. Ne
gru Vodă nr. 189 (secția : biolo
gie aplicată). Oradea str. Alu
minei nr. 100 (secția biologie a- 
plicată). Brăila, str. Plantelor 13. 
(secția biologie aplicată). Galați. 

școli, de facultăți. E util și 
asta, dar ne aflăm la ora în ca
re trebuie să punem elemente 
mai solide la temelia acțiunii 
de orientare. Ancheta noastră 
ne sugerează că ar fi bine, a- 
cum, să se inițieze în toate ca
sele corpului didactic un ciclu 
pregătitor pentru dirigințl, care 
să conțină, ca prim obiectiv, 
informarea lor In probleme de 
prognoză a dezvoltării econo
mice și a forței de muncă. în 
felul acesta, stăpîni pe datele 
viitorului, ei pot să-și propună 
orientarea profesională dife
rențiată a elevilor, pe ani de 
studiu, pe localități, în funcție 
de comanda socială a anilor 
clnd actualii elevi se vor con
frunta cu profesia. Dar, de
sigur. se pot concepe și alte 
forme de pregătire a dirigințl- 
lor în acest sens.

V. BRADESCU

apelăm /„“MEDITATOR
Despre meditator am discutat 

adesea. Totuși, revenim asupra 
problemei pentru că, se știe, 
acum foarte mulți- părinți ți 
elevi condiționează reușita în- 
tr-o viitoare școală ori faculta
te de asigurarea unui medita
tor.

Precizăm de la bun inceput 
că nu ne propunem să comba
tem cu orice preț existența me
ditatorului. Și pedagogii sint de 
acord că, în unele cazuri, tină- 
rul are nevoie de un sprijin in 
plus. în această idee și școala 
și institutele de învățămint su
perior patronează — și ar tre
bui să o facă cu mai multă 
consecvență — un sistem orga
nizat de meditații, numite, mai 
corect aici, ore de consultații. 
Alta este problema pe care o 
punem ia atenție. Cît de nece
sar este meditatori:! particular. 
O facem pentru că, 'de la în
ceput de an școlar se remarcă 
un fenomen. Foarte muițr pă
rinți au intrat in alertă pentru 
căutarea mediu lorilor. Ext-tâ 
acum ți o anume grabă ; me
ditatorul nu este angajat doar 
pentru adolescenți s. ,
aflați in fața absolviri: ■■■ ci
clu de școală. ca să-i ajute 
printr-o pregătire gy' ■o-— 
să reușească la un concurs Se 
cere concursul tai foarte tim
puriu. Dtr.tr-un sondaj făcut in 
vară, la admiterea in faccltate, 
am aflat că sin: famA-r care au 
cheltuit — de multe ori fără să 
fie de loc nesxxe. imrucit fiii 
și fi iede lor aveau la scoală o 
bună pregătire — pteă la 29 009 
lei cu meditațiile Xo-i poate 
reține nimeni s-o tari.

Ce face sau ar treben să 
facă școala ? In primul riad, o 
atentă muncă cu elevii, indivi
dual și cu lamuule iar. Un pe
dagog bun. care să se afle in 
postura tLngmteiuc. trebuie 

sir. Mihai Brava nr. 48 (secțiile : 
tehnica dentară st asistent me
dical de latoratorl. Tirgu Mu
reș. str. Vorosmartnv 8. (cu a- 
celeași două secte). Scoctecești 
— județul Olt (biologie aulica- 
tă). Ploiești, str. le'.eejeti nr. 11 
(biologie aplicată). Suceava, str. 
Gh. Doja (biologie aplicată). Ti
mișoara. b-dul Cetății nr. 24 
(biologie aplicată). Aceste licee 
formează cadrele necesare la
boratoarelor de tehnică dentară, 
laboratoarelor chimice de ana
tomie patologică ale institutelor 
medicale, laboratoarelor inspec
toratelor sanitare de stat pentru 
igienă. Examenul ponstă din o 
probă la matematică (scris și o- 
ral) comună tuturor specialită
ților. o probă scris și oraL la 
alegere, intre limba și literatu
ra română și fizică (pentru teh
nica dentară), chimia (pentru 
asistent medica! de laborator), 
anatomia și fiziologia omului 
(pentru biologie aplicată). Se 
cere materia celor 8 clase de 
școală generală, pe care le vei 
absolvi in acest an, căci pentru 
a te prezenta la concurs este 
obligatoriu să fi promovat clasa 
a VIII-a și să nu depășești 
virsta de 17 ani. Cit despre me
dicamentul pentru ținere de 
minte, pe care mi-1 ceri, socot

să-și cunoască foarte c.te ele
vii, în fiecare ac. de st -dre. să-ți 
apropie părinții încit aceștia 
să-i ceară sfatul în manent-i 
cind decid să angajeae medita
tor. O discuție intre ambele părți, 
sinceră, pe situația concretă a 
elevului, — pregătire, ideal pro
fesional. posibilitate de a Lacra 
singur — poate duce mod 
sigur la hotărirea judxaaesă 
dacă este sau nu este nevoie de 
meditator. O asemenea -1
lucidă inseamnă chiar g— j-ț 
de orientare profesională a ele
vului. Evident, va trebm ts- 
cutat neapărat cu catalog— 
ir. față, cu fișa făcută de 
diriginte privind modal de 
muncă al elesulut. evosot-a sa.

stată că este, intr adrrfc. ne
voie de un sen care să-i ajute 
s «,hiirș- ,ta~ pe esev. r-edad^C—I 
scotei, tare-i țcăe pe adaăeseeet. 
poate tem ren. cu : cted
să se apeîeae M medteat.nr. ctte 
ore. ce pcogtam de tacru să 
afâd elevul, ce să n--1 supra-

recție să fie ajutat elevul și pe 
ce spete: de t-rapi fc> fi-ltil a- 
ce-sta poate fi mat bine dirijată 
berna ritte—tie a famihet să nu 
rezulte d. - ea un stetp?j dopaj, 
Ștexasxxiurea eîe'.tii-i intr-o 
pregătise pentru care, poate, nu 
este dotat cct repetind inutil o 
materie pe care o stâpteește.

Xumeroș: pedagogi ai școlii 
tte-au sugerat să punem in dis
cuție această chestiune, intrucit 
in multe razurt s-a dovedit 
trutc-tatea dublării orelor de 
școală cu ore acasă, a cheltuie- 
htar ea—eu —meni care sint 
-mpii supraveghetori ai unui 
stedtu pe care elevul il poate

de SEN ALEXANDRU

că, ir. tazjJ dumitale, dorința 
intensă de a învăța și „de a ține 
minte absolut tot*,' reprezintă 
ce! mai bun medicament.

Huștin Dorina — Corabia. — 
județul Olt : Două școli din ju- 
detul Olt. imi par potrivite pen
tru dumneata : școala profesio- 
r.ală cu specialitățile vînzători 
in magazinele sătești, confecțio
nez tricotaje și țesător covoa
re. țesător covoare și cusă
turi naționale, școaiă care 
funcționează chiar în Cora
bia. str. Carpați nr. 115 și 
Șc >ala profesională din Cara
cal. str. Karl Marx nr. 3, cu 
specialitățile : vînzători în ma
gazine sătești, croitor îmbrăcă
minte pentru femei și cusături 
naționale. Cele două școli sînt 
dependente de Uniunea Centra
lă a Cooperativelor de Consum. 
Cere lămuriri la adresele indi
cate cu privire la ucenicia la lo
cul de muncă.

Victoraș Mihalașcu — Buzău : 
Pentru a-ți îndeplini țelul, este 
necesar să obții licența într-0 
anumită specialitate, cele mai 
indicate fiind după opinia mea, 
filologia sau economia generală, 
filozofia (îndeosebi sociologia). 

lntr-unul din atelierele Școlii 

profesionale de uceniet auto 

din Suceai, județul Buzău 

Foto: EM. TÂNJALĂ 

realiza singur, pe structura a 
ceea ce-i dă școala.

Meditatorul a ajuns să fie 
utilizat de unii părinți ca a- 
menințare pentru copiii lor în
clinați să lenevească, să trateze 
■gor viața de școală. EL medi
tatorul devine scuza nereușite
lor. Foarte adesea cind un elev 
n-a izbutit la un concurs, pă- 
rtr.ții justifică : „dacă nu i-am 
pus meditatori*. S-a făcut vreo
dată. insă, din curiozitate, 
calculul ciți din cei avind ani 
c? zile meditatori n-au reușit, 
repetat, la concursuri de admi- 
tere î Sugestiile pe adresa pa
ginii se referă la necesitatea 
urgentă ca școala să-și progra- 
=>Te ea ore de pregătire supli
mentară cu elevii care solicită 
p au nevoie de aceasta, iar fa
cultățile să reia cursurile de 
cwnsahață pentru elevii liceeni 
încă din acest trimestru de școa
lă. apLcxnd insă sistemul selec
tiv de .nscr ere. Adică, reco
mandările date de școală pentru 
cursuri de pregătire să fie 
justificate și nu o simplă for
malitate ; să se perfecteze de
plasările cadrelor didactice pen
tru a acorda consultații in anu
mite centre școlare ale țării. 
Altminteri se va menține o 
inechitate : elevii din centrele 
universitare beneficiază și de 
cursuri organizate de facultățj 
și de serviciile unor meditatori 
— nu in puține cazuri cadre 
universitare — iar elevii din 
provincie se prezintă la con
cursuri doar cu pregătirea dată 
de școală sau apelează la un 
sistem epuizant deplasîndu-se 
în alte orașe cu trenul, la 
cursuri de pregătire ori pentru 
a primi meditații plătite.

LUCREȚIA LUSTIG

Pregătirea de specialitate dori
tă se face la Academia de știin
țe sociale „Ștefan Gheorghiu", 
în cadrul căreia funcționează o 
facultate de ziaristică.

Grigoraș Laura — județul 
Caraș-Severin : Nu este nece
sar.

Sarealbă Maria — Cochirlean- 
ca — județul Buzău : Mal întii, 
te sfătuiesc să-ți ștergi lacrimi
le „cu care ai scris scrisoarea" 
ce stă acum în fața mea. Nu 
văd nici un motiv de îngrijora
re și de altfel cu ochii înlăcri
mați omul nu vede prea bine. 
Eu m-am gindit să te întreb 
dacă nu ai dori să te faci soră 
medicală. Din tot ce am aflat 
despre dumneata, mi se pare că 
această profesiune ți s-ar po
trivi. Dacă propunerea mea iți 
place, prezintă-te la Școala pro
fesională sanitară din Buzău, 
str. Cuza Vodă nr. 63. La exa
men se cer : limba și literatura 
română (scris și oral), anato
mia. fiziologia omului, igiena, 
scris și oral. îndrumătorul nu 
arată la ce fabrici și uzine se 
desfășoară cursuri scurte de ca
lificare la locul de muncă, dar 
serviciile de personal și învăță- 
mînt ale respectivelor întreprin
deri. te-ar putea informa.

F CBONICA^ 
^MUZICALA,

programul săptămînii...
• Sumele lui Aurelian Octao 

Popa, pe un ațif de concert, oferă 
aricind certitudinea unei săli pli
ne, unei seri de mare muzică.

A. O. Popa este un clarinetist 
cit totul iețit din comun, este un 
muzician care caută ți găsește 
mereu noi mqiaace de expri
mare, de afirmare artistică.

Părăsind pupitrul ansamblului 
_Mu*ica Xoca* (fapt care rămine 
inci inexplicabil . formație ale 
cărei succese au fost ani tn șir 
iraate fi de acticiiatea remarca
bilului darinetist, A. O. Popa a 
pat rtmrt beaele unei noi for
mații Ansamblul Stereofonic" 
prin care caută o nouă redimen- 
sionare a unora dintre partituri
le istoriei muzicii, explorind fe
nomenul stereofonic.

Membrii ansamblului se pare 
că lucrează cu asiduitate pentru 
un viitor concert ji pînă atunci 
ne-au oferit, săptămina trecută, 
posibilitatea de a asista la inau
gurarea unuia dintre cele mai 
interesante cicluri ale Filarmo
nicii, ciclu dedicat de astădată 
unei integrale (care se ta desfă
șura pe parcursul a doi ani) a 
opusurilor camerale ale lui 
Schubert și Brahms.

In program au figurat două 
lucrări capitale: Octetul de 
Schubert și Cvintetul op. 115 de 
Brahms.

Minut cu minut am simțit în 
desfășurarea muzicii unica forță 
a lui A. O. Popa, inimitabila 
artă cu care știe să scruteze a- 
dîncurile unei partituri.

In Octet, A. O. Popa a fost 
însoțit cu multă sîrguință de 
grupul de tineri instrumentiști (o 
mențiune deosebită pentru cor- 
nistul N. Lipoczi perfect tălmă
citor al unor portative de mare 
dificultate). Au fost multiple mo
mente care au demonstrat capa

FCRONICA T 
^FILMULUI 1

CONCERT
OMAGIAL

IOAN 0. CHIRESCU
Corul Filarmonicii „George 

Enescu" a prezentat, luni 
seara, la Ateneul Român, un 
concert omagial „Ioan D. 
Chirescu".

Corul Filarmonicii dirijat 
de Vasile Pântea, a interpre
tat, în prima parte a concer
tului, lucrări de Beethoven, 
Schumann, Brahms, Schubert, 
Milhaud, Britten, Șostakovici 
și Hristov.

Partea a doua a concertului 
a cuprins un grup de 10 lu
crări aparținînd compozitoru
lui Ioan D. Chirescu. Și-au 
dat concursul Emilia Petres
cu, Aurelia Diaconu, Bogdan 
Pancu, Alexandru Voinescu și 
Viorica Cojocariu. 

• • • « •

citatea de „asamblare" a for
mației, puterea instrumentiștilor 
de a ceni în întîmpinarea „gîn- 
durilor" protagonistului.

In sublimul Cvintet de 
Brahms, atit de cunoscut 
nouă din versiuni de rezo
nanță în viața muzicală, e- 
forturile colectivului, impecabila 
tehnică a instrumentiștilor, (re
marcabilă degajarea violoncelis
tului Dan Cavassi), au fost insă 
departe de vibrația clarinetistu
lui. In interpretarea lui Brahms 
o lectură oricît de corectă ar fi 
nu rămine decit o lectură. Și de 
multe ori am acut sentimentul 
că urmărim doar patru buni șco
lari alături de un real maestru.

• Marți seara, în Studioul de 
pe strada Nuferilor am avut re
velația unui talent copleșitor: 
violonista japoneză Mayumi Fu- 
jikaca. In concertul de Mendel- 
sohn-Bartholdy ea a demonstrat 
un unic cumul de valori de la 
un sunet catifelat și un ton de 
mare căldură, la tehnică briantă 
și un remarcabil simț arhitecto
nic.

In același simfonic, harpista 
franceză Martine Geliot ne-a do
vedit o imensă dragoste și înțe
legere pentru o partitură româ
nească : Concertul pentre harpă 
și orchestră de Paul Constanti- 
nescu.

îmbucurătoare a fost reîntîlni- 
rea cu o lucrare de tinerețe ă lui 
Dumitru Capoianu: Divertis
mentul pentru orchestră de coar
de și două clarinete.

Dacă acompaniamentul con
certelor a „șchiopătat", (iar în 
cazul Concertului de vioară a 
impietat și dezvoltarea discursu
lui sonor), în poemul Don Juan 
de Richard Strauss — piatră de 
încercare pentru virtuozitatea unei 
formații — orchestra Simfonică

Iată un film de excepție în 
cinematografia italiană, o ex
cepție negativă, un „fals" de 
zile mari. Regizorul Enrico 
Maria Salerno ■— care este și 
co-scenarist — găsește pe fun
dalul unei Veneții lacustre și 

•în plină degradare o idee 
„nouă" : doi oameni despărțiți 
se reîntîlnesc

Unul dintre ei, cel vinovat, 
bărbatul mai are prilejul de a 
oferi fostei soții (și nouă spec
tatorilor) o lungă gesticulație 
cabotină, atît de penibilă îneît 
poate fi omologată ca record 
în materie. Față de tristețea 
reală a unui vechi oraș măci
nat de ape, tristețea mincinoa
să a unui cuplu bosumflat nu-i 
decît o impietate. „Gîndirea 
artistică" a regizorului Enrico 
Maria Salerno e astfel egalată 
doar de tupeul sloganului pu
blicitar ce însoțește . degeaba 
protector pelicula : „Un film 
tulburător prin pasiunea nes
tinsă care continuă să lege un 
bărbat și o femeie de multă 
vreme despărțiți..." Cum pre
zentările acestea în care se 
face abuz de cuvintele „un 
bărbat și o femeie" au devenit 
un fel de șantaj sentimental 
la care se apelează cu o sus
pectă lejeritate, nu mai e ca
zul să insistăm. Să vedem ce 
face în acest film bărbatul ? 
Personaj principal, muzician 
ratat, el își invită fosta soție 
pentru o discuție „hotărltoare". 
De fapt invitația, are un.cinism 
disimulat, eroul nu face altce
va decît să mai jignească oda

a Radioteleviziunii și dirijorul 
E. Elenescu au dat mai mult 
decit măsura valorilor cu care 
ne-a obișnuit.

* Vineri, la Ateneu, în locul 
Filarmonicii aflată in turneu — 
amatorii de muzică din Capitală 
s-au întilnit cu Orchestra de ca
meră „București". In muzică 
mare de Vivaldi, Mozart, Schu
bert, Enescu formația dirijorului 
Ion Voicu a demonstrat cu cită 
ardoare și responsabilitate conti
nuă să urce treptele unei măies
trii care o apropie de formațiile 
europene ce-i servesc drept mo
del.

• In sfîrșit, un loc deosebit în 
agenda săptămînii trecute, l-au 
avut manifestările muzicale de la 
Timișoara, inițiate cu prilejul a- 
niversării unui sfert de veac de 
la înființarea Filarmonicii și O- 
perei din locdlitate.

O suită de concerte simfonice, 
corale, spectacole de operă au 
marcat liniile unor meritorii e- 
voluții artistice (printre ele pre
miera operei „Răscoala" de Gh. 
Dumitrescu, prima audiție a unei 
Uverturi dedicate acestei aniver
sări, un spectacol cu Aida în 
montarea din urmă cu 25 de 
de la inaugurarea Operei tirtlv 
șorene).

Nu am avut posibilitatea să 
particip la această suită de ma
nifestări. Am ascultat însă trans
misiile radiofonice și imprimă
rile realizate la aceste concerte. 
Ele demonstrează înainte de 
toate o calitate interpretativă 
care nu poate fi decit rodul 
unor trainice căutări artistice, 
demne de tradițiile artistice ale 
orașului de pe malurile Begăi.

IOSIF SAVA

tă, încă odată femeia pe care 
a alungat-o în urmă cu ani. O 
plimbă prin oraș, o seduce în 
apartamentul său, îi oferă o 
masă Intr-un local de un ro
mantism obligatoriu ca și nota 
de plată, insinuează că-i bol
nav (de o boală necruțătoare 
desigur) și se înnobilează sub
til vorbindu-i emfatic despre 
concertul pe care-1 pregătește, 
un concert pentru oboi, după 
partitura unui compozitor ne
cunoscut, „anonimul venețian" 
etc.

Veneția e frumoasă în conti
nuare, concertul la fel de fru
mos, numai filmul, asemeni 
personajelor sale, nu reușește 
să ne spună nimic. Păcat de o- 
peratorul Marcello Gatti, de 
plasticitatea rafinată a imagi- 
niilor sale.

Apropo de... „Veneția" daca 
„ANONIMUL VENETIAN" es
te un film care nu trebuia 
găzduit pe ecranele noastre e 
cazul să ne întrebăm — de ce 
nu a fost cumpărat unul dintre 
cele mai bune filme ale ulti
milor ani, excepționala ecrani
zare regizată de Luchino Vis
conti după nuvela lui Thomas 
Mann. „Moarte la Veneția" ?

„CINE CÎNTA NU ARE 
G1NDURI RELE" producție 
studiourilor Croația — film,^ 
regizat de Kresd GoHk (cel ca
re a realizat în urmă cu cîțiva 
ani „Am două mame și doi 
tați") este o comedie satirico- 
muzicală, ecranizare a unui 
text de Vjekoslav Majer.

Filistinismul mediului mic 
burghez este obiectul acestei 
satire care, din păcate, dincolo 
de mijlocul filmului obosește 
transformîndu-se cind în mu
sical banal, cînd în comedie de 
situații, simplă scenetă revuis
tică.

Familia Safranek trăiește — 
subiectul acțiunii se petrece 
înainte de cel de al doilea răz
boi mondial, — o tipică dra
mă filistină. Tatăl este un po
litician de cafenea care discu
tă politica internațională pre
cum eroii caragialești, mama o 
gospodină care citește romane 
de duzină, îmbătrînind în plic
tis. în viața lor apare un al 
treilea personaj, o canalie sen- 
tnnentală... Scandal, iertare, 
toată lumea e mulțumită, via
ța merge mai departe etc.

Film inegal, „CINE CÎNTA 
NU ARE GÎNDURI RELE" 
poate fi apreciat cu plus doar 
în contextul unui repertoriu 
din care lipsește comedia mu
zicală.

TUDOR STANESCU

ANONIMUL VENETIAN
— producție a studiourilor 
italiene și CINE CINTA 
NU ARE GINDURI RELE
— producție a studiourilor 
iugoslave

aiAB?!, 17 OCTOMBRIE 1972

LOGODNICA FRUMOSULUI 
DRAGON : rulează la Central 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20,30).

LIUBOV IAROVAIA : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Scala (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 21), Capitol (orele 
9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Melodia (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15; 3U.30), Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la București (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21). Feroviar (ore

le 8,45; 11; 13,15; 15,45; 13.13;
20,30),  Excelsior (orele 8.45; 11: 
13.15; 15.45; 18,15; 20,30). Modern 
(orele 8.30: 11; 13,30; 16; 18.30; 21).

ELIBERAREA LUI L. B. JO
NES : rulează la Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21). Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20.30), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Patria 
(orele 10; 12 45; 15.30, 18.15; 21).

FATA CARE VINDE FLOHi : 
rulează la Giulești (orele 10; 12; 
15.30; 18; 20.30).

BAMBI : rulează la Doina (orele 
11,15; 13; 15; 16,45; 18,45: 20.30 — 
la orele 10 Program de desene 
animate). Cotroceni (orele 16; 18; 
20).

CORNUL DE CAPRA : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).
Miorița (orele 9; 11,15 13,30; 15,45; 
18; 20.30).

AVENTURI LA MAREA NEA

MESAGERUL : rulează la Volga 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18.15; 
20.30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

GRA : rulează la Buzești (orele 
15.30; 19).

ALEAHGA REPEDE. ALEARGĂ 
LIBER : rulează la Floreasca (o- 
rele 13.30; 18; 20.15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17.45 ; 20), Pacea (orele 15,45; 
18; 20), Moșilor (orele 15,30; 17.45; 
20).

MERY POPPINS : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

DAURIA : rulează la Viitorul 
(orele 15,45; 19.15).

TORA 1 TORA ! TORA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19,30),  Arta (orele 15,30; 19).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN

TULUI SIPOS : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.45; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18; 20,15), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30;
15.45: 18; 20.15).

CINE CÎNTĂ, NU ARE GIN
DURI RELE : rulează la Popular 
(orele 15.30; 18: 20.15).

20 000 DE LEGHE, SUB MART: 
rulează la Unirea (orele 16; 18,15;
20,30).

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

FERMA DIN ARIZONA : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19), 
Cosmos (orele iâ.30; 19).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : FANNY — 
ora 20; (Sala Studio) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : O LUNA LA

ȚARĂ — ora 20; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu_ 
landra“ (Schitu Măgureanu) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
ora 20; (Sala Studio) : SPECTA
COL DE POEZIE $1 MUZICA — 
ora 20: Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Victoria) : TRÂSNITUL MEU
DRAG — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Academiei) : RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 17; (Sala Vic
toria) : ARICIUL ALBASTRU — 
orele 10 și 17; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : SICILIANA — ora 
19,30; Circul „București" : LA
ȘART, VEDETELE CIRCULUI — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 

9,05 Teleșcoală. Geografia Româ
niei (anul IV liceu) : MUNȚII 
APUSENI. 9,30 Limba română 
(clasa a VIII-a) : PROBLEME 
DE ORTOEPIE, ORTOGRAFIE SI 
PUNCTUAȚIE. 10,00 Curs de lim
ba engleză. Lecția a 24-a. 10,30 
Căminul. 11,10 Selecțluni din emi
siunea „Promenada duminicală". 
12,05 Roman foileton : „Contele 
de Monte Cristo". Reluarea păr
ții a III-a. 12,45 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de dupâ- 
amiază. Curs de limba rusă — 
Lecția a 23-a. 18,00 Cum vorbim ? 
18,20 Barzi șt rapsozi : Gheorghe 
Turoi, fluieraș. clmpoier și cîn- 
lăreț din comuna Valul lui Tra
ian — Constanța. 18,30 Publicitate. 

18,4u Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară si profesională. 
A fi... Oțelar. 19,00 Caleidoscop 
cultural-artistic. Emisiune de in
formație și actualitate literară, 
teatrală, cinematografică și plas
tică. 19.20 1001 de seri : „Prințesa 
de mac" (III). 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
Cronica marii Întreceri. 20,00 Co
mentariu la 40 de steme — Jude
țul Botoșani. 20,20 Seară de tea
tru : „întoarcerea tatălui risini- 
tor“ de I. D. Sîrbu. 22,30 ,.24 de 
ore".

PROGRAMUL II
20.00 Telecinemateca pentru co

pii : „Colț Alb“ — o producție 
a studiourilor sovietice. 21,30 Mu
zică populară cu Angela Buciii. 
Maria Pietraru, Irina Loghin si 
Florica Bradu. 21,40 Viața eco
nomică a Capitalei. 22,00 Arta 
plastică. Realismul — o tendință 
în arta americană contemporană. 
22,20 Dicționar muzical-distractiv.
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actualitateaUCECOM

. mâaoase

Consiliul UCECOM 
in unanimitate, 

tovarășului Florian

confecții și tricotaje, bunuri de 
larg consum și ahe mărfuri. 
R. P. Mongolă va livra diverse 
piei și blănuri, covoare. lină și 
alte mărfuri.

Ședința Consiliului

I
ii-au avut încotro !

I
Postelnicii (sir.
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. . •. Sur
inimoși

(Agerpres)

octombrie, ora 
Forțelor Ar

in studioul de

atitea 
mai 

poate.

citeva zile surorile 
întoarce la Baia

la amiază, delegația a 
Capitala, plecînd spre

URMA TRATATIVE - 
desfășurate în spiritul amintiri, au țesut 

de viitor, de viață

dacă am făcut unele erori, ele nu 
au fost intenționate. In toată ca
riera ntea sportivă ca jucător de 
tenis și ca arbitru am avut o 
comportare corectă1'.

LUIGI ORSINI (Italia), membru 
in comitetul director al F.I.L.T. :

„Felicit Federația română pen-

în dormitoarele din 
întreprinderii. Erau 

mulțumiți de 
muncii lor. Deodată,

m- 
un 
ta
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Finala celei de-a 61-a ediții a „Cupei Davis", disputa titanică de 
trei zile de la arena Progresul, ambianta in care s-au desfășurat 
jocurile au lăsat impresii de neuitat jucătorilor celor două echipe, 
antrenorilor, tehnicienilor, specialiștilor veniți să urmărească evo
luția celor mai bune două echipe din lume. O parte dintre aceștia 
și-au Împărtășit impresiile și părerile redactorului „Agerpres", du
minică seara, după ultima partidă a acestei pasionante intilniri.

DUPĂ FINALA „CUPEI DAVIS

Luni, 16 octombrie, a avut 
loc ședința Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești, la care au partici
pat și președinții uniunilor ju
dețene, precum și alte cadre 
cu munci de răspundere din 
cooperația meșteșugărească.

La ședință a luat parte tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care — 
după ce a înfățișat preocupă
rile permanente ale conducerii 
partidului pentru continua îm
bunătățire a activității de apro
vizionare cu bunuri materiale 
și de servicii pentru populație, 
pe baza hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Națio
nale a partidului — a prezentat 
consiliului recomandarea Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind eliberarea to
varășului Ilie Alexe din func
ția de președinte al UCECOM

DELEGAȚIE guverna
mentală română condusă de to
varășul Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a plecat într-o vizită ofi
cială în R. A. Siriană, la invita
ția guvernului sirian.

Din delegație fac parte Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior.

e VICEPREȘEDINTELE Con
siliului de Miniștri, Ion Pățan, 
s-a întîlnit luni după-amiază 
delegația guvernamentală 
R. S. Cehoslovace, condusă 
Jan Gregor, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, care 
află în țara noastră cu prilejul 
deschiderii celei de-a doua edi- 

• ții a Tlrgului Internațional 
București.

l» 
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a 
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• LA TIRGUL internațio
nal BUCUREȘTI a avut loc 
luni Ziua Italiei. Cu. acest pri
lej, dr. Manfredi Basco, adjunct 
al ministrului italian al comer
țului exterior, a oferit o recep
ție. Au luat parte Roman Mol
dovan, președintele Camerei 
de Comerț, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, directori de între
prinderi românești de comerț 
exterior, funcționari superiori 
din M.Ă.E. și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei la 
București, membri ai corpului 
diplomatic, directori de pavi
lioane naționale, oameni de a- 
făceri, specialiști.

® VINERI DlJPA-AMIAZA, a 
sosit în Capitală ministrul cons
trucțiilor și dezvoltării orașelor 
din R. P. Ungară, Josef Boridor, 
care, la invitația conducerii Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale va face o vizită în țara 
noastră.

e LA INVITAȚIA Ministeru
lui Agriculturii Industriei Ali
mentare și Apelor, o delegație 
de specialiști din Ministerul 
Valorificării Produselor Agri
cole al Uniunii Sovietice, con
dusă de C. V. Alexandrovici. 
adjunct al ministrului, a făcut 
o vizită în schimb de experien
ță în țara noastră.

La sfîrșitul vizitei, delegația 
a avut convorbiri cu Angelo 
Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și ape
lor, privind colaborarea între 
cele două ministere.

Luni 
părăsit 
patrie.

e IN 
LOR 
prieteniei și înțelegerii recipro
ce, la 16 octombrie a.c. a fost 
semnat la București Protocolul 
comercial privind schimbul de 
mărfuri intre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Mongolă pe anul 1973.

Potrivit prevederilor, în 
cursul anului viitor, schimbul 
de . mărfuri va continua să

RO8ERT B. COLWELL, preșe
dintele Federației americane de 
tenis :

„Nu regret că am făcut un vo
iaj atît de lung pentru a ajunge 
in România. In această frumoasă 
țară ne-am bucurat de o ospitali
tate deosebită. Felicit ambele e- 
chipe pentru minunatul spectacol 
sportiv ce mi l-au oferit in trei 
zile de „mare tenis". Echipa 
S.U.A. a cîștigat, dar foarte greu. 
Formația română are meritele 
sale. Este o performanță să te 
califici de trei ori în finala „Cu
pei- Daviș". Acest lucru a fost po
sibil datorită celor doi remarca
bili jucători pe care-i aveți. Sper 
ca Ion Țiriac șl Ilie Năstase să 
joace încă mulți ani și să obțină 
aceleași rezultate răsunătoare. Fi
nala ă fost excelent organizată. 
Plecăm acasă cu cele mai fru
moase impresii despre România".

ENRIQUE MOREA (Argenti
na), arbitrul principal al intîlni- 
rii :

„Mulțumesc celor două federa
ții pentru încrederea acordată de 
a oficia la această finală a „Cu
pei Davls". Pentru mine a fost o 
mare onoare să arbitrez întîlnirea 
dintre cele mai bune echipe din 
lume. Pentru tenisul european, cel 
mai bun lucru ar fi fost să cîș- 
tige România finala. A cîștigat 
insă o echipă a cărei valoare nu 
poate fi pusă la îndoială. Tenis- 
menii români, și în special Ion 
Țiriac, au luptat excepțional. Ma
niera cu care a abordat Țiriac 
meciul cu Smith m-a impresionat 
pur și simplu, A pierdut în fata 
unui mare campion, cîștigătorul 
de lâ Wimbledon. Să mă iertați

și alegerea tovarășului Florian 
Dănălache, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., în funcția de președinte 
al UCECOM.

Punîndu-se la vot aceste re
comandări, 
a hotărit, 
cooptarea 
Dănălache ca membru al con- 

ales membru 
executiv 

președinte

siliului și l-a 
al Comitetului 
Biroului. și 
UCECOM.

Consiliul a hotărit, de
menea. eliberarea tovarășul-: 
Ilie Alexe din funcția de pre
ședinte al UCECOM și l-a ales 
vicepreședinte al uniunii.

In continuare, consiliul a a- 
nalizat stadiul îndeplinirii pla
nului cooperației meșteșugă
rești pe primele trei trimestre 
și a stabilit o serie de măinri 
privind realizata sarcr.lor 
economice din acest an. 
cum și a celor prevăzute 
cursul anului viitor.

crească. In comparație ca anu 
anteriori. Republica Socia-tstâ 
România va livra mobila si alte 
produse ale industriei lemnului, 
medicamente, produse chimice.

• LUNI AU ÎNCEPUT 
vorbirile dintre Nfeolae Aga- 
chi, ministrul industriei meta
lurgice al Republicii Socia
liste România, și Wiodzimierz 
Lejczak, 
grele al 
Polone, 
probleme 
borarea 
domeniul 
ce de 
oțel și metale neferoase, a li
vrărilor din R. P. Polonă de 
materiale refractare, a prelu
crării în Republica Socialistă 
România de concentrate nefe
roase și cooperării in producția 
de oțeluri aliate.

ministrul 
Republicii 

Au fost 
referitoare 

pe termen 
livrărilor 
produse

industriei 
Populare 
discutate 

■ la cola- 
lung in 
recipro- 

laminate.

tui an 
o serie 
parti

Ieri a fort primit 
in rmdvrile 

organizației U.T.G

Un zîmbet pentru „Colțul oi 
entd fantezie — din păcate ' — ie căerr 
meni București in fiafa Umrn-

Anda Călugăreanu 
la Festivalul Presei

Cu citeva minute insiste de 
a se urca in avionul care o 
va duce ia Republica Demo
crată Germană, unde. împreună 
cu George Enaehe. va partăâpa 
la Festivalul Presei de la Dres- 
da (organiza: de Uniunea Zia- 
riștilor din această țară, intre 
15—25 octombrie a c.) Anda Că
lugăreanu a declarat pentru c 
titorii „Actualității* : „Voi 
preta două lucrări de Te 
ele Popa „Trecea fanfara 
tară", clntată in limba germană, 
și ..în rindul patru", precum și 
melodia germană „E nainunat. e 
minunat". Pină la sfîrșitul aces-

OPINII, 
IMPRESII, 

DECLARAȚII.
tru exemplara organizare a finalei 
„Cupei Davis" — ediția a 61-a. Ju
cătorii ambelor echipe ne-au ofe
rit un adevărat recital de tenis".

STAN SMITH : (S.U.A.) :
„Desigur, sînt fericit că echipa 

noastră a cîștigat din nou „Cupa 
Davis“. Am crezut că după proba 
de dublu nu vom mai avea pro
bleme. Țiriac a jucat excepțional 
și m-a pus la grea încercare. El 
este un jucător experimentat care 
știe să aplice tactica adecvată în 
funcție de adversar. Năstase ră- 
mîne unul din marii jucători ai 
lumii. Se întîmplă însă, uneori, 
ca și un jucător atît de strălucit 
ca el să aibă o zi nefastă. Păcat 
că lui i s-a întîmplat aceasta toc
mai aici, la București. îmi pare 
rău".

GELHAND DE MERXEM, vi
cepreședintele Federației belgie
ne de tenis :

„Sînt pentru prima oară în fru-

□eăgfdo,
Scj.emc

eteJe 
■eazâ

Cărbuni 
sau lemne ?

— C« aveți acasâ. gaxe ? Ah, 
n-avețj gaxe, atunci vâ aranjez 
ea sâ aveți. Nu. nu doriți gaze, 
mJ. rog. atunci ce doriți ? 

Desigur, nu-i o 
pentru mine. Să-mi 
doar cite sâ fie. Și 

Da. și cărbuni vă

numai o sâptâmtnă — vremea 
cind cineva (pe care n-ar fi 
dorit să-l revadă) le-a spus : 
..Scoate drace ce-ai furat !“ 
Și

Cafeluța 
de la amiază

Construcioni 
din ciasa a VUI-a

DENNIS RALSTON.
nul nejucător al ec* pe» S.UA.:

„Este o mare rea*ttă poara e- 
chipa S. U.A. să riniqr la Baca- 
rești in fața redmăbOei seâee*»»- 
nate a României. Terusroeru; ro
mâni sînt puternic, ac-, ersac. de 
mare clasă. Chiar daci .-ucâtorJ 
americani au evoluat la adevărata 
lor valoare, trebuie să lacaaoec 
câ ei au avut și puțin r. :roc. Am 
asistat la multe finale ale —Cupei 
Davis", însă cea de la București 
le-a depășit pe toate din punct 
de vedere al organizări.-.

BASIL RAY (Anglia), secretar 
al comitetului de orgo? lore a 
„Cupei Davis" :

„îmi 
echipa 
S.U.A. 
lungul a 72 de ani de exister-țâ, 
„Cupa Davis" a contribuit a 
strîngerea relațiilor de prietenie 
și colaborare între sportivii dife
ritelor țări de pe 
tele. Organizatorii 
București au fost

pare rău că n-a eișngat 
României. Felicit echipe 
In peregrinările sale. Ce-a

toate continen- 
finalei de la 

la înălțime''.

ION TIRIAC :
„Teriismenii americani au lost 

mai buni. Am pierdut setul al 
5-lea șl meciul în fața lui Smith,

«foHon de 
L Se fie tor-

CENTENARUL 
PATINAJULUI ROMÂNESC

• SPORTIVI DIN 16 TÂRÎ IA CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE JUNIORI ALE ROMANîE) • ÎNTRECERILE ÎNCEP JOI.

Sâp'.ămina aceasta, patinoa
rul .23 August" din Capitală 
va găzdui o interesantă com
petiție internațională, avind ca 
protagoniști mai mulți sportivi 
de peste hotare. Amănunte 
despre aceste întreceri ne-a 
furnizat prof. Florin Gămulea. 
secretar general al federației 
de specialitate.

„Față de anii precedenți. — 
a subliniat interlocutorul nos
tru — acum, activitatea com- 
petițională a început mai de
vreme. Respectiv, noul sezon 
de patinaj artistic s-a inaugu
rat <n prima parte a lunii oc
tombrie cu o suită de con
cursuri internaționale de mare 
atracție. Reamintesc de între
cerile care au avut Ioc Ia 
Miercurea Ciuc (timp de două 
zile) și in Capitală (simbătâ). 
cu participarea unor patinatori 
valoroși din U.R.S.S. (Iuri Ov- 
cinikov, perechea Irina Voro- 
bieva—Aleksandr Vlasov), Un-

garia (Zsuzsa Almassy, 
4 la C.M.), R.D. Germană 
Polonia. Aceste concursuri 
fost prilejuite de două 
mente importante : 
a 100 de ani de la 
treceri de patinaj 
și 50 de ani de la 
federației noastre de patinaj'

Concursurile continuă săp- 
-ănuna aceasta, cind sînt pro
gramate noi întreceri de am
ploare. Incepind de joi, la pa
tinoarul ..23 August" din Capi- 
lală se desfășoară Campiona
tele internaționale de juniori 
ale României, avînd în pro
gram probe individuale și pe 
perechi, de patinaj artistic și 
dans pe gheață. Vor 
sportivi din 16 țări, 
care ; Austria, Franța, 
Italia, Suedia, U.R.S.S.. 
slovacia, Ungaria, Olanda, 
veția etc. Campionatele se în
cheie sîmbătă 21 octombrie.

M. L.

locul
Și 

au 
event - 

sărbătorirea 
primele în- 
in România 

înființarea

evolua 
printre 
Belgia, 
Ceho- 

El-

Angela
Precupeții Vechi 71) se trezea 
in fiecare zi pe la amiază, iși 
bea cafeluța, apoi răminea in 
fața oglinzii nu mai mult de 
un ceas-două.

— Ieșim un pic și noi, tu? Eu 
o sâ-mi pun pardesiul ntarou, 
știi care : Îmi stă bine, nu ?

„Amica" consultată astfel 
telefonic dădea, să zicem, un 
răspuns afirmativ. Și atunci 
cele două tinere urmau să se 
intilnească, nu peste multă 
vreme, in colț, la barul pore
clit „Katanga". Apoi, la plim
bare 1 Se vede însă că A.P. nu 
'■e rezuma Ia simple plimbări. 
Dovada : organele de miliție 
i-au aplicat o severă sancțiune 
pentru acostare de persoane. 
O perioadă de timp, de aici 
înainte, ii va lipsi, desigur, 
cafeluța de la amiază. Ce să-i 
faci ? !

Sacoșa mov 
și ce a urmat..

„Azi aici, 
miine-n Focșani"

Din Maramureș
Deși poate par. nu toate 

ceie 3 tinere din fotografie 
sint colege de generație. 
Prima din stingă, Teodora 
Dicx învățătoare in satul 
Prisnea din Maramureș, le-a 
avut, cu cițiva ani in urmă... 
eleve pe surorile Maria și 
Mara Duțu. Recent toate trei 
s-au intilnit din nou, și im- 
preună. sub tinda cu încrus- 
tații geometrice a casei de

pe ulița „Florilor", unde lo
cuiește învățătoarea, au de
pănat 
ginduri 
lungă.

Peste
se vor
Mare, unde sint eleve la un 
liceu profesional, iar tînăra 
învățătoare va „școli" mai 
departe alte generații de 
„fiice ale Maramureșului".

In Bucegi preajma
cabanei Susai, unde fotore
porterul nostru a surprins 
pe peliculă imaginea acestui 
brad în formă de harpă, a 
sosit vremea în care — cum 
spunea Mihail Sadoveanu 
„vînturile și negurile reci 
urcă din ce în ce mai des 
spre creștetul munților, ros
tirea păsărilor se face do- 
moală, iar pasul omului, mai 
întăi, se afundă în vălătuc 
de frunze jilave, apoi în o- 
măt“.

9 ucenici salvează u
zina in
munci

care vor

Faptul a avut 
Fabrica de fire 
natului de fibre 
ila. Era o dimineață

loc recent la 
cord a Combi- 
artificiale Bră- 

liniștită,

care se părea că nu Anunță 
nimic deosebit. Cei 9 ucenici, 
ieșiseră din schimb și se găseau 
acum 
incinta 
obosiți, dar și 
roadele 
cineva a strigat:

— Incendiu la secția de sul
fura !

Și au alergat cu toți într-un 
suflet ! Aici, de la explozia 
unei sobe de sulfura, a luat 
foc materia primă, manganul. 
Trebuia intervenit imediat, ho
tărit, căci altminteri era ame
nințată însăși fabrica, fabrica 
în care au învățat meseria, fa
brica în care peste citeva luni 
vor fi muncitori. Au luat mă
suri de localizare a incendiu
lui, de evacuare a sacilor cu 
mangan. Se impuneau eforturi 
deosebite, rapide, cit mai ra
pide, fără să se țină seamă de 
oboseală, de căldura sufocan
tă. Și astfel, într-un ritm 
epuizant, au muncit 4 ceasuri 
și jumătate. In fruntea lor, 
tînărul inginer Mihai Corne- 
liu, șeful secției, și ingi
nerul șef al fabricii,' Adrian 
Murgoci. Dar iată cine sînt si 
cei 9 ucenici i Petru Danieluc, 
Marian Jerca, Ion Ciobotaru, 
Mircea Bivol, Ion Labiuc, Con
stantin Lupu. Aurel Grosu, 
Gheorghe Ioniță și Gheorghe 
Călian.

— Prin intervenția lor hotă- 
rîtă, ne spune Traian Ciulinaru, 
secretarul comitetului UTC de 
la C.F.A., acești tineri au 
salvat de fapt întreaga fabrică 
de fire cord. Drept să vă spun, 
ne așteptam la asemenea atitu
dine din partea lor : cu toții 
sînt tineri destoinici, entuziaști, 
care sîntem siguri câ își 
face în curînd și datoria 
muncitori aici, în fabrica 
care au scos-o dintr-o grea 
cercare.

vor 
de 
pe 
în-

I. CHIRIC

Se îndeletniceau cu furtul. 
Aceasta le era, în ultima vre
me, „ocupația de bază“. Cele 
trei „prietene*. H. Sogher, 
CI. Popovici și Victoria Rupă 
șterpeleau de unde puteau și 
ce puteau. „Preferințe” : gen
tile și sacoșele de damă; orele 
de aglomerație în mijloacele 
de transport in comun. Re
cent, cum era și firesc, ispră
vile lor au luat definitiv sfîr- 
sit. „Ghinionul* Ie-a fost adus 
de o sacoșă de culoare mov, 
aparținînd unei cetățene în- 
tiinite in autobuzul 42, căreia 
i-au furat aproape 1 000 lei. 
Și de aici au urmat „compli
cațiile*. Alte obiecte și peste 
8 ooo lei au fost găsite asupra 
lor de către organele de mili
ție, toate provenind 
furturi.

I 
I

Expoziția elevei 
Violeta Preda

• Sala „Ateneu" a Casei de 
cultură din Sinaia găzduiește 
expoziția unei foarte tinere 
pictorițe amatoare : Violeta 
Preda, elevă în clasa a IX-a a 
Liceului „George Enescu" din 
Sinaia. O bună parte din cele 
50 de tablouri prezentate (pic
tură în ulei, acuarelă, grafică) 
dovedesc un promițător talent, 

recomandă deci atenției

Dezbatere 
la Modern club

• Astăzi, la orele 18, Modern 
Club organizează pentru mem
brii cenaclului său de arte 
plastice o originală dezbatere. 
Tema : Rolul artistului plastic 
amator în educarea estetică a 
maselor. Participă pictorul Sa
bin Bălașa, Ion Tătaru, critic 
de artă, și Cornel Radu Con- 
stantinescu, redactor de specia
litate la ziarul nostru.

Cursuri de regie, 
operatorie

• Tot astăzi, la orele 18, la 
Ecran Club, va avea loc des
chiderea festivă a cursurilor de 
regie, operatorie, scenarii si 
actorie. Participă actorii : Iri
na Petrescu, Florin Piersic, 
Virgil Ogâșanu, Peter Paulho- 
fer, precum și Nicolae Zeicu, 
director al Arhivei- Naționale 
de filme, președintele de onoa
re al clubului, Leonida Pleșo- 
ianu, directorul întreprinderii 
Poligrafice „Luceafărul", vice
președinte al clubului, Timotei 
Ursu, regizor.

Festivalul 
cîntecului ostășesc

• Vineri, 20 
19,30, Ministerul 
mate prezintă, 
concerte al Radioteleviziunii, 
în. cadrul „Festivalului cîntecu
lui ostășesc, un interesant 
spectacol de muzică ușoară.

Toamna studențească 
brașoveană

• Ieri s-au inaugurat la Casa 
de cultură din orașul de la 
poalele Tîmpei manifestările 
din cadrul „Toamnei studen
țești brașovene", ce vor conti
nua pînă în ziua de 22 octom-

*brie.

Muzeele George Enescu 
și George Bacovia

• Vă recomandăm vizionarea
a două interesante muzee, de
dicate memoriei lui George 
Enescu și George Bacovia. Mu
zeul George Enescu, îmbogățit 
recent cu citeva exponate ine
dite, este deschis zilnic între 
orele 9—18,30 (luni închis), iar 
Muzeul Bacovia, cuprinzînd 
emoționante aduceri aminte 
despre autorul „poemelor de 
plumb și bronz", poate fi vizi
tat zilnic între orele 11_ 19
(luni închis).
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de peste hotare
Criza 

mercenarilor
Demisia 

de la Pnom Penh 
exprimă impasul 

regimului lui Lon Noi

Lon Noi care și-a acordat și 
titlul de președinte și gradul de 
mareșal a înlăturat pe șeful e- 
chipei ministeriale de la Pnom 
Penh („guvern" de mercenari 
lipsit de orice bază legală). Son 
Ngoc Thanh s-a văzut obligat să 
părăsească fotoliul în care s-a 
instalat în martie, oferindu-și 
demisia. N-a fost o surpriză. A- 
cest politician compromis (vechi 
om de casă al C.I.A. după ce a 
mai trecut și pe la alte servicii 
secrete — DIE WELTWOCHE 
scria despre „antecedente îndo
ielnice") este sacrificat pentru a 
se salva aparențele. Eșecurile 
politice, militare și economice 
ale regimului de la Pnom Penh 
sînt trecute acum in contul lui 
Son Ngoc Thanh. De altfel, în
tre protagoniștii acestui regim — 
născut dintr-o lovitură de stat 
organizată de „specialiștii" Was
hingtonului — relațiile au deve
nit încordate. Lon Noi nu a do
rit să împartă puterea cu alții 
și in pofida îndelungatei sale 
șederi prin saloane de spital și-a 
anihilat rivalii. Sirik Matak și 
In Tam — după ce și-au pierdut 
funcțiile — au descoperit pe ne
așteptate „antidemocratismul" 
Iui Lon Noi și joacă rolul de 
„opoziționiști". Corabia trădării 
se scufundă și dumnealor în
cearcă să se salveze în ceasul al 
12-lea...

Mercenarii sînt neliniștiți de 
ceea ce se intimplă pe front dar 
mai ales de zvonurile insistente 
că Washingtonul ar fi dispus să 
se debaraseze de echipa falimen
tară de la Pnom Penh (JEUNE 
AFRIQUE semnala că la Was
hington „se ia in considerație 
din ce in ce mai mult" înlătu
rarea viiturilor actualului regim 
din capitala cambodgiană — re
gim care supraviețuiește numai 
datorită protecției americane.

Formulele de „înlocuire" dove
desc, însă, aceeași lipsă de rea
lism ca și cea care a condus pe 
strategii S.U.A. în actualul im
pas cambodgian).

REUTER anunță că noul „pre
mier" de la Pnom Penh este 
Hang Thun Hak, secretarul ge
neral al unui partid creat de... 
fratele lui Lon Noi. Disensiunile 
dintre Lon Noi și concurenții 
săi se ascut pe fundalul ofensi
vei victorioase a forțelor patrio
tice. Unitățile F.U.N.K. au re
editat acțiunile lor spectaculoase 
— mărturie a unui curaj admi
rabil — chiar în interiorul 
Pliem Penh-ului. O tabără de 
blindate lonnolistă a fost ataca
tă la numai 200 m de ambasada 
franceză situată în centrul ora
șului. în zorii aceleiași zile, for
țele rezistenței populare au a- 
runcat în aer podul Chrui 
Changwar — apreciat de 
FRANCE PRESSE drept „cel 
mai mare pod al Pnom 
Penh-ului" — care unește malu
rile riului Tonle Sap, unul din 
cele patru brațe ale Mekongu- 
lui. „înaltul comandament" al 
lui Lon Noi s-a văzut nevoit să 
recunoască acțiunea forțelor pa
triotice intr-un comunicat la
pidar. Firește, au lipsit explica
țiile. Dar pentru cunoscătorii 
realităților cambodgiene nu este 
un secret că unitățile F.U.N.K. 
sînt prezente in apropierea ca
pitalei, că ele pot să străpungă 
cu ușurință sistemul defensiv 
al mercenarilor. „Teritoriul 
unde partizanii se pot mișca

in voie în timpul zilei înar
mați, fără să se ascundă, în
cepe nemijlocit la perife
ria capitalei" — scria un 
ziarist parizian. DIE WELT
WOCHE amintea că situația mi
litară este catastrofală pentru 
Lon Noi și că „Pnom Penh este 
izolat de provinciile producă
toare de orez și deseori, săptă- 
mini în șir, și de accesul Ia 
mare". Ultimele comunicate 
semnalează că drumul nr. 5 — 
sau „calea orezului" — nu mai 
este deținut de lonnoliști pe o 
lungă porțiune și că forțele pa
triotice continuă să fie prezente 
și acum in sectoarele est și 
nord-est ale Pnom Penhului. 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 
constata „îngustarea constantă a 
teritoriului controlat de autori
tățile de la Pnom Penh". Gu
vernul Regal de Uniune Națio
nală condus de prințul Norodom 
Sianuk a stabilit puterea popu
lară in 85 la sută din teritoriul 
țării. Acest guvern se bucură de 
o recunoaștere internațională 
mereu mai largă. Telegrame so
site cu citeva ore in urmă anun
țau că încă un stat — Cameru
nul — a recunoscut G.R.U.N.C. 
drept unic reprezentant legal al 
Cambodgiei.

Demisia de la Pnom Penh a 
lui Son Ngoc Thanh nu este de- 
cit un episod al unei crize care 
dezvăluie soarta ingrată a mer
cenarilor ajunși la ceasul inevi
tabil al falimentului.

EUGEN1U OBREA

Pe străzile Pnom Penhului, in timpul recentului atac cl patr ot or...

Generații linără solidară ji 
i eu popoarele Indoehinei j:
► Întîlnirea internațională <►
► de la Paris
► La Paris a luat sfîrșit intilnirea internațională a tineretu- <
► Iui și studenților în sprijinul luptei popoarelor Indoehinei 4, 
k împotriva agresiunii americane. La intîlnire au participat S 
’ delegații din peste 20 de țări europene, precum și reprezen- p 
! tanți ai unor organizații internaționale de tineret. A luat
, parte și reprezentantul Uniunii Tineretului Comunist din <
► România. <
k Participant» au adoptat un apel către tineretul european, ,)
► precum și un mesaj adresat tineretului din Indochina în <
k care este exprimată solidaritatea frățească a studențimii, a > 
k tineretului european cu lupta eroică a popoarelor Vietnamu- 4* 
* lui, Laosului și Cambodgiei. S

► Duminică, a avut loc, la Paris, o demonstrație de mare 4 J
► amploare a tineretului împotriva intervenției americane în < >
► Vietnam. Cele două zile de acțiuni de protest împotriva răz- 4! 
y boiului dus de S.U.A. in Vietnam — „Zilele tineretului din S
► Europa pentru victorie in Vietnam și în Indochina", s-au 4! 
£ desfășurat la apelul unor organizații franceze de stingă, in- * >
► tre care cele ale tineretului comunist și socialist. 4 [
C Manifestația de duminică s-a incheiat cu un marș. Ia care S
► au participat reprezentanți ai organizațiilor de tineret din <[ 
L 27 de țări, printre care și ai Uniunii Tineretului Comunist *>
► din România. 4!

R. P. D. COREEANĂ. - Aspect de muncă de la uzina de mașini electrice din Phenian

EDITURILE
ROMÂNEȘTI 

LA EXPOZIȚIA

in Comitetul pentru problemele coloniale

al O.N.U. participă pentru prima dată

„Eșuarea 
blocadei44

Larg proces 
de normalizare 

a relațiilor țărilor 
latino-americane 

cu Cuba

Patru state din zona Mării 
Caraibilor — Trinidad, Guyana, 
Barbados și Jamaica — au hotă- 
rît să stabilească relații diplo
matice cu Cuba, anunță agenția 
FRANCE PRESSE, citind surse 
oficiale din capitala Trinidadu- 
lui. Port of Spain. Cu numai 24 
de ore mai devreme, într-o con
ferință de presă organizată Ia 
Ciudad de Panama, șeful guver
nului panamez, generalul O- 
mar Torrijos, declara că Repu
blica Panama va acționa în di
recția restabilirii legăturilor cu 
Cuba. „Fiecare oră de blocadă 
împotriva Cubei înseamnă 60 de 
minute de rușine pentru Orga

nizația Statelor Americane" — 
sublinia generalul Torrijos, ex- 
primindu-și convingerea că „se 
apropie cu repeziciune eșuarea 
blocadei".

Dereglarea mecanismului poli
tic și diplomatic îndreptat spre 
izolarea Cubei de restul Ame
rica Latine — mecanism pus m 
funcțiune de Washington după 
victoria revoluției cubaneze — se 
accentuează, astfel, și mai mult. 
Acest proces care a început o 
dată, cu reluarea de către Chile 
a relațiilor diplomatice cu Cuba, 
a continuat cu invitarea acesteia 
din urmă ca membru cu drepturi 
depline la lucrările reuniunii de 
la Lima a statelor in curs de 
dezvoltare și a cunoscut un alt 
moment semnificativ prin resta
bilirea, la începutul lunii au
gust, a relațiilor diplomatice 
dintre Peru și Cuba. Analizînd 
ceea ce ea denumește „succesiu
nea de normalizări diplomatice 
in Caraibi", revista L’INFOR- 
MATION LATINE care apare ta 
Washington releva, citind surse 
de la sediul O.S.A., că „proce
sul iinzind spre normalizarea 
relațiilor emisferei cu Cuba a 
căpătat o asemenea intensitate 
îneît eforturile (nord) americane 
de a-1 opri seamănă de pe acum 
cu o bătălie de ariergardă dina
inte pierdută".

Semnificația acestor desfășu
rări nu este greu de descifrat. 
Este vorba, în primul rind, de 
eșecul — inevitabil de altfel —

al unei politici nerealiste. ana
cronice, de creare a unei „caran
tine" politico-diplomatice și eco
nomice îndreptată împotriva pri
mului stat socialist din America 
Latină. Este vorba, totodată — 
și aici implicațiile sini incă și 
mai vaste și profunde — de 
schimbările structurale ce se pe
trec la scara continentului sud- 
american. Sintem martorii unei 
serioase activizări a vieții poli
tice pe vaste întinderi la sud de 
Rio Grande. Exercitarea suve
ranității naționale asupra bogă
țiilor naturale, afirmarea drep
tului sacru al fiecărei țări de 
a-și elabora și aplica linia poli
tică internă și externă în confor
mitate cu interesele proprii, cu 
realitățile istorice și social-eco- 
nomice concrete, sînt trăsături 
definitorii ale acestor noi evo
luții.

Cursul spre abandonarea unei 
politici impuse, spre normaliza
rea relațiilor cu Cuba, este o ur
mare firească și, totodată, o ex
presie a noului spirit care iși 
croiește drum pe continentul la- 
tino-american. O expresie a de
plasărilor care au loc in viața a- 
cestui continent, a voinței po
poarelor sud-americane de a ex
clude discriminările și inegalita
tea, de a-și lua destinele in pro
priile lor miini, de a acționa so
lidar în apărarea intereselor lor 
comune.

EM. RUCAR

lupte Încordate In jurul
SAIGONULUI

DE CARTE 
PENTRU TINERET 

DE LA MOSCOVA

reprezentanții mișcărilor de eliberare națională 

din teritoriile aflate sub dominație colonialistă

p egs o u rit
„Ziua României" 
la Tîrgul 
de la Bagdad
• IN CADRUL Tîrgului in

ternațional de la Bagdad, data 
de 15 octombrie a fost dedica
tă „Zilei României".

La această manifestare au 
participat Mehdi Al Obaidi, 
sub-secretar de stat la Minis
terul Economiei, Anuar Kas- 
sira, directorul general al De
partamentului Relațiilor Co
merciale Externe.

Consfătuire 
a țărilor membre 
ale C.A.E.R.
• LA ULAN BATOR au luat 

sfîrșit, la 16 octombrie, lucrări
le Consfătuirii miniștrilor co
merțului din țările membre ale 
C.A.E.R. Consfătuirea a exami
nat rezultatele colaborării in
ternaționale a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul co
merțului interior și a adoptat 
recomandări referitoare la dez
voltarea acestei colaborări în 
perioada pînă în 1975.

Noul guvern 
norvegian
• PREMIERUL desemnat al 

Norvegiei. Lars Korvald. a pre
zentat, luni, regelui Olav al 
V-lea, lista noului guvern de 
coaliție, alcătuit din reprezen
tanții principalelor trei partide 
politice din țară care se opun 
aderării la Piața comună în con
dițiile negociate de cabinetele 
anterioare.

In noua formulă, Partidul 
popular creștin, din care face 
parte și primul ministru, deține 
trei portofolii — justiție, afaceri 
sociale, probleme municipale ; 
Partidul liberal a obținut condu

cerea ministerelor comerțului, 
finanțelor, apărării, problemelor 
populației, industriei, iar Parti
dul de centru — șase ministere, 
intre care afacerile externe 
(ministru Dagfinn Vaarvik), a- 
griculturii și al educației.

Banca Zambiei a luat mă
suri în vederea îngrădirii 
transferului, în afara grani
țelor țării, a capitalurilor ob
ținute de companiile străine, 
care operează pe teritoriul 
zambian. în baza unei ordo
nanțe emise de Banca Zam
biei, companiile respective 
nu vor mai putea plasa în 
străinătate decît cel mult 30 
la sută din veniturile reali
zate în Zambia.

. Ce echipă va cîștiga campio
natul mondial de fotbal ? Care 
vinzător dintr-un mare maga
zin universal lucrează mai 
bine ? Ce profesie este mai 
căutată de absolvenții de 
școli ?

Răspunsurile la aceste între
bări și la altele de felul lor se 
pot obține cu ajutorul unui 
automat al opiniei publice — 
A.O.P. Această mașină de 
calcul a fost construită la 
Institutul de economie din 
Orășelul Academic din apro
piere de Novosibirsk.

A.O.P. poate întreprinde 
anchete sociologice. Dacă o e- 
chipă de cinci sociologi face 
într-un an 2—3 anchete, a- 
ceastă mașină, echipată cu 
programe standard, execută 40 
de anchete.

In clișeu : un automat al 
opiniei publice instalat pentru 
a culege opiniile vizitatorilor 
Expoziției artiștilor plastici 
amatori de la Casa oamenilor 
de știință din Novosibirsk.

în cursul zilei de demisiei, in jurul capitalei sud-vietnameze. 
au continuat lupte încordate. Forțele populare de eliberare 
din Vietnamul de sad iși mențin controlul asupra unei porțiuni 
însemnate din apropierea Saigonuluî. pe șoseaua strategică nr. 1, 
Ia 46 km est de capitală.

Circulația pe șosea a fost în
treruptă. Un comunxac al Co
mandamentului militar saxgocez 
recurxxaște că. in pofida spriji
nului aviației americane. tenta
tivele trupelor lui Th. eu de a 
prelua controlul asupra acestei 
regiuni au eșuat.

Agențiile americane mențio
nează că. in cursul luptelor de 
simbătă pentru trei puncte for
tificate din apropierea Saigonu- 
lui. pe șoseaua nr. 13, care si.n 
controlate de mai bine de o sâp- 
tămină de patrioțiî sud-viema- 
mezi. forțele saigoneze au pier
dut 30 de oameni.

Aviația americană a 
bombardamentele masive asupra 
pozițiilor forțelor armare de eli
berare din Vietnamul de sud. 
Numai in cursul nopții de sim- 
bătă spre duminică, bombat-

dfere strategice . B-52" au efec
tuat patru raiduri asupra pozi
țiilor patrioților la nord de Sai
gon.

La Moscova s-a deschis o ex
poziție internațională de carte 
pentru tineret, la care sînt pre
zentate producții editoriale din 
unele țări socialiste. Editurile 
din România expun o gamă lar
gă de cărți pentru tineret, in 
domeniile beletristicii, social-po
litic și ideologic.

In ultimele 24 de ore, la Belfast și in alte orașe nord-irlandeze 
s-au produs noi incidente violente, in care patru civili și-au 
percut viata și trei au fost răniți. Bilanțul celor trei ani de vio
lente se ndică acum la 606 morți.

Fotografia reprodusă după PARIS MATCH înfățișează membri 
oi unei grupări protestante extremiste care defilează mascați.

X-

Manifestări 
dedicate României

în Uruguay
In 

doilea 
tural , ______ _____
Uruguay, a avut loc o reuniu
ne specială a autorităților 
departamentale, dedicată cu
noașterii României și po
porului român. Ambasadorul 
țării noastre la Montevideo, 
Valeriu Pop, a prezentat o 
expunere cu privire la carac
teristicile României contem
porane.

în cadrul aceleiași reuniuni 
a fost adus un omagiu Româ
niei socialiste, poporului nos
tru și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat, de către ar? 
hitectul Oskar Garrasino, 
primarul municipiului. Cu a- 
cest prilej au fost oferite 
steagul și scutul orașului 
Paysandu ca semn al priete
niei de care se bucură po
porul român.

De asemenea, numeroase 
emisiuni speciale și ample 
reportaje au fost consacrate 
cunoașterii României și rea
lizărilor poporului nostru de 
către posturile de radio lo
cale și cotidianul „El Tele- 
grafy".

orașul Paysandu, al 
centru economic, cul- 
și administrativ din

x ■

■ <?
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5//fc și redevențele pentru

tranzitul petrolului irakian
Guvernul sirian a cerut 

guvernului de la Bagdad 
să achite redevențele, pe 
ultimele cinci luni, pentru 
tranzitul petrolului ira
kian pe teritoriul Siriei — 
au anunțat surse oficiale 
de la Damasc.

lui său pe teritoriul sirian,lui său pe teritoriul sirian, a 
anunțat un purtător de cuvint 
oficial al Ministerului irakian al 
Petrolului, intr-o declarație fă
cută agenției naționale de presă.

Un discurs

Oi
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în Comitetul pentru proble
mele coloniale al Adunării Ge
nerale a O.N.U. se desfășoară, 
in aceste zile, dezbaterea punc
tului de pe ordinea de zi pri
vind situația din teritoriile co
loniale ale Portugaliei.

în raportul comitetului însăr
cinat cu studierea situației pri
vind aplicarea Declarației asu
pra acordării, independenței ță
rilor și popoarelor coloniale 
(Comitetul celor 24), prezentat 
în cadrul lucrărilor, se reafirmă 
dreptul inalienabil al popoare
lor din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde și al altor teritorii aflate 
sub dominație portugheză la a-

WALTER SCHEEL 
DESPRE RELAȚIILE 

CU R. P. CHINEZĂ
La întoarcerea sa din vizita 

oficială in R. P. Chineză, 
Walter Scheel, 
vest-german al 
externe, a făcut o declarație 
in care a apreciat că „stabi
lirea relațiilor diplomatice 
cu R. P. Chineză constituie 
un capitol al politicii R.F.G. 
de a întreține relații normale 
și bune cu toate țările. Am 
folosit, totodată, vizita mea 
la Pekin, a spus el, pentru 
a dezbate cu premierul Co.n- 
siilliului de Stat, Ciu En-lai, 
și cu ministrul afacerilor ex
terne, Ci Pin-fei, in cadrul 
mai multor convorbiri, pro
bleme ale politicii mondiale. 
Am discutat, de asemenea, 
probleme de interes reci
proc".

Scheel și-a exprimat apoi 
opinia că relațiile dintre cele 
două țări „pot deveni mai 
dense în domeniul comerțu
lui, al colaborării științifice 
și, de asemenea, în cel al 
schimburilor pe plan cultu
ral".

ministrul 
afacerilor

utodeterminare și independență 
și legitimitatea luptei duse de 
mișcările de eliberare națională 
din aceste țări.

La Națiunile Unite s-a inau
gurat ieri un nou sistem al 
dezbaterilor pe marginea situa
ției din. teritoriile aflate sub do
minație colonialistă. Pentru pri
ma dată de la înființarea orga
nizației, reprezentanții mișcări
lor de eliberare națională din a- 
ceste teritorii vor lua parte la 
deliberări în calitate de „obser
vatori". Pînă acum, liderii a- 
fricani se puteau prezenta 
fața diferitelor organisme__
O.N.U. doar dacă erau invitați 
special și, în acest caz, aveau 
statut de „petiționari". Primul 
dintre reprezentanții populației 
din colonii, care va beneficia 
de noua calitate, va fi Amilcar 
Cabrai, secretarul general al 
Partidului African al Indeoen- 
denței din Guineea Portugheză 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). El va lua cuvîntul 
în Comitetul pentru teritoriile 
sub tutelă ai Adunării Generale.

în 
ale

• LA 17 OCTOMBRIE se des
chide în fața tribunalului de la 
Kenitra procesul intentat parti- 
cipanților la tentativa de asasi
nat, de la 16 august, împotriva 
regelui Hassan al II-lea, anunță 
agenția M.A.P.

Pe banca acuzaților vor com
pare piloții de pe avioanele 
„F-5", precum și complicii lor, 
care au pus la cale asasinarea 
suveranului marocan. Printre a- 
ceștia se află comandantul esca
drilei militare Kouera și coordo
natorul atacului de Ia baza Ke
nitra, locotenent-colonelul Ame- 
krane.

După cum se știe, in urma a- 
cestui atac 10 persoane au fost 
omorîte, iar alte 50 — rănite.
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„Educația într-un colegiu a 
devenit un privilegiu, rezervat 
numai celor din familii cu re
surse materiale apreciabile". A- 
ceastă observație a fost făcută 
de dr. James H. Pelley, profesor 
la Universitatea Miami (Ohio) 
cu prilejul unui recent seminar 
organizat la această universita
te și consacrat problemei costu
lui învățămîntului superior în 
Statele Unite.

„Capacități

irosite" 1 •

• Miami: numai 8 la sută din
studenți provin din familii

Petrolul extras din regiunea 
nordică a Irakului este trans
portat spre Marea Mediteranâ 
(portul Banias), pentru a fi co
mercializat, printr-o conductă ce 
traversează teritoriul Siriei ; 
pină la naționalizarea bunurilor 
acestei companii britanice, con
ducta a fost proprietatea lui 
„Iraq Petroleum Co", care ac
ționa în Irak, iar redevențele 
respective erau plătite de aceas
tă companie. După naționalizare, 
activitatea companiei a fost 
preluată de către ’ o societate 
națională. Concomitent. Siria a 
naționalizat și ea porțiunea de 
conductă care îi traversa terito
riul (aproximativ 880 km). Ast
fel, problema redevențelor de 
tranzit urmează să fie soluțio
nată direct de către oficialită
țile de la Damasc și Bagdad.

. Irakul dorește să Încheie cu 
Siria un acord just și definitiv 
in legătură cu redevențele da
torate pentru tranzitul petrolu-

al președintelui 
Anwar Sadat

In discursul rostit ia deschide
rea sesiunii Adunării Poporului, 
președintele Anwar Sadat a arătat 
că „Republica Araba Egipt nu va 
ceda nici o parte din teritoriul 
arab și nu va permite nimănui 
să negocieze asupra drepturilor 
Foporului palestinian". relatează 
agenția M.E.N.

Rererindu.se la 
ției în Qrientul 
ședințele Sadat 
pentru realizarea 
nități între statele arabe. Totoda
tă, el a pus accentul pe necesi
tatea ca rezistența palestiniană 
să-și unifice rândurile și acțiunile 
sale. „In acest sens, a arătat pre
ședintele egiptean, am propus 
crearea unui guvern palestinian în 
exil. Propunerea urmează să fie 
discutată".

In continuare, președintele egin- 
tean s-a referit la relațiile cu -ță
rile socialiste și cu alte țări.

evoluția situa- 
Apropiat, pre- 

s-a pronunțat 
unei depline u-

o scamatorie atunci cind afirmi că au 
sporit subsidiile de stat și treci sub tăce
re faptul că, în același timp, au crescut 
mult taxele universitare, costul manuale
lor și_ întreținerii. Problema de bază este 
simplă. Este mai greu acum din punct de 
vedere financiar să înveți într-un colegiu 
decît era în urmă cu zece sau cincispre
zece ani ? Eu afirm, pe bază de date sta
tistice incontestabile, că da". La acest 
punct unele completări edificatoare au 
fost aduse de Philip Des Marais, adjunct 
al asistentului Oficiului pentru Educație 
din S.U.A. El a arătat că dacă în 1940 un 
student trebuia să cheltuiască anual 850 
de dolari pentru a învăța într-o universi
tate <le stat, în 1965 costul frecventării u- 
nei universități a crescut, în medie la 
1 560 dolari, iar în 1971 a atins 2 000 dolari 
(aceste cifre cuprinzînd numai cheltuieli 
așa-numite „pentru procesul instrucțiunii" 

care nu se referă la întreținere — ma
să, cazare), DI. Des Marais a mai relevat 
ca „în mod normal se poate prevedea în 
următorul deceniu o sporire a costului 
studiului într-o universitate cu cel puțin 
20 la sută față de volumul actual". A- 
ceastă perspectivă, notează NEUE ZtR- 
CHER ZEITUNG în corespondența citată, 
„a fost primită cu îngrijorare de partici
pant» la seminar, care au cerut să fie 
luate măsuri atît pe plan federal cit si in 
diferitele state în scopul de a se realiza 
o asemenea scară a taxelor și costului 
studiilor care să permită tinerilor capa
bili, proveniți din familii cu venituri mici, 
să urmeze cursurile unui colegiu sau ai 
unei universități".

Cu toate că participant» la seminarul 
de Ia Universitatea Miami nu au reușit să 
degajeze un plan coherent cu propuneri 
șî sugestii eficiente (fiind în joc interese 
care afectează un acord unanim și, mai 
ales, depășesc puterea lor de a interveni), 
reuniunea a avut însă darul să tragă tin 
semnal de alarmă privind inechitățile din 
actualul sistem de invățămînt superior al 
S.U.A. Așa cum sublinia Emerv Beacon, 
vicepreședintele Universității din Virginia 
de vest, „sporirea taxelor și a celorlalte 
cheltuieli face ca numeroși tineri talentați 
să fie pierduți pentru societate în sensul 
risipirii unei rezerve uriașe de capacitate 
creatoare".

cu venituri mici*Bariera taxelor
imp de cinci zile 
22—26 septembrie — 
va problemă a fost 
tă. sub diferitele ei 
de reprezentanți ai 
didactice, finanțelor.

— între 
respecti- 
examina- 

aspecte, 
cadrelor 

. _ , , industri
ei, sindicatelor și guvernului federal ame
rican. „Cu toate că majoritatea vorbitori
lor au subliniat necesitatea de a se acor
da tuturor tinerilor înzestrați posibilitatea 
de a învăța în colegii, seminarul nu a re
ușit totuși să degajeze o concluzie finală 
coherentă" — notează pe marginea lucră
rilor amintitei reuniuni corespondentul la 
Washington al cotidianului elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG.

De fapt, a fost dezbătută o problemă 
deloc nouă în S.U.A. : bariera pecuniară, 
obstacolul pe care taxele universitare și, 
în genere, costul ridicat al frecventării 
școlilor superioare îl ridică în fața multor 
tineri dornici să urmeze un colegiu sau o 
universitate. Asa cum au subliniat, însă, 
unii participanți la seminarul de la Mia
mi, această problemă a căpătat aspecte 
mereu mai acute. Fenomenul a fost re
flectat chiar în ordinea de zi a semina
rului pe care au fost înscrise teme cum ■ 
ar fi : cit putem continua să sporim ta
xele fără să fie asigurate posibilități de 
instruire superioară persoanelor cu veni
turi mici ? învățămintul superior este un 
drept de bază sau un privilegiu ? Cum 
pot fi asigurate posibilități egale tuturor

in universitățile americane
• „Educația intr-un colegiu —
un privilegiu"

acelora care doresc să 
versitate ?

Dr. James Pelley a 
VERSITATEA MIAMI . ______
TA DIN TOTALUL STUDENȚILOR PRO
VIN DIN FAMILII CU VENITURI MICI. 
Referindu-se la aceeași situație, 
Bollard, secretar trezorier al 
sindicale A.F.L.—C.I.O., a 
„deși 72 la sută din 
Ohio constă din familii care au venituri 
considerate mici pe scara standardului o- 
ficial, studenții proveniți din asemenea 
familii reprezintă mai puțin de 20 Ia sută 
din totalul studenților universităților de 
stat și colegiilor".

Nu au lipsit nici dispute în contradicto
riu. Răspunzind dr. John Millet, președin
tele Consiliului academic al statului Ohio, 
care a afirmat că „a sporit sprijinul din 
partea statului pentru învățămintul uni
versitar", Frank Kink, președintele filialei 
A.F.L.—C.I.O. din Ohio a replicat : „Este

frecventeze o uni-

arătat că la UNI- 
NUMAI 8 LA SU-

Robert 
Centralei 

subliniat că 
populația statului

E. R.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii". Tel. 17.69.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii dio întreprinderi și instituții
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFIIiATELIA" — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 61—66. P.O.B. — 2001“ — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".

Rererindu.se

