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• Două dezbateri pe teme u- 
niversitare.

• SATUL LA ORA SISTEMA
TIZĂRII.

a primit pe tovarășul

• Anchetă internațională ; 
„CUM STAHNITI MAȘINA 
TIMPULUI r

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

DEVIN FAPTE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român a primit, în după- 
amiaza zilei de vineri, 1 septem
brie. pe tovarășul Stane Dolanț, 
secretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, însoțit de tovară
șii Kiro Gligorov, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.CJL, Andrei Marinț, secretar al

COMBINATUL DE FIBRE 
ARTIFICIALE BRĂILA Performerii în jud. Neamț

Bilanț bogat, perspective

ide la linia tehnologică
235 milioane ici
producție inarta

convingătoare

a tineretului
suplimentara

• Fiecare utecist 'deservește doua utilaje • După cinci luni — 270 tone 
fire cord peste plan • Zilnic 90 de ki lograme fire recuperate pentru pro
ducție • Schimbul lui Gheorghe Tache în frunte

într-adevăr, faptul că atunci, 
în prima lună a acestui an, la 
fabrica de cord a Combinatului 
de fibre artificiale „Dunacor" 
din Brăila se constituise linia 
tehnologică a tineretului repre
zenta pentru organizația U.T.C. 
de aici o reușită. O reușită în- 
trucît nu este puțin lucru să con
vingi Consiliul oamenilor mun
cii că cei 28 de uteciști, majori
tatea cu state <de serviciu nu prea 
vechi, muncind în patru schim
buri, vor reuși să țină pasul rit
mului alert impus de necesita
tea onorării cantitative și calita
tive a sarcinilor de plan. După 
cum nu puțin lucru a fost să 
ajungi nici după 40 de zile de 
la înființarea liniei amintite 
ca fiecare utecist să preia 
controlul a două utilaje cînd, 
cu puțină vreme în urmă chiar 
și deservirea unei singure ma-

șinî părea destul de dificilă. 
Perseverența însă a învins difi
cultățile. Cele 40 de zile au în
semnat, pentru fiecare tînăr și 
toți cei 28 de operatori chimiști, 
un interval suficient pentru a 
se pune la punct cu cunoștințele 
de specialitate necesare, pentru 
a completa cu piese toate utila
jele, pentru formarea stocului 
de SDV aferent. Cînd totul a

fost gata, cînd deja doar la 7 
uteciști pe schimb le-au fost în
credințate 14 mașini, s-a declan
șat întrecerea.

—- în-numele colegilor mei din 
schimbul D — a spus Valentin 
Stanciu, în adunarea generală

GH. GHIDRIGAX

Desfășurindu-și activitatea 
la cote superioare ritmului 

, de dezvoltare planificat, in 
I primele opt luni ale anului, 
1 colectivele de muncă din in- 
' treprinderile industriale ale 
județului Neamț au obținut 
o producție marfă suplimen
tară in valoare de 235 mili- 

' oane lei. Actualul nivel al 
producției globale industria-

• le este mai mare cu 13 la
• sută față de cel înregistrat in 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. S-au fabricat

• astfel, peste prevederi, 2 415 
> tone țevi din oțel, 1 100 tone
prăjini grele de foraj. 470 

I tone fire și fibre chimice. 
: 15 000 tone ciment, 1 000 tone 
, hîrtie, 53 000 mc. bușteni, a- 
proape 5 000 mc. cherestea, 
mașini-unelte pentru prelu
crarea lemnului in valoare de 
3,5 milioane lei și alte pro
duse.

• Antrenate in întrecerea socialistă in cinstea proclamării Re
publicii, oamenii muncii din unitățile industriale argeșene au 
furnizat suplimentar economiei naționale in primele opt luni 
73 000 tone motorina, 55 000 tone benzină, 5 200 tone cărbune, 
20 000 mc bușteni, 5 700 mc cherestea, 7 000 mp parchete, 40 000 
tone lemn de foc, 32 000 mp țesături de lină și bumbac, 24 000 
perechi încălțăminte și oițele.

• Întreprinderea ieșeană „Victoria"1 — cea moi mare unitate 
producătoare de țesături de mătase artificială din țară — a 
atins parametrii proiectați cu trei luni mai devreme decît pre
vedea graficul. Simpla devansare a termenului fixat pentru atin
gerea parametrilor creecză posibilitatea obținerii unei producții 
suplimentare de 235 000 metri patra ți țesături de mătase.

• Pe graficul întrecerii socialiste desfășurate in cinstea ani
versării Republicii, colectivul Uzinei Metalurgica din Iași a înscris 
un nou succes — terminarea probelor tehnologice și intrarea în 
producție, cu o lună mai devreme, a unei linii tehnologice de 
profite îndoite din oțel. Noua linie are o capacitate anuala de 
25 000 de tone.

• Cu toate că fila calendarului indica vineri prima zi de sep
tembrie, colectivul Fabricii bucureștene „Viscolii*, care și-a înde
plinit integral planul pe primele 9 luni ale anului, a început să 
lucreze în contul lunii octombrie, aducindu-și astfel, alături de 
alte uzine ale Capitalei, contribuția la îndeplinirea angajamen
tului asumat de organizația de partid a orașului București de 
a înfăptui cincinalul înainte de termen. Potrivit calculelor esti
mative, la încheierea trimestrului III, întreprinderea va înregistra 
o producție suplimentară de peste 8 milioane lei.

Secretariatului C.C. al U.C. din 
Slovenia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., își petrec concediul de 
odihnă în țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii, 
vut loc cu acest prilej, 
dențiat cu satisfacție 
strînse de prietenie și 
re pe multiple planuri dintre Par
tidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia. A fost releva
tă dorința comună de extindere 
și adîncire a relațiilor politice, e- 
conomice, tehnico-științifice și

care a a- 
s*au evi- 
legăturile 
colabora-

culturale bilaterale, exprimîn- 
du-se convingerea că dezvoltarea 
bunelor raporturi româno-iugo- 
slave este în folosul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii, al înțelegerii internaționale.

în cadrul întîlnirii s-a efectuat 
un schimb de informații cu pri
vire la activitatea și preocupări
le actuale ale celor două partide.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale de interes co
mun ale situației internaționale, 
îndeosebi cele privind pregătirea 
și convocarea conferinței de secu
ritate general-europene. fiind 
subliniată, în context, hotărîrea 
celor două partide și țări de a 
contribui, pe mai departe la con
solidarea climatului de destinde
re și cooperare în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

La invitația Marelui Duce Jean de Luxemburg și a Marii 
Ducese Josephine-Charlotte, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va face o vizită ofi
cială în Marele Ducat de Luxemburg, în zilele de 27 și 28 
octombrie 1972.

LOGODNICII
Intr-o dimineață, cioc-cioc 

la ușă. Deschid yi văd figura 
suavă a unei ființe blonde, ai 
cărei optsprezece ani strălu
ceau în două priviri albastre. 
Sfioasă și roșie în obraji, tî- 
năra nu îndrăznea să intre.

— Vai, zice, să nu vă de
ranjez.

— Dar cum o să mă deran
jați — zic eu, săritor — pof
tiți.

Tînăra intră, se așează pe 
scaun, acoperindu-și genunchii 
cu fustița cam scorțișoară și 
oftează adine, atit de adine, 
îneît simțeam cum.mi se pune 
mie un nod în gît. Zic :

— Nu fiți îndurerată, înce
tați cu oftatul, că totul se re
zolvă.

(Continuare în pag. a Tll-a)

Ultimele verificări ți noile utilaje cor fi transferate producției pe șantierele țării.
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PE El ZORILE
II PRIND

de ION BĂIEȘU

— Vai, ce bine ar fi! De 
aceea am și venit la dumnea
voastră, știam că veți fi bine
făcătorul nostru.

— De ce nostru ?
— Mă refer atit la mine, 

cit și la logodnicul meu.
— Aveți un logodnic ?
— Desigur. Pentru asta am 

și venit. Ca să ne salvați. Ne 
iubim. Și sîntem persecutați!

Cînd aud de o iubire perse
cutată, mi se face părul mă
ciucă. Nimic nu mă indignea
ză mai mult decît obiceiul 
barbar și medieval de a lovi 
în cel mai nobil sentiment pe 
care l-a născut umanitatea. 
Sînt în stare să mă bat la 
sînge cu o namilă, să-mi rup 
o mînă și chiar să-mi dau și 
haina de pe mine ca să ajut

(Continuare în pag. a ll-a)

LA MUNCA

Dumitra Barbu, Vasilica 
Dorobanțu, Gheorghe Dinu și Constantin 
Nicolae, împreună cu alți douăzeci și ceva 
de tineri — majoritatea elevi — au recoltat 
mai bine de trei tone de legume. Satisfacția 
succesului se citește ușor pe chipul lor...

Mare lucru nu mai este de făcut:

Zilele, săptamînile — vorba 
poetului — trec în zbor și poate 
că nimeni mai mult decît con
structorii nu suportă mai anevoie 
presiunea zilelor de calendar care 
rămîn tot mai puține. Sfîrșitul de 
decembrie înseamnă pentru ei 
nu atit pragul de an nou cît, 
mai ales, sfîrșitul trimestrului IV 
adică data la care trebuie nea
părat predate beneficiarilor 
„cheile". Cîteva sute de tineri 
muncitori brașoveni nefamiliști 
așteaptă de pe acum astfel de 
chei ale viitoarelor lor locuințe.

Și trebuie s-o spunem, din 
capul locului, că ei au toate șan-

DIN NOU DESPRE 

CĂMINELE TINERILOR 

MUNCITORI NEFAMIUȘTI

U.T.C. de la Uzina de autocami
oane din Brașov. Noul cămin — 
acesta va fi al șaselea pe care 
uzina îl pune Ia dispoziția tine
rilor săi muncitori — este proiec-

VIOREL RABA

FOTO-ANCHETA 
„SCÎNTEII TINERETULUI

...In amiaza mare un tînăr bate 
ulițele satului. Are 18 ani, a ter
minat școala generală cu note 
bunișoare, a încercat și pe la 
București o angajare, dar pină la 
urmă s-a refugiat în sat. E re
ținut de acea... maladie căreia 
oamenii îi spun lene. E Nicolae, 
fratele apreciatei îngrijitoare 
mitra Stoica — și nu se 
șinează să 
ceea ce 
tot în amiaza 
rel (băiatul responsabilului de la 
cazanul de țuică) „este pe baltă 
la pescuit*. Se odihnește în preaj
ma concursului de admitere la o 
școală profesională. Care școală? 
Cînd se vor ține examenele? Nici 
el și nici membrii familiei nu au

mănînce 
ea agonisește.

mare, Mihai

Di-
ru-
din

Și 
Au-

idee. Țin legătura cu un tovarăș 
care le-a promis, dezinteresat, 
reușita. La poarta familiei Ne- 
delcu insistăm de aproape două 
ore. Nu răspunde nimeni. Intr-un 
tîrziu aflăm de la vecină. „Ai bă- 
trîni sînt la ceape, iar pe Cati o 
văzurăm, îmbrăcată curat, luînd 
cursa de București*, Adică și în 
ziua aceea procedase ca și în zi
lele precedente. Sub un pretext 
sau altul, dar mai ales acela că 
„în sat n-ai cu cine schimba o 
vorbă cultă* își îndreaptă pașii 
mereu către orașul unde este alt-

sele să le primească la vreme, 
dacă pe parcursul acestor săptă- 
mîni vor fi mai bine coordonate 
eforturile constructorilor și ale 
lor, ale celor interesați înșiși. 
Cam aceasta ar fi, în rezumat, 
una din concluziile pe care le 
formula recent Eugen Lovin, loc
țiitorul

(Continuare în pag. a ll-a)

FESTIVALUL 
CONCURS 
„FLOAREA 

DE LOTUS"
Ieri după-amiază a început la 

Oradea cea de-a treia ediție a 
festivalului-concurs „țloarea 
de lotus" consacrat tineretului 
școlar, organizat sub auspicii
le comitetului județean U.T.C. 
Dacă în urmă cu 3 ani la lan
sare, acțiunea s-a circumscris 
unei arii mai restrînse, anul 
trecut ea s-a bucurat de o 
popularitate mai largă, ajun- 
gînd ca la ora de față să în
scrie participarea unor repre
zentanți din 25 de județe fapt 
ce conferă festivalului nota de
pășirii evidente a unei acțiuni 
cu caracter local. La buna lui 
reușită își dau concursul com
pozitoarea Camelia Dăscălescu, 
în calitate de președinte al ju
riului, și interpreții Corina Chi- 
riac, Ruxandra Ghiață și Pe
tre Geambașu, care vor susți
ne programe artistice „hors- 
concurs“.

i PETRE-GEAGU ii
secretarului comitetului

(Continuare în pag. a IlI-a)

GH. FECIORU 
Foto : O. PLECAN

Nicolae
ca, e omul care nu 
se leagă de nimic. 
Toată ziua e în 
mișcare pe ulițele 

satului

Dumitra Toma (fii
ca) : „Dacă rnă în
trebați de muncă, 
eu vă spun de la 
început că docto
rul nu m-a lăsat 

să lucrez..

DAR CINE-I TREZEȘTE
PE CEI CE BAT ULIȚELE ?

CĂTĂROIU
de ACULIN CAZACU

Am cunoscut, de( curînd, pe unul dintre minunății noștri 
rapsozi populari. II cheamă Petre-Geagu Cătăroiu, Un haiduc 
al sufletelor și simțirii care hălăduiește încă și acum, cînd 
bătrînețile i se așează tot mai greu în picioare, pe plaiurile 
gorjene. Acolo, prin părțile Tismanei și Runcului, unde nu nu
mai oamenii, ci și tradiția par a se rupe din munte, cîntărind 
din ochi și din mers văile.

II cunoaște întreaga suflare a locurilor. Se înalță, nedesli- 
pit de vioară și arcuș, deasupra foșnetului pădurii și murmu
rului de izvoare și pîraie. Cintccul lui, izbîndit din talentul 
popular și îngemănarea totală cu tradiția, este mai presus 
de sinceritate și dăruire. Este propria lui ființă, toată, l-am 
urmărit îndelung ochii și am încercat a-i pătrunde vorba, în 
înțelesurile ei primare. îl aud parcă :

...Eu mindro cînd oi cinta 
Apele s-or tulbura 
Munții s-or cutremura 
Frunza din codri-o cădea...

Are în ochi o sclipire tainică, sprintenă și iscoditoare. Ver
sul și melodia țîșnesc parcă prin lumina lor, cată în afară, în 
toate părțile. Ascultîndu-I, simți că se face totuna cu cei din 
jur, că prin sine exprimă o dimensiune a vieții, tradusă — în 
timp, de oamenii Gorjului — în nevoie și cauză, în vrere ș' 
dorință, în așteptare și pornire : cîntecul. La el venea adesea, 
cîndva, pentru a-i împrumuta din vers și cîntare, Maria Tă- 
nase. Era ca o întoarcere la izvoare, ca o întremare cu apa 
vie a creației populare, după un drum greu, anevoios printre 
stilizările și prelucrările bolovănoase ale altora, făcute la o 
artă care s-a menținut pe sine nudă și autentica, dincolo de 
un impact neștiutor și adesea deformator.

(Continuare în vag. a IV-a)
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PREDAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE:

Una dintre preocupările de 
seamă în noul an școlar și uni
versitar VA continua să rămină 
îmbunătățirea predării științelor 
sociale. In ce constă experiența 
anului trecut pe care dorim s-o 
folosim ? '.Cum se configurează 
problematica pe acest teren de 
lucru în anul care se apropie ?

blicate de membrii catedrei 
noastre, faptul că toate temele 
cursului sînt acoperite cu lu
crări.

în afara cursului de Filozofie, 
catedra noastră a predat la anii 
IV două cursuri la alegere. Lo
gica și metodologia și Psiholo
gia muncii industriale, pentru

total de ore rezervat, în cei trei 
ani, științelor sociale.

Din experiența noastră, men
ționăm că seminariile la două 
săptămîni sînt ineficace. De a- 
ceea. avînd grijă ca ponderea 
dezbaterilor să crească, propun 
ca în primul semestru să pro- 

( gramăm 30 de ore de prelegeri 
și cîteva dezbateri colective pe 
o anumită tematică iar în se
mestrul al II-lea (60 de ore) să 
fie programate săptăminal un 
curs și un seminar.

zenta : tematizarea documente
lor de partid, a lucrărilor cla
sicilor, a unora aparținînd fi
lozofilor marxiști contemporani, 
unele lucrări de referință cri
tică ; acțiunile organizate de 
cabinet în sprijinul cercetării 
științifice studențești, a infor
mării politice și ideologice cu 
scopul cultivării interesului pen
tru filozofie, pentru problemele 
construcției socialiste. Vom ini
ția o „zi a cabinetului*, ,,invi
tatul cabinetului-. De asemenea,

PETRE VARADI, 
vicepreședinte 

al Consiliului Asociațiilor 
Studențești de la Facultatea 

de Automatică

DEZBATEREA ESTE
SINGURA FORMULĂ

Cu prilejul aniversării R. D. Vietnam
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președin

tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republici^ Socialiste România, au adresat tovarășului TON 
DUC THANG, președintele Republicii Democrate Vietnam, tovarășului LE DUAN, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, tovarășului TRUONG CHINH, pre
ședintele Comitetului Permanent al Adunării ..m:-:: t *»..«
rășului FAM VAN DONG, prim-ministru al 
gramă :

Naționale a Republicii Democrate Vietnam și tova- 
Republicii Democrate Vietnam, următoarea tele-

Conf. dr.
ION TUDOSESCU

INTRODUCEREA NOILOR
CE EXPERIENȚE NE OFERĂ

DISCIPLINE TREBUIE
SĂ FIE PRECEDATĂ DE

POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI ?
O FOARTE TEMEINICĂ

PREGĂTIRE
„în anul universitar care 

încheiat, arăta conf. dr. 
Tudosescu, șeful catedrei 
Filozofie, noi am optat

s-a 
Ion 
de

.... . nu
pentru lărgirea tematicii cursu
lui de Filozofie predat ante
rior ci pentru nuanțarea lui, 
am preferat introspecțiile în 
adîncime, lucru favorizat și 
de posibilitatea de a-1 pre
da nu într-un singur semes
tru ci într-un an întreg. Urmă
rind să evităm repetările și pa
ralelismul prelegerii cu semi
narul, am încercat o repartizare 
a problemelor cuprinse în pro
gramă, seminarul, de pildă, reu
șind astfel să rezerve un spa
țiu mai larg problemelor de fi
lozofie socială din țara noastră 
sau din alte țări. Ca și alte ca
tedre, după cum cunosc, am fo
losit și noi pe larg metoda refe
ratelor la seminarii. în medie, 
cam jumătate din efectivul fie
cărei grupe a prezentat refe
rate. S-ar putea obiecta că a- 
desea acestea sînt doar o rezu
mare a materialului bibliografic. 
Sîntem de părere că și în ase
menea cazuri ele au o anume 
valoare instructivă pentru că 
grupează sistematic un număr 
de idei la o temă stabilită, con
centrează în jurul acestei sume 
de idei atenția referentului și a 
colegilor săi. De aici, analiza și 
comentariile pot fi bine realizate 
în dezbaterea seminarială. Cre
dem că la însușirea cursului de 
Filozofie de către studenții noș
tri. au contribuit lucrările pu-

care însă noi aveam programele 
elaborate cu mai mult de un an 
în urmă.

în anul următor vom deschide 
un curs de Sociologie industrială 
proiectul de programă și cadrele 
didactice de specialitate fiind 
asigurate. Dorim “ 
niem faptul că ________
rea cursurilor noi trebuie să 
fie precedată de o foarte te
meinică pregătire, întrucit după 
cîte știm unele catedre din alte 
institute au întîmpinat mari di
ficultăți In introducerea unor 
noi cursuri din lipsă de pro
gramă și de cadre de speciali
tate.

în legătură cu necesitatea co
ordonării pe mai departe a pro
gramelor de la Filozofie, Eco
nomie politică și Socialism ști
ințific care se predau In institu*.. 
aș dori să arăt că dincolo de 
punerea de acord a acestor pro
grame există totuși, de pildă, 
probleme teoretice ale vieții 
sociale contemporane care fac 
obiectul preocupărilor noastre 
comune. De aceea, va trebui nu 
să le lăsăm deoparte și unii și 
alții, ci să le tratăm fiecare din 
punctul de vedere al disciplinei 
pe care o predă, aceasta fiind 
singura soluție pentru evitarea 
paralelismului. In același timp, 
observăm că deși există o ra
țiune care motivează eșalonarea 
actuală, totuși împărtășim păre
rea că filozofia este programată 
prea devreme în anul I, pentru 
ca ea să fie adecvată profilului 
ingineresc, care, limpede. In 
primul an încă nu poate exista. 
Cu privire la numărul orelor a- 
cordate în prezent, credem că 
se mai poate insista In favoarea 
unui mai bun echilibru pentru 
fiecare disciplină, din numărul

Conf. univ.
CORNEL POPA

să subii- 
introduce-

CABINETELE POT
RĂSPUNDE MAI BINE
INTERESULUI STUDEN

ȚILOR PENTRU
PROBLEMELE

CONTEMPORANEITĂȚI

tot aecs: cabinet poate găzdui 
studiul ideologic al cadrelor di
dactice de la toate speciali te;: le. 
discuțiile priieiuind un schimb 
recwroc avantajos de cunoștințe 
și ioei. Doresc să mă opresc a- 
cum asupra unei alte probleme. 
Cînd vin în anul I, la facultate, 
txneni. O altfel ca cea ~ai buna 
nregătire din seriile lor. nu do- 
eiesc ak: cel puții: cur.Ț|iț»

rrinripale irsusite. late de 
pe atoar: intern sfiiti să 
facew c?r. sAcv-ent nr. ears 
problematkâ filozofică și 
insistăm pentru înțelegerea 
nor noțiuni pe care ei trebuiau 
sâ le fi însușit In liceu. Obser- 
'in Ia unii dintre ei o predis
poziție către reflexia filozofica ; 
'in cu unele idei despre curen
tele care aspiră către probie- 
matica omului In lumea con
temporană. dar acestea sint ge
nerate mai ales de lecțiile si 
lecturile de literatură. Astfel, 
inspirate de literatură apar mai 
ușor confuzi: de natură fikrz:- 
fkă. De aceea, pledăm pentru 
o dezbatere largă In legă vară 
cu predarea științelor sociale pe 
tot parcursul școlarizării, pen
tru a se acorda Filozofiei. Lo
gicii și Istoriei filozofiei în li
ceu locul ce li se cuvine. Con
siderăm că asemenea observa;:: 
sin: de natură sâ impulsioneze 
cadrele universitare spre folo
sirea tuturor mijloacelor posi
bile pentru eliminarea carențe
lor semnalate și integrarea mal 
rapidă a studenților din anul I 
cu care lucrează In problema
tica filozofică specifică progra
mei ce o au la dispoziție.

ros nu 
d* 
să 
u-

OPTIMĂ Șl RAȚIONALĂ #
„A$ dori să arăt, sublinia Pe

tre Vara^i, vicepreședinte cu 
probleme polttico-ideologjce în 
C.A.S. din Facultatea de auto
matică, că fn corelație cu 
procesul didactic s-au orga- 
nizat în facultatea noastră, 
către Consiliul A. S., și unele 
acțiuni de informare politică șf 
ideologică a studenților, cu par
ticiparea unor cadre și specia
liști din afară, majoritatea bucu- 
rîndu-se de o mare 1 
din partea noastră. Aceâsta ne-a’ 
prilejuit însă constatarea că 
sistemul prea strict centralizat^ 
de organizare a acestei activități M 
de la facultate la institut și 
centru universitar nu și-a do
vedit întotdeauna valențele ; în 
unele cazuri, ne-a ătînjenit chiar 
pentru că nu ne-a ajutat să 
evităm situații neplăcute de 
genul celor în care nu s-au pu
tut spune studenților lucruri in
teresante, iar aceștia au simțit 
că niCÎ nu le pot sblicita. Ajun- 
glnd aici aș recunoaște și eu că 
atît la seminarii cît și la infor
mările organizate de A. S., dez
baterea este singura formulă 
optimă și rațională pentru că 
este singura modalitate care 
antrenează pe studenți, solicită 
gîndirea, scoate din inerție și 
pe cei mai puțin activi dintre 
ei. Același lucru îl va realiza la 
rîndul ei prelegerea care se mo- A 
delează după profilul auditoriu- 
iui, alcătuită dintr-o optică 
mobilă, dinamică, neanchilozată. 
Aș mai adăuga că și la cursuri Wr 
și în activitățile noastre am în
ceput să mizăm prea mult pe 
agitația vizuală, necorelînd-o 
In conținut, direct și eficace cu 
celelalte forme de instrucție și 
educație politică și ideologică, a 
De ce ? Pentru că e o formă W 
mai comodă, deși în acest sens 
aparatul administrativ nu ajută 
suficient pe cel educațional. De A 
aceea, va trebui să se investi- 
gheze căi de legătură mai trai
nice între instrumentele și mo- 
dalitâțile de lucru, de studiu în 
domeniul științelor sociale*.

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 11 Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, 
vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, Comitetului Permanent al Adunării Na
ționale, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Vietnam și poporului frate vietna-/’

• mez un cordial salut tovărășesc și cele mai 
calde felicitări cu prilejul celei de-a 27-a ani
versări a proclamării Republicii Democrate 

— d* Vietnam.auaiența^^^ pOpOcul român -urmărește cu sentimente de 
asta ne-a caldă simpatie realizările însemnate obținute

de poporul vietnamez sub conducerea Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, în construirea 
societății socialiste, admiră lupta eroică a 
acestuia, pentru apărarea libertății și indepen- 

• ței patriei, împotriva agresiunii imperialiste, 
care îi conferă merite uriașe în fața tuturor 
națiunilor lumii.

Reafirmăm încă o dată solidaritatea și spriji-
t_ nul profund internaționalist al poporului nostru
” cu bravul popor vietnamez, hotărîrea de a-i a-

corda întregul ajutor pînă la victoria finală. 
Partidul Comunist-Român, guvernul Republicii

Socialiste România, se pronunță pentru înce
tarea imediată a războiului purtat de S.U.A. în 
Vietnam, a bombardamentelor și a celorlalte 
acțiuni militare, pentru retragerea totală a tru
pelor americane și ale aliaților.lor din. această 
zonă, astfel ca poporul vietnamez și celelalte 
popoare din Indochina să-și poată, soluționa 
problemele fără nici un amestec din afară. Ne 
exprimăm speranța că tratativele de la Paris 
vor duce în cel mai scurt timp la o soluție po
litică, în conformitate cu interesele legitime 
ale poporului vietnamez.

Sîntem ferm convinși că relațiile de priete
nie și solidaritate frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Celor ce Muncesc din 

' Vietnam, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam, vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor 
noastre, al unității țărilor socialiste și al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, 
al tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei 
păcii. ...

De ziua marii dumneavoastră sărbători națio
nale vă urăm, dragi tovarăși, să obțineți noi 
și importante succese In construirea socialis
mului, în apărarea libertății și independenței 
patriei împotriva agresiunii, pînă la victoria 
finală.-

TELEGRAME ADUNARE FESTIVĂ

Anchetă realizată de
G. RUȚA

OOUĂ DEZBATERI PE TEME UNIVERSITARE.... • .. .. .. .... ......... ..............—
La Brașov, tabăra studenților cercetători sau. cum au bo

tezat-o unii participanți — a virtualilor savanți — a intrat 
de pe acum în circuitul tradițional al vacanței universitare. 
Prezența membrilor de cercuri și a activiștilor de asociație 
ce îndrumă viața științifică, a determinat utile schimburi de 
experiență, discuții despre eficiența cercetării, analiza bu
letinului științific studențesc în cadrul unui program dens, 
uneori prea încărcat și insuficient adecvat profilului taberei. 
Dar, în următoarele rinduri, nu ne vom opri la acest pro
gram. care poate fi sensibil îmbunătățit, ci Ia principalele 
opinii ale studenților față de activitatea care-i pasionează 
și care se constituie într-o adevărată școală a vieții științi
fice, cu disciplina și rigurozitatea ei specifică, dar și cu sa
tisfacții sporite față de traversarea cuminte a anilor de stu
dii.

ce duce forțat La reducerea ariei 
de documentare. Mai mult, stu
denții au constatat că si din a- 
ce«t motiv o parte însemnată a 
colegikr kr abandonează activi
tatea de cercetare. lipsindu-'.e 
climatul incorjurător. Este m- 
dreptâțită. credem. eoiiatarea 
de a se îmbunătăți calitatea și 
cantitatea surselor de documen
tare. Si este posibil acest lucru 
prin generalizarea accesului stu
denților cercetători in bibliote
cile de specialitate ale institute
lor de cercetări, prin acceptarea 
accesului lor in bibliotecile teh
nice ale marilor unități indus-

mâ mai importantă decit penă 
acum modul in care se realizea
ză accesul studenților la baza 
materială a cercetării-.

PASIUNEA ȘTIINȚIFICA 
SI OAARUL

FACEM CERCETARE, DAR CUMf Cum poate deveni mai

Timpul destinat studiului. do
cumentării și cercetării propriu- 
rise este pentru student destul 
de redus in raport cu cel nece
sar îndeplinirii optime a tuturor 
obligațiilor universitare De a- 
ceea, Gheorghe Ca ba de la In
stitutul politehnic. Timișoara, 
propunea ca pentru □arbr..

eficientă
Cercul științific studențesc are 

o tradiție care numără ani. Re
zultatele au fost adesea bune și 
^nerită laude. E bine însă să re
levăm și lucrurile care’ înceti
nesc ritmul progreselor. Cițiva 
membri cu vechi state de servi
ciu în cercuri au subliniat fap
tul că absența unei metodologii 
în cercetare elaborată în func
ție de principalele profile de 
învățămînt superior, frînează 
considerabil atît valorificarea 
aurului cenușiu de vîrstă stu
dențească, cit și realizarea în 
termene utile a multor teme. în 
acest context, îndrumarea devi
ne dădăceală. îar popularitatea 
acestei activități scade simțitor. 
Florea Dobre, student la Insti
tutul pedagogic. Constanța este 
de părere că alfabetul cercetării 
se poate învăța din liceu, el 
putînd oferi posibililor studenți 
primele noțiuni ale metodologiei 
specifice, o inițiere substanția
lă în tehnica cercetării. Aceas; 
ta pentru că baza materială și 
ponderea cercurilor pe materii 
în școală s-a dezvoltat, nefiind

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
STUDENȚEASCA

încorsetată de rigiditățile unei 
programe, iar activitatea din 
cercurile de chimie, fizică, ma
tematică. biologie, română, eco
nomie politică din licee poate 
și trebuie să înarmeze pe viito
rii studenți cu alfabetul necesar 
abordării unor teme comolexe 
de cercetare. Constantin Zam- 
firescu — Institutul politehnic 
București — face propunerea de 
a se introduce încă din anul I 
programe vizînd informatica, ci
bernetica, metodica cercetării 
etc., fapt care ar continua pre
gătirea tinărului fost elev, pen
tru această activitate. Un argu
ment pentru continuitatea ac-

• •••<»•

tivității de cercetare din liceu 
în facultate îl constituie, de 
altfel, o inițiativă ce merită a fi 
generalizată, și care aparține 
institutelor din Suceava și Baia 
Mare. Aici, in cadrul sesiunilor 
științifice studențești sint invi
tați profesori și elevi din licee. 
Sesiunile sint, astfel, autentice 
școli de inițiere în cercetare, iar 
elevii ce vor păși pragul facul
tăților vor beneficia din primul 
an de instrumentele de lucru 
necesare cercetării, nemaitre- 
buind să aștepte ucenicia for
mală de multe ori, de un an sau 
doi, rezervată acum bobocilor.

PROBLEMA BIBLIOGRAFIEI Șl 
DOCUMENTARII

O „problemă- pentru mulți 
dintre ucenicii cercetării. Lip
sesc încă din bibliotecile univer
sitare bibliografii aduse la zi 
în domenii tehnice și umanistice 
de real interes, posibilitățile de 
studiu în unitățile specializate 
de cercetare sint încă 
accesul studenților nefiind 
totdeauna agreat aici 
de importanță majoră 
multe ori in unicat pe

reduse, 
in- 

Titlurile 
sint de 
țară, fapt

(Urmare din pag. I)

tat să cuprindă 330 de locuri. Fa
zele aprobărilor, ale proiectării și 
contractării cu constructorul au 
fost relativ ușor depășite. Unde
va, în vecinătatea celorlalte 
blocuri pentru tineret, proiectul 
începea să devină realitate încă 
de prin luna iulie. Mai întîi au 
apărut taluzurile, semn că se săpa 
la șanțurile fundației, pe urmă a 
fost turnată însăși fundația și, și 
mai pe urmă... constructorul n-a 
mai făcut nimic lăsînd lucrările 
întrerupte. I.C.I.M.-ul Brașov — 
căci acesta este numele construc
torului — a trecut la executarea 
altor obiective lăsînd pentru mai 
tlrziu transportul elementelor 
spațiale și asamblarea viitorului 
cămin, ca și cum așa ceva ar fi 
teribil de simplu și s-ar rezolva 
bătînd palmele una de alta. Poți 
fi novice în materie de înălțat 
case și tot îți imaginezi cu ușu
rință că la un bloc cu patru ni
vele la care ai clădit doar partea 
din pămînt, fundația adică, mai 
este de furcă serios cu partea de 
deasupra pămîntului, cu instala
țiile și cu cite altele. Or asta: în
seamnă timp și ritm susținut a- 
tunci cînd promiți prin contract

să predai cheile de revelion. Deo
camdată, pentru căminul de la 
Noua, timpul curge-n gol... Nu 
s-ar putea spune că în acest răs
timp I.C.I.M.-ul stă degeaba : el 
și-a concentrat forțele atacînd 
construcția unui alt obiectiv in
dustrial necesar aceleiași uzine. 
„Dar. se întreabă pe bună drep
tate tinerii muncitori, viitorii că-

CĂMINELE
miniști, casa noastră nu tot o- 
biectiv industrial se cheamă ? 
Este oare inexact dacă se pune 
semnul egal înbe producție și 
construcția noului nostru cămin?" 
Nu este greu, desigur, să se de
monstreze legătura strinsă între 
cele două elemente, numai că ac
ceptarea egalității se face doar 
de către beneficiar. Și afirmația 
se bazează pe fapte. Cind au în
ceput lucrările, conducerea uzi
nei a luat cîteva măsuri eficiente 
de susținere ; inginerul Valentin 
Călin, directorul tehnic coordo
nator, om apropiat de tinerii

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
ÎNTR-O TABĂRA A U.A.S.R.

triale. Se impune și lărgirea a- 
riei de lucru pentru experimen
te, verificări și observații in a- 
fara laboratoarelor universita
re. a căror dotare nu este com
pletă la fiecare catedră, printr-o 
mai strinsă colaborare cu unități 
științifice de profil, laboratoare 
uzinale etc. — este de părere 
Flori ca Haidu. Institutul de me
dicină Timișoara. Un coleg de 
la Institutul pedagogic. Oradea 
— F. Petre — face observația 
că ..deși in regulamentul cercu
rilor de cercetare este stipulat 
dreptul membrilor de a benefi
cia de materiale și mijloace ne
cesare realizării temelor propu
se, mai sint cazuri cind folosi
rea laboratoarelor de speciali
tate este împiedicată de pleca
rea laboranților. a personalului 
tehnic, ori nu se poate face cer
cetare cu instrumente puse sub

lacăt. Pentru asociațiile studen
țești trebuie să devină o proble- 
cercurilor științifice practica să 
se desfășoare in unitățile eco
nomice ce pot organiza și îndru
ma un program de cercetare 
util atit producției, cit și for
mării profesionale. De altfel, o- 
rientarea cercetării spre pro
blemele de interes major ale e- 
conomiei — reducerea consumu
rilor materiale, elaborarea de 
noi tehnologii, perfecționarea 
utilajelor, dezvoltarea bazei de 
materii prime, fabricarea de noi 
produse — presupune neapărat 
o participare complexă a stu
denților pe platformele econo
miei și va trebui concepută o 
activitate practică diferențiată 
pentru studenții care și-au pro
pus să studieze și să rezolve 
probleme ale producției. în plus, 
prin tradiționalizarea sesiuni -

muncitori și receptiv la nevoile 
lor. a hotărit participarea nemij
locită pe lingă micul șantier a 
inginerului șef cu investițiile, 
Constantin Șuțu. Se atesta în a- 
cest fel dorința expiesă a condu
cerii administrative de a rezolva 
ptoblema căminului; serviciul so
cial și comitetul oamenilor mun
cii au fost mobilizate și ele. Da,

lor beneficiari direcți, era cu
noscută. Avea uzina tineri sudori 
și lăcătuși ? Avea, și încă de cea 
mai bună calitate. Ion Iliescu și 
Mircea Chița, de la secțiile mo
tor și. respectiv, sculări e, sînt 
doar două exemple de uteciști 
care s-au prezentat ca voluntari 
la sudura elementelor spațiale, cu 
toate că ei nu se vor număra

TINERILOR MUNCITORI
construirea căminului pentru ti
neret a fost declarată o proble
mă de producție. Era rîndul or
ganizației U.T.C. să se pronunțe. 
Și ea n-a întîrziat să o facă, cu 
un pronunțat caracter practic, 
dacă ne gîndim la constituirea 
grupelor de lucru în care au in
trat în marea lor majoritate înșiși 
viitorii locatari. Experiența unor 
organizații județene U.T.C. în 
materie de construcția căminelor, 
precum cele de la Satu Mare și 
Caraș-Severin, care au adoptat cu 
succes metode originale folosind 
calificarea profesională a proprii-

printre locatari. Dar tocmai în 
momentul cînd să intre în an
grenaj grupele de tineri, care să 
ajute după puteri și pricepere la 
cele mai multe treburi ale șan
tierului, I.C.I.M.-ul a stopat lu
crările. „Respectarea termenului 
de construcție a acestui obiectiv 
devine o chestiune de timp pe 
măsură ce ne apropiem de sfîr- 
șitul anului și deci de încheierea 
exercițiului financiar — ne rela
tează Gheorghe Manolescu. șeful 
sectorului tineret muncitoresc al 
Comitetului județean Brașov al 
U.T.C. Dacă la alte cămine ce

lor științifice comune cu ingi
neri. tehnicieni, inovatori din 
producție —. așa cum au lost 
organizate pinâ acum de insti
tutele politehnice din Cluj, 
București. Brașov și Timișoara 
— a-ar diversifica activitățile 
de cercetare. Majoritatea stu
denților prezenți la Brașov au 
opinat pentru un program ra
țional al activității de cercetare, 
care să înlăture stilul muncii in 
asalt din preajma sesiunilor de 
comunicări. Definitivarea tema
ticii de cercetare trebuie să aibă 
loc in martie &au aprilie, nu la 
începutul anului universitar, de
oarece practica de vară poate gfc 
constitui un eficient teren pen- “ 
tru cunoașterea și pregătirea te-

‘ * un contact a- 
materiale co- V

Cu ocazia Zilei naționale a 
R.D. Vietnam, 27 de ani de la 
proclamarea Republicii, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a adresat o te
legramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Vietnam, Ngu 
yen Duy Trinh.

★
Cu prilejul celei de-a 27-a a- 

niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, ziua 
națională a poporului vietna 
mez, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste a tri
mis o telegramă de felicitare 
Comitetului Central al Frontu 
lui Patriei din Vietnam. De a- 
semenea, Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam 
i-a fost adresată o telegramă 
de felicitare din partea Comi
tetului Național de Solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez 
și Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa.

Cu aceeași ocazie, au fost 
transmise telegrame de felici
tare din partea Uniunii Gene
rale a Sindicatelor ain Româ
nia, Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, Consiliu-’ 
lui Național al Femeilor, Co 
mitetului Național pentru 
rarea Păcii, Societății de 
ce Roșie, a unor instituții 
trale și unități economice
tre organizațiile, instituțiile și 
unitățile economice similare din 
Republica Democrată Vietnam

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 27-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, vi 
neri a avut loc, la Casa de 
cultură a sectorului 2 din Ca
pitală, o adunare festivă, orga
nizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comite
tul Național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

Au luat parte activiști de 
partid și de stat și ai organiza
țiilor obștești, funcționari su- 
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe, numeroși oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Nguyen Dang Hanh, am
basadorul R.D. Vietnam în Ro-

mânia, Lam Van Luu, ambasa
dorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București și membri 
ai celor două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de 
Tlie Rădulescu, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comite
tului municipal de partid Bucu
rești.

Despre semnificația eveni
mentului au vorbit Ion Oltea- 
nu, secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 2 și amba
sadorul Nguyen Dang Hanh.

în încheierea adunării, cel 
prezenți au vizionat un fițm 
documentar, producție a 
ourilor vietnameze.

stuăi-

Primire la
Consiliului

președintele
de Miniștri

Apă 
Cru 
cen- 

că.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, vineri la amiază, 
delegația militară a Republicii 
Democratice Populare a Yeme
nului, condusă de locotenent- 
colonelul Aii Ahmed Nasser 
Antar, adjunct al ministrului a- 
părării naționale^ care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, a luat 
parte general-colonel Ion Ghe-

orghe, prim adjunct al 
trului forțelor armate și 
Marelui Stat Major.

minis
șef al

La invitația ministrului afa
cerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, dl. Nguza Karl i Bond, 
membru al Consiliului Execu
tiv Național, însărcinat cu afa
cerile externe al Republicii 
Zair, va face o vizită oficială 
în Republica Socialistă Româ
nia în perioada 4—7 septembrie 
1972.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

meior oferind și 
decvat cu baze 
respunzătoare.

ÎNDRUMĂTORUL, 
EMULAȚIE

FACTOR DEe

Majoritatea îndrumătorilor 
cercuri științifice sint cadre 
dactice cu experiență, cu o înal
tă pregătire profesională. Dar. 
cum afirmau mai mulți studenți 9 
Drezenți in tabără, majoritatea 
lucrărilor sint efectiv conduse 
de asistenți, dar ei. cu toată bu- A 
năvoința. nu pot suplini expe
riența. tactul și forța exemplu
lui unui savant care poate forma a 
și orienta personalitatea unui W 
viitor specialist.

Capacitatea de emulație a ca- 
drelor didactice, entuziasmul. V 
pasiunea și magnetismul aces
tora pot forma autentice școli 
științifice in care cercetarea de- A 
vine factor hotăritor in proce
sul formativ al specialistului. De 
aici survine și dezideratul for-^ 
mulat de tinerii cercetători de^P 
a putea fi îndrumați îndea
proape de un număr mai larg 
de profesori, savanți. academi-^ 
eleni, ale căror rezultate știin-” 
țifice se constituie într-un mo
bilizator exemplu, dar care, a- 
cum. sint încă destul de depar-^B 
te de preocupările studenților. 
Prezența ritmică și în număr 
sporit — și nu numai la sesiuni 
— a acestor personalități in 
munca de cercetare studențeas
că ar oferi un cadru mai dina- 
mic acestei activități. stabilin-^B 
du-se și raporturi mai strinse 
cu posibili viitori colegi de ca
tedre. de institute, de laboratoa-^ w 

calin stanculescu

de a 
di- “

o dragoste năpăstuită.
— Din această clipă, i-am 

zis copilei, poți să te bizui pe 
mine. Spune povestea.

— Stimate binefăcător, în
cepu ea, povestea este nespus 
de simplă și, poate tocmai de 
aceea, nespus de emoționăntă. 
Ne-am cunoscut intr-o dimi
neață de primăvară, în Gara 
de Nord. Eu tocmai sosisem 
din provincie, singură-singuri- 
că, fără nimeni pe lume, sfi
oasă și neștiutoare, cu o unică 
rochiță pe mine și cu un sin
gur pachet de „Malboro", și 
acela primit cadou. Nu știam 
încotro s-o apuc, căci îmi pă
răsisem părinții cei răi, care 
mă persecutau într-un chip 
bestial, obligîndu-mă să conti
nui clasa opta, pe care o în- 
trerupsesem din cauză că ple
casem la odihnă pe litoral, 
unde l-am cunoscut pe 
Mario, el zicea să ne că
sătorim, eu ziceam să mai aș
teptăm măcar cîteva săptă
mîni, ca să depind și eu cit 
de cit, limba, și uite așa am 
întîrziat și am pierdut anul și 
școala. Acuma, cum vă sțu- 
sei, plecasem iar de-acasă, 
după ce i-am sictirit pe ăi 
bătrîni de nu s-au văzut, că 
prea și-o luaseră în cap și 
le-am zis că a naibii să fiu 
de mă mai scoate ei din Bucu
rești chiar și cu tractorul. Și 
tocmai sosisem eu în Gara de 
Nord, era tare dimineață, încă 
nu se deschiseseră localurile 
ca să iau o cafeluță, cînd l-am 
cunoscut pe Gicu. M-am fă
cut că-i cer un foc, el a scos 
o brichetă de aur, matca 
,,Ronson", am intrat în vorbă,

el tocmai venea dintr-o depla
sare din provincie, că e bucu- 
reștean get-beget, mă invită la 
o cafeluță și, din vorbă-n vor
bă, dragă domnule, se îndră
gostește de mine lulea (culmea 
— chiar lulea fumează) și-mi 
zice că el, cînd se uită în 
ochii mei albaștri, nu mai știe 
pe ce lume e și că se prăpă
dește. Eu îi zic: dragă, de 
acord, și mie îmi place de 
tine, ți-o spun în față franș, 
că mie așa îmi place, dar eu 
musai să mă căsătoresc ur
gent, pentru că nu am nici o 
situație și nu pot să stau în 
București fără buletin, să am 
de-a face cu Miliția, cum am 
văzut că au unele ș^au ajuns

LOGODNICII

f

urmează a fi construite în județ 
s-au ivit probleme mai mult sau 
mai puțin dificile precum apro
barea fondurilor de către centra
lă (cazul întreprinderii de unelte 
și scule Brașov — n.n.), acordul 
sau lipsa proiectelor de execuție 
(Fabrica de postav Azuga și 
Uzina „6 Martie" Zămești — 
n.n.), la Uzina de autocamioane 
stagnarea și deci riscul nerespec- 
tării termenului se datorează nu
mai constructorului". La I.C.I.M 
se face apel la explicația mai ve
che și ades uzitată a fluctuației 
mîinii de lucru necalificate. Dar 
ce ocazie mai bună de rezolvare a 
„fluctuației" poate avea con
structorul decît a clădi o casă 
unui beneficiar care se arată el 
însuși dispus să-i dea o substan
țială mînă de ajutor ? N-am fă
cut decît să transcriem o între
bare a tinerilor constructori de 
autocamioane care așteaptă re
luarea lucrărilor la căminul lor. 
I.C.I.M.-ul nu le-ar putea răs
punde decît: „Da, aveți drepta
te !“ Cît va mai trece pînă atunci, 
întrebăm și noi, privind îngrijo
rați filele de calendar care go
nesc în pas egal cu zilele și săp- 
tămînile, spre sfîrșitul trimestru
lui IV ?

la televizor. El zice: dragă, 
dacă e musai și răspunzi la 
sentimentul meu, ne căsăto
rim, eu sint contabil, am po
sibilități și-ți fac și o situație, 
pentru ca pe urmă să ne pu
tem întemeia un cămin. După 
care el mi-a luat o cameră cu 
chirie, mă scotea în fiecare 
seară la local, m-a dus la 
munte, m-a dus la mare, chel
tuială serioasă, la care eu iar 
i-am zis cu căsătoria, iar el 
mi-a mărturisit că are greutăți 
cu familia, care nu vrea să-l 
lase și se opune de-a curme
zișul. Eu i-am zis: atunci lă- 
să-mă în pace, nu mă ține în
curcată, că dacă sint liberă mă 
descurc, el nu, că mă iubește 
și nu poate trăi fără mine.

IN ATENȚIA TINERILOR I

— forjori
— turnători
— strungari

I.I.L. PRECIZIA, București, str. Teodosie Rudeanu 
nr. 12—14. sectorul 8, recrutează tineri absolvenți ai 
școlii generale, din municipiul București, sau din jurul 
municipiului București pe o rază de 50 km., pentru cali
ficare prin cursuri de scurtă durată, cu și fără partici
pare in producție, in meseriile :

De asemenea, recrutează tineri absolvenți ai școlii 
medii, din municipiul București sau din jurul munici
piului București, pe o rază de 50 km., pentru calificare 
în conformitate cu H.C.M. nr. 2105/1970 pentru meseria 
de lăcătuș montator și lăcătuș matrițer.

în vederea calificării în meseriile de : forjor, turnător, 
sudor, lăcătuș construcții metalice și frezor, prin uce
nicie la locul de muncă, cu durata de școlarizare de 
3 ani, se recrutează tineri absolvenți ai școlii generale 
din toate județele țării.

Informații suplimentare Ia biroul personal, telefon 
17.71.53 și Serviciul Plan, telefon 18.34.00.

— Dar cine nu-l lasă ? Pă
rinții ?

— Nu, că nu are decît o 
mamă bătrînă, cu care am 
stat eu de vorbă și-am con
vins-o pe sfert. Cel mai mult 
se opune soția.

— Care soție ?
— Soția lui. Că cică are doi 

copii cu ea, ca și cum copiii 
nu se descurcă ei și singuri, 
trebuie să-i țină el în brațe. 
Așa e omul cînd e răuvoitor 
și vrea să strice fericirea 
tuia. Puteți să ne ajutați 
ceva ?

— Desigur. Veniți mîine 
logodnicul la mine.

— Păi ce să vin mîine, 
e aici afară, așteaptă. Gicule, 
strigă ea, deschizînd ușa, după 
care intră un bătrîn în vîrstă 
de circa șaptezeci de ani,,care 
încerca să se țină destul ■ de 
drept și să-și subțieze abdo
menul, ridicîndu-l sub coșul 
pieptului.

— Domnule — zise logod
nicul Gicu, cu vocea tremu- 
rîndă — fie de vîrstă, fie de 
emoție — faceți ceva ca să 
salvați dragostea sinceră ce i-o 
port acestei ființe minunate, 
care s-a atașat de mine cu 
cele mai curate sentimente. 
Familia mea mă persecută în
tr-un chip neomenesc. Soția 
m-a reclamat la servici, iar 
fiii mei, pe care i-am crescut 
și educat și care sînt la casele 
lor, cu copii mari, mă ame
nință că îmi vor sfîșia logod
nica în caz că introduc di
vorț de mama lor. Eu o iu
besc pe Neli, vreau să fiu ală
turi de ea și să ne facem un 
viitor împreună.

— N-aveți nici o grijă, re
zolv eu totul. Domnișoară 
Neli, fiți atît de amabilă și 
lăsați-ne singuri.

— Perfect, zise ea. Eu mă 
duc, Gigi, și te aștept la bă- 
ruleț, la Athenee. Te pup și 
să nu întîrzii, că ini-e dor de 
tine.

Logodnica Neli plecă, iar eu 
îl rugai pe logodnicul Gicu 
să mă aștepte nițel. M-am dus 
într-o încăpere alăturată și am 
telefonat familiei îndrăgostitu
lui, care-l căuta cu disperare 
de două săptămîni. Soția și 
cei doi fii au venit de îndată 
și l-au ridicat fără dificultăți. 
Căci, între timp, bătrînul a- 
dormise.

Peste două ore, Neli mă 
sună la telefon :

— Domnule, fiți amabil și 
comunicați-i lui Gigi sa nu 
mă mai deranjeze, că m-am 
întîlnit cu Mario.

Peste două zile, Neli mă 
sună din nou :

— Domnule, fiți amabil,, 
sînt la Miliție și am o dificul
tate. Puteți să declarați că 
sînțeți binefăcătorul meu și să 
dați o referință favorabil 
despre mine ?

— Cum să nu ? zic. Toc
mai lucrez la ea.

al-
cu

cu

că
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UN SUBIECT DE MARE ACTUALITATE:

SATUL
LA ORA

Străzi largi, blocuri moderne — imagini care nu mai sint de mult inedite in peisajul satului contemporan.

SISTEMATIZĂRII
Pentru țara noastră, timp de 

milenii, satul a jucat un rol 
primordial în păstrarea ființei 
naționale, a fost celula vitală 
a multora dintre seismele și 
prefacerile prin care a trecut 
România în îndelungata sa is
torie. Păstrător al tezaurului 
artei populare, al arhitecturii 
noastre specifice, satul este 
deci „cea mai vie mărturie a 
existenței milenare a poporu
lui nostru pe acest teritoriu, 
a culturii și sensibilității sale, 
a dragostei lui de frumos, de 
viață, de pace și libertate44. Ci
vilizația modernă care se fău
rește în țara noastră înscrie în 
centrul preocupărilor societății 
ca pe o problemă de extremă 
însemnătate ridicarea treptată 
a condițiilor de viață ale loca
lităților urbane. Această între
prindere temerară, de valoarea 
unei adevărate epopei istorice, 
nu mai reprezintă astăzi un 
deziderat general, realizabil 
cîndva în viitor, ci, datorită 
politicii științifice a Partidului 
Comunist Român, a devenit un 
program concret, înscris pe or
dinea de zi a prezentului.

în Raportul prezentat la Con
ferința Națională, secretarul 
general al partidului, «tovarășul 
Nicolae Ceausescu, sublinia în 
acest sens ; „Se are in vedere, 
de asemenea, dezvoltarea cores
punzătoare a forțelor de pro
ducție, atît în industrie cit și 
în agricultură, atît în orașe cit 
și la sate. Totodată, conduce
rea partidului și statului apre
ciază necesar să se treacă la 
dezvoltarea treptată a încă 
300—350 de noi centre urbane, 
in care să se construiască cu 
prioritate unități industriale, 
unități de învățămînt, sănătate 
și comerț. Se va urmări ca a- 
ceste noi centre să fie astfel 
așezate incit în jurul lor să 
graviteze aproximativ 3—4 co
mune. In acest fel, împreună 
cu orașele existente, noile cen
tre vor asigura soluționarea co
respunzătoare a tuturor proble
melor <îe viață a locuitorilor 
comunelor și satelor respective44.

Este, acesta, un program vast

Cum se desfășoară ampla acțiune inițiată de partid 
pentru ridicarea economică și socială 

a comunelor și satelor patriei
de sistematizare a teritoriului 
și a localităților, de transfor
mare radicală a satului, un 
proces dirijat conștient, științi
fic, corespunzător intereselor 
societății. înfăptuirea lui cere, 
desigur, timp, un efort social 
suplimentar, un efort chiar în 
ceea ce privește concepția des
pre sat — entitate economică 
și teritorială specifică. înfăp
tuirea lui presupune, de ase
menea, competență, dar mai a- 
les răspundere din partea tu
turor forurilor care concură în 

MUTAȚII IN BIOGRAFIA 
A 300 DE LOCALITĂȚI

Procesul de urbanizare prin de comune și sate are în ve- 
care vor trece cele peste 300 dere ;

• Ridicarea economică și socială a acelor localități care au 
perspective certe de dezvoltare :

• Declararea ca oraș a acelor localități rurale care au deja 
un potential economic și social ridicat și care întrunesc cî- 
teva condiții esențiale : căi de comunicație adecvate, sau, 
chiar axate pe noduri de cai de comunicație, au o populație 
de peste 5 000 de locuitori și prezintă perspectiva unui centru 
de polarizare pentru 3—4 comune înconjurătoare ;
• Obiectivele economice, social-culturale, precum și noile 

locuințe se vor face numai în vatra satelor ;
• In vederea asigurării unui grad sporit de civilizație pen

tru întreaga zonă de influență, viitoarele centre vor fi dotate 
cu licee, școli profesionale, internate școlare, farmacii, dis
pensare. biblioteci, magazine universale etc. De asemenea, în 
aceste centre se vor construi unități ale industriei locale, coo
perației meșteșugărești și de consum etc. Acolo unde va fi 
posibil vor fi amenajate unități balneo-climaterice ;
• Satele din apropierea viitoarelor centre urbane, fără o 

perspectivă de dezvoltare vor fi comasate la aceste centre ;
• Se va avea în vedere păstrarea specificului arhitectural 

al zonei respective ;
• Noile centre vor constitui un model de sistematizare și de 

civilizație pentru comunele și satele învecinate.

acest domeniu : organele cen
trale, direcțiile județene de 
sistematizare, comisiile comu
nale de sistematizare create 
recent și, mai ales, cetățenii 
comunelor și satelor, beneficia
rii acestui program.

Care sînt căile concrete ce 
se au în vedere pentru trans
punerea în viață a acestui mă
reț program ? Iată ce ne de
clară tovarășul Ion Baucher. 
director adjunct al Consiliului 
de Stat pentru Economie și 
Administrație Locală.

VIITOARELE ORAȘE
ALE 1ALOMIȚEI

în raidul-anchetă ' pe care 
I-am făcut în comune din ju
dețul Ialomița am avut prile
jul să constatăm modul în care 
se aplică aceste principii în 
sistematizarea teritoriului și a 
localităților.

Ialomița, județ cu caracter 
agrar-industrial cu multiple 
posibilități de dezvoltare, cu
prinde partea de sud și sud-est 
a Bărăganului. în ultimii ani, 
legat de caracterul agrar al a- 
cestei zone, au apărut o serie 
de unități industriale care tind 
să schimbe profilul economic 
al județului : combinatul de 
îngrășăminte azotoase de la 
Slobozia, combinate de creștere 
a animalelor, U.F.R.M.A. Dra- 
galina și altele.

— Satele sînt în cea mai ma
re parte noi, apărute fie la 
sfîrșitul secolului trecut, fie 
după primul război mondial, 
ne spune tovarășul Viorel Po
pescu, directorul Direcției ju
dețene de sistematizare.

— Care sînt comunele care 
vor deveni localități urbane în 
viitorii ani ?

— Vi le dau în ordinea im
portanței lor economice: Le- 
hliu-gară, Dragalina, Căzănești, 
Borcea, Ciocănești, Făcăieni, 
Grivița și Vlad Tepeș.

— Ce factori, după părerea 
dumneavoastră, le recomandă 
ca viitoare localități urbane ?

— în primul rînd cele de 
ordin economic. Valorificarea 
resurselor locale este cauza 

principală care a generat o ac
tivitate economică specifică 
fiecăreia din aceste localități. 
Apoi comunicațiile. Toate aces
te centre sînt situate fie pe 
calea ferată București-Fetești 
(Lehliu-gară. Dragalina), fie 
pe drumurile naționale și ju
dețene.

— Ce perspective economico- 
sociale și urbanistice oferă a- 
ceste localități ?

— Rețineți că aproape toate 
vor avea o funcție predominant 
agrozootehnică. Excepție fac 
doar Lehliu și Dragalina. Am
bele sînt situate pe calea fe
rată, ceea ce le oferă un spe
cific aparte din punct de ve
dere economic. De altfel, Dra
galina (și nu Ciulnița, așa cum 
o cunoaștem cu toții) este un 
important nod de cale ferată, 
punct de triaj important, intrat 
parțial în folosință în aprilie 
1972. Tot aici ființează o uni
tate industrială de interes re
publican (Uzina de fabricație, 
reparații și montaj pentru a- 
gricultură — U.F.R.M.A.) și o 
fabrică de nutrețuri combina
te. în esență însă, toate aceste 
localități vor deveni orașe a- 
gricole. centre de prelucrare a 
materiilor prime agrozootehni
ce. în ceea ce privește peisa
jul edilitar-urbanistic, noi am 
discutat schițele de sistema- 
zare, proiectele pentru centrul 
civic, în comunele respective 
s-au format deja comisiile de 
sistematizare, nu ne rămîne 

deci decît să acționăm conform 
schițelor.

Am vizitat Lehliu-gară și 
Dragalina, primele două comu
ne care vor deveni localități 
urbane.

Dragalina, sat relativ nou 
(anul atestării documentare fi
ind 1924), împreună cu satele 
învecinate are 11 000 de locui
tori. Situată la întretăierea a 
două căi feroviare importante 
(București-Constanța și Călă- 
rași-Slobozia), cit și la între
tăierea unor drumuri naționale 
și județene, Dragalina are largi 
perspective de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Viitorul centru 
civic va fi amplasat la nord- 
vesț de stația de cale ferată.

Din datele pe care ni le o- 
ferâ tovarășul Pleșa Ion. secre
tarul Comitetului executiv co
munal, reținem clteva aspecte 
interesante legate de viitorul 
profil urbanistic al Dragalinei.

— O primă măsură pe care 
am luat-o, ne spune secretarul 
Comitetului executiv, a fost a- 
ceea de a comasa satul Dropia 
la vatra localității Dragalina. 
Condițiile economico-sociale și 
culturale ale satului Dropia nu 
permiteau o dezvoltare de vii
tor. Nu peste mult timp, tot la 
Dragalina va fi comasat și sa
tul Drajna Nouă, care azi are 
o populație doar de 610 locui
tori.

— Ce rațiuni economice, so
ciale, administrative, culturale 
credeți că dictează acest proces 
de sistematizare a localităților 
rurale în etapa actuală ?

— La această întrebare voi 
răspunde cît mai concret. Mă voi 
referi la comuna noastră. în 
primăvara acestui an am primit 
schița de sistematizare. Cu
noaștem deci profilul viitor, e- 
conomic și urbanistic, al comu
nei. Populația întregii zone pe 
care o va polariza va fi de 
24 000—30 000 de locuitori. Tot 
acest areal va avea un carac
ter agrozootehnic. Un accent 
deosebit se va pune pe crește
rea animalelor. Prin crearea a- 
cestui centru urban, problemele 
curente de administrație, de 
organizare, problemele cetățe
nești vor fi rezolvate cu mai 
multă ușurință. în multe din
tre ele nu va mai fi nevoie de 
intervenția județului. De ase
menea, viitorul oraș Dragalina 
va fi un exemplu de civilizație 
pentru celelalte localități din 
subordinea sa.

O altă localitate caț£ „Intr-un 
viitor apropiat. va deveni o-

Flementele civilizației urbane schimbă înfățișarea tradițională 
a satului.

raș : Lehliu-gară. Punct fero
viar important, centru agricol 
și industrial, are toate motive
le să fie considerat de pe a- 
cum oraș. Tot în acest centru 
ființează o fabrică de tricotaje 
și o unitate de industrie loca
lă : TECHIMEX. împreună cu 
satele subordonate, Lehliu-ga
ră are o populație de 5 700 de 
locuitori. După declararea lui 
ca oraș. împreună cu comune
le înscrise în centrul său gra
vitațional. va număra circa 
33 000 de locuitori.

— Care sînt aceste comune ? 
întrebarea a- fost adresată to

varășului Feleagă Nicolae, vi- 
cepreședirifele'.Consiliului popu
lar comunal; • • • —

— Dor Mărunt, Lehliu, Le
hliu-gară. Lupșanu și Sălcioara, 
adică o bună parte din zona 
vestică a județului Ialomița. 
Căzăneștii care sînt mai la 
nord, vor polariza partea nord- 
vestică a județului.

— Deci, s-l uAftarit’o repar
tiție cît mai judicioasă'‘Q-’teri
toriului. - - -...... —

— Da, este adevărat.- Pe lin
gă sistematizarea localităților 
se are în vedere și o sistema
tizare a teritoriului. In etapa 
actuală, zic, că una fără cea
laltă nu se pot. concepe.

— Adică ?
— Teritoriul prin resursele 

sale de materii prime va ge
nera o serie de activități eco
nomice în noile. centre urbane. 
Și rostul lor este tocmai aces
ta : o utilizare cît mai judici
oasă a resurselor loqaje. ,

—• Fiind vorba de sistemati
zarea localităților, cum se va 
realiza acest lucru în cazul

comunei Lehliu-gară ?
— Comuna are trei sate : 

Răzvani, Valea Seacă șî Buzo- 
ieni. Ei, vă dați seama, dacă 
Valea Seacă are doar 40 de ca
se. iar Buzoieni 170, este nor
mai ca aceste două sate să fie 

.alipite localității de reședință. 
Acest lucru nu-1 spunem numai 
noi, ci chiar locuitorii celor 
două sate. în felul acesta vor 
rezolva multe probleme de or
din social și administrativ.

— Aceste sate au .unități eco
nomice care vor trebui deza
fectate odată cu mutarea lo
cuitorilor la Lehliu'?

— Nu, nu au nici un fel de 
unități economice. Toate sînt 
la.Lehliu-gară. Se înțelege deci, 
clt .de firească și de necesară 
în, același timp este comasarea 
celor două localități la viitorul 
centru urban.

—- Vatra satului' * Va‘ suferi 
modificări ?

—■ Da, dar foarte puțin. în 
orice caz densitatea populației 
va crește substanțial 4n '-cadrul 
vechii vetre. Deja am.construit 
aiei eîteva blocuri cu-* 82 -de • a- 
partamențe. Anul viitor. vom 
mai construi încă 52-.de apar
tamente.

In-viitorii ani peisajul urbă-. 
nistic al județului Ialomița • se 
va îmbogăți cu încă opt loca
lități, centre care vor valorifi
ca ■ mai bine, mai eficient re
sursele inepuizabile ale cîmpi- 
ei. Opt insule^ ale unei civili
zații superioare se vor întinde 
tentacular peste cîmpia. altăda
tă aridă-si săr.acă a Bărăganu
lui.

PAVEL PERFIL

(Urmare din pag. I) 
ceva; unde poți servi o cafea sau 
poți vedea un film...* Seara tîr- 
ziu, ultima cursă o aduce pe Cati 
acasă. Un pupic pe obrazul pă
rinților și iarăși are asigurați ba
nii pentru plimbarea de a doua

în prispa unei case modeste, o 
femeie necăjită. E mama Dumi
trei Stoica (nu este vorba de în
grijitoarea de la ferma zooteh
nică).'

— Ce să mă fac cu fata asta 
zău nu mai știu. Are 22 de ani 
și nu-mi este de nici un ajutor. 
Nu vrea să muncească. Se ține de 
toate drăciile.

Înțelegem durerea mamei. Ne 
retragem...

împreuna cu secretarul comite
tului U.T.C., tehnicianul Paras- 
chiv Marafet, ne continuăm dru

DAR CINE I TREZEȘTE
PE CEI CE BAT ULIȚELE ?

Paraschiv Marafet, secre
tarul comitetului U.T.C. :

—- La noi lucrează majori
tatea tinerilor. 12 la biiouri, 
unu la zootehnie, și vreo 
trei la cîmp.

— Și ceilalți pînă pe la 
vreo 40 ?

— Se pregătesc să dea 
examene pe la școli sau nu 
fac nimic... 

mul. In curtea școlii cîțiva flăcăi 
joacă tenis cu o minge de gumă 
și cu palete croite din seîndură. 
Cine sint? De ce nu se află la 
lucru? Prea multe amănunte nu 
putem afla. Salturile de cascadori 
peste gardul de metal îi fac ne- 
văzuți. Chivu Ștefan, fire atletică, 
ne înfruntă:

— Ce, dom’le, n-acem voie să 
facem sport? Noi sîntem elevi la 
profesională.

Cit se fortifică organismul de 
pe urma efortului fizic cheltuit cu 
mingea de gumă înseamnă 
foarte puțin in comparație 
cu posibilitatea oferită de ac
tivitatea intr-unui din sec
toarele cooperativei agricole. 
Dar ceea ce știu ei se rezumă 
doar la „nu sîntem obligați să lu
crăm*.

— Dacă mă întrebați-de mun

că, eu vă spun de la început că 
doctorul nu m-a lăsat să lucrez. 
Mi-a găsit nu știu ce la analize. 
Așa că, eu n-am nici o vină...

Și Dumitra Toma, absolventă 
de liceu, ne privește cu superio
ritatea celui care a cîștigat dispu
ta... O dispută declanșată cu cî- 
teva luni mat înainte cînd comi
tetul U.T.C. a invitat-o la o dis
cuție pe tema „răspunderii socia
le a tînărului*, recomandîndu-i să 
se angajeze în procesul muncii, 
l-a oferit posibilitatea să lucreze 
chiar la cooperativa agricolă.

— Da, dar mi-au spus să merg 
la sapă. N-am putut face acest 
lucru, pentru ca aș fi fost singura 
absolventă de liceu cu sapa în 
mina. Dar de ce n-am fost repar
tizată la contabilitate sau undeva, 
la birouri, pentru că sînt vreo câți
va pe acolo care nu au nici mă
car școala generală terminată ?

O întrebare pe care și noi o a~ 
dr eston consiliului de conducere 
al cooperativei, comitetului U.T.C. 
care în cazul Dumitrei Toma nu 
a ajuns să finalizeze sprijinul, de 
altfel lăudabilă inițiativa de a-i 
asigura încadrarea într-un loc de 
muncă. Fără să punem la îndo
ială diagnosticul medicului cre

dem că in cazul Dumitrei Toma, 
de doi ani în afara muncii, 
ceea ce ridică pînă la ur
mă semne de întrebare este 
amina rea sine ‘die a unei hotărîri 
din partea organelor comunale 
competente și indolența dovedită 
de un tinăr în pregătirea căruia 
s-a investit mult și de la care so
cietatea așteaptă o contribuție pe 
măsură.

...în ziua aceea, doisprezece ti
neri ai satului Belciugatele trîndă- 
veau în timp ce satul se con
frunta cu urgențele acestor pri
me zile ale campaniei recoltări
lor. Cînd, așa cum ne-a spus în
tre două drumuri în cîmp pre
ședintele cooperativei, tovarășul 
Nicolae Grigore, „de două ori 
mai mulți dacă am fi, acum a- 
bia de-am face față urgențelor. 
Am început recoltatul porumbu

lui iar culesul la floarea-soare- 
lui și legume este în toi, însilo- 
zăm furaje și construim în zoo
tehnie, fertilizăm suprafețele ce 
le vom semăna cu grîu și pre
gătim semințele". Un cal
cul redă că într-o săptă- 
mînă ei ar fi putut însiloza o

Chivu Ștefan : Ce, dom’le, 
n-avem voie sa facem sport? 

treime din cele 2000 de tone fu
raje planificate de către coopera
tivă. Doisprezece tineri caută 
„frumusețea vieții* în inactivita
te. refuză să înțeleagă că nimeni 
nu are dreptul să primească, să 
consume, fără să producă ceva.

Fără îndoială nu lenevia ca
racterizează pe imensa majori
tate a tinerilor din comuna Bel
ciugatele. Aici oamenii sint 
harnici iar pămîntul e fer
til. Și despre una și des
pre cealaltă vorbesc roadele 
adunate în hambare, cele ce se 
anunță. La grîu, socotelile s-au 
încheiat pe o producție medie cu 
două sute și ceva de kilograme 
peste planificări, iar evaluarea în 
lan conduce la un previzibil de 
recolte bune atît la sfloarea soa
relui și sfecla de zahăr cit și la 
porumb. Pentru fiecare kilogram 
recoltat în plus, miinile multoi 
oameni au obosit. Au săpat și 
au secerat, au semănat și au 
smuls buruienile, au fertilizai 
pămîntul cu îngrășăminte și cu 
apa de la irigații și au cules cu 
grijă fiecare bob. Nume ? 
Cel puțin ale cîtorva sute de 
femei și bărbați, vârstnici și 
tineri. Pentru că ei, acești cite- 
va sute, 365 de zile dintr-un an 
semnează condica de angajați- 
responsabili acolo unde se ho 
târăște soarta recoltei, sursa e- 
xistenței lor. In cîmp, la zooteh
nie, la construcții și la legumi
cultura erau și la mijlocul aces
tei săptămîni cînd ne-am oprit 
aici, la Belciugatele, pentru rea
lizarea unui fotoreportaj. Dimi- 
tra Stoica era la zootehnie, in 
ziua aceea realizind de la ani
malele de care îngrijește o pro
ducție de peste o sută de litri 
de lapte. E utecistă și apreciată 
printre cei mai harnici îngriji
tori de animale ai cooperativei. 
Gheorghe Dinu. Dumitra Barbu, 
Vasilica Dorobanțu, Constantin 
Nicolae erau la grădina de le
gume. Recoltaseră și pregătiseră 
pentru livrare ultimele cantități 
de roșii, ardei gras și castraveți 
prin care cooperativa agricolă 
își onora în întregime obligații
le contractuale. O echipă de 
cooperatori și mecanizatori lu
crau la însilozarea furajelor iar 
cea mai mare parte a forței de 
muncă era concentrată la recol
tatul florii-soarelui. Grijile pentru 
soarta producției se citeau pe 
chipul multora dintre oamenii 
satului. Nu spunem a tuturora 
pentru că alături de cei harnici, 
așa cum subliniam mai sus, vege
tează, și cîțiva pierde vară.

0 creație a specialiștilor 
din Bicaz

PROCEDEU
INEDIT DE 

MĂCINARE A
CIMENTULUI
Specialiștii Fabricii de ci

ment din Bicaz au stabilit 
un procedeu inedit de măci
nare a cimenturilor. Noul 
procedeu se bazează pe un 
circuit închis de fabricare, 
în cadrul căruia se folosește 
un separator de cicloane 
realizat de tehnicienii între
prinderii. Prin introducerea 
sa în producție, se reduce 
consumul de energie electri
că cu 40 la sută, iar produc
tivitatea instalațiilor crește 
cu aproximativ 20 la sută, 
obținindu-se, astfel, economi» 
anuale de peste 1 milion lei.

Specialiștii din Bicaz au 
pus la dispoziția tuturor u- 
nităților producătoare de 
ciment noul procedeu, în 
vederea generalizării lui.

La U. M.E. București:

NOI TIPURI
DE MOTOARE

ELECTRICE
Uzina de mașini electrice 

din București a omologat 
recent trei noi tipuri de 
motoare asincrone destinate 
industriei. Unul dintre ele, 
motorul cu rotorul în scurt
circuit. asigurat contra ex
ploziilor se dovedește deose
bit de util în industria chi
mică.

Celelalte două servesc 
pentru acționarea instalații
lor de ridicat. Este vorba 
de un motor electric în 
scurt-circuit cu frînă elec
tromecanică și de un altul 
cu rotorul bobinat, ambele 
au caracteristici tehnice su
perioare utilajelor similare 
fabricate pînă acum.

Aceste noi tipuri de mo
toare concepute de specia
liștii uzinei folosesc elemen
te constructive unificate, 
ceea ce asigură condiții de 
realizare a unei producții 
de mare serie.

PERFORMERII
DE LA LINIA TEHNOLOGICĂ

A TINERETULUI
(Urmare din pag. I)

U.T.C. din Fabrica de eord — 
vă propun inițierea unei compe
tiții avînd în principal următoa
rele obiective : — reducerea pos
turilor inactive, diminuarea la 
minimum a cantității de deșeuri 
și valorificarea lor productivă, 
asigurarea unei circulații optime 
a băilor de tratare.

O precizare: alegerea obiec
tivelor urmărite de întrecerea in- 
terschimburi nu a fost deloc în- 
tîmplătoare. în momentul „star
tului" la cele 14 utilaje din cele 
840 posturi instalate funcționau 
în medie doar 800, zilnic se în
registrau 30—40 bobine „tăiate"
— adică deșeuri reprezentînd 
circa 90 kg fire cord irosite, da
torită circulației defectuoase a 
băilor de tratare lunar volumul 
firelor rebutate atingeau cifre 
impresionante, de ordinul tone
lor.

Sîntem în data de 31 august. 
Au trecut deci, peste cinci luni 
de la data cînd competiția a de
venit fapt. Care este pulsul ei în 
acest interval de timp, cine îi 
sînt cîștigătorii ?

— Chiar după prima lună — 
ne informează tovarășa ingineră 
Mioara Laliman, în fruntea cla
samentului s-a situat schimbul 
B., condus de operatorul Gheor
ghe Tache. Și dacă la sfîrșitul 
lui aprilie echipa sa a realizat 
peste plan 12 000 kg fire cord
— cu o medie zilnică de circa 
400 kg — bilanțul lunii august 
înregistrează o cantitate supli
mentară de 15 tone. Evident, cîș-

I tigată este în primul rînd pro

ducția. Spun asta întrucît și ce
lelalte trei schimburi de la linia 
tineretului au obținut rezultate 
la fel de meritorii, demne de re
marcat, distanța ce le desparte 
de uerformanțele schimbului con
dus de Gheorghe Tache fiind 
minima.

Consultînd graficele întrecerii 
constatăm că, într-adevăr, lună 
de lună lupta a fost extrem de 
strînsă, recordurile unei zile fiind 
doborîte chiar a doua zi. Calcu
lele demonstrează că în toată pe
rioada analizată fiecare schimb 
a realizat o medie de 13 500 kg 
peste plan. Să înmulțim această 
cifră cu cinci — numărul lunilor 
trecute de la data demarării ini
țiativei — și cu patru — numă
rul schimburilor. Rezultatul: 
270 de tone fire cord. 270 tone 
fire cord care nu erau prevăzute 
a se realiza, dar pe care cei 28 de 
uteciști. au ținut să le treacă în 
palmaresul lor productiv. Cum 
au fost posibile aceste substan
țiale depășiri ?

— Știți, desigur — ne mărturi
sește Elena Drăganu operatoare 
în schimbul C — că atunci, la 
început, la cele .14 utilaje 40—60 
de posturi erau inactive. Acum 
maximum 6 sau 4 mai sînt. Cu 
alte cuvinte numărul lor s-a re
dus de 10 ori. Și dacă ne gîndim 
că pe un post se obțin cam 10 
kg fire cord este lesne de desci
frat unul din „secretele" reuși
tei.

— Știți, de asemenea — relevă 
loan Joița din schimbul D — că 
în ianuarie sau februarie circa 
30—40 bobine erau, de regulă, 
stricate zilnic, echivalentul aces
tui fapt în producție fiind de 9C 
de kilograme. Ei, bine, cea mai 

mare parte din această cantitate 
este acum recuperată, se adună 
și nu se scade. Acum, ne facem 
probleme și pentru două-trei bo
bine stricate într-o zi.

— Și mai știți, adăuga Gheor
ghe Tache, șeful schimbului B — 
că multe greutăți, multe „rebu
turi" se datorau circulației defec
tuoase a băilor de tratare. Din 
iunie însă „traficul" a fost regle
mentat, de atunci strangulările 
de ventile au devenit o amintire.

— Și ceea ce nu știți — înche
ia tovarășa ingineră Mioara 
Lahman — este că, pentru a 
completa din mers cunoștințele 
în meserie ale uteciștilor de la 
linia tehnologică a tineretului, 
în tot acest interval s-a desfă
șurat între schimburi în paralel 
un alt concurs cu caracter teore- 
tico-aplicativ. Și aici au avut cîș- 
tigători individuali, după cum și 
aici cîștigați au fost cu toții, cîș- 
tigață a fost productivitatea.

Așadar, o competiție în plin 
marș, o competiție ale cărei re
zultate concrete, vizibile repre
zintă tot atîtea reușite profesiona
le. Dedicată sărbătorii celei de a 
25-a aniversări a proclamării Re
publicii, întrecerea a făcut ca 
linia tehnologică despre care 
vorbim să-și facă numele cunos
cut în întregul combinat, colec
tivul de aici trecînd pe un Ioc 
de frunte. Lucru firesc, dacă ne 
gîndim la ambiția, la responsa
bilitatea cu care cei 28 de tineri 
privesc calitatea lor de muncitori, 
de uteciști, lucru firesc, dacă ne 
gîndim că organizația U.T.C. în 
ansamblul ei privește depășirea 
sarcinilor de producție drept g 
datorie de onoare și acționează 
în consecință.
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Cum stăpîniți 
„mașina timpului”?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

FRANCIS CHICHESTER

O ANTOLOGIE d. Mo- 
rin Preda : „Opere ale
se" de I. L Caragiale

Ce reprezintă „aproape tot ce 
a scris L L. Caragiale Intr-o 
zodie a seninătății artistice- ne 
întrebam citind cu timp în 
urmă un articol publicat de 
Marin Preda, cel care semnează 
antologia si prefața acestei e- 
dKii?

Recent apărute la Editura 
Cartea Românească, cele două 
vclume ale marelui clasic cu- 

o parte a schițelor, nuve
lelor și povestirilor sale precum 
si toate povestirile dramatizate 
și piesele de teatru.

Criteriile selecției ne par jus
tificate, drept care le și amin

UN POET : Ion Gheor 
ghe

Colecția „Cele mai frumoase 
poezii" și-a ales, de data aceas
ta în mod inspirat, un poet con
temporan. Poemele lui Ion 
Gheorghe vorbesc despre ten
siuni sufletești actuale cu un 
patos adecvat. Poetul se consi- 

un exponent al realităților

Renumitul naviga
tor britanic s-â năs
cut la 17 septembrie 
1901 în Barnstaple, 
North Devon. Omul 
acesta a înfruntat 
temerar oceanul 
dezlănțuit, în mai 
multe rînduri, a în
vins tăriile apelor, 
uluindu-și semenii 
prin performanțele 
sale. Biografia lui 
Francis Chichester 
cuprinde numeroase 
călătorii care au in
trat în cronica te
merarilor secolului 
al XX-lea.

Navigator dotat cu 
un deosebit spirit de 
observație, a avut o 
însemnată contribu
ție la realizarea u- 
nor sisteme uzuale 
pentru comanda de 
coastă în anii de 
război 1939—1945. O 
vreme a funcționat 
în calitate de in
structor principal la 
școala regală de pi-

loți, elaborind nu
meroase metode de 
antrenarea pifoților 
in navigația fără 
hărți pentru nivele 
joase de zbor.

De-a lungul anilor 
a primit numeroase 
distincții printre 
care Medalia de aur 
a Institutului aus
tralian de navigație. 
Medalia de aur a 
Societății regale 
britanice de geogra
fie, Medalia de aur 
„Marconi- etc.

Talentat publicist, 
a scris numeroase 
cărți despre zbor, 
despre navigație, ca 
și jurnale de călăto
rie renumite în în
treaga lume.

Publicăm răspun
sul trimis înainte de 
regretabila sa moar
te survenită la 26 
august 1972. după o 
ultimă tentativă de 
traversare solitară a 
Atlanticului.

„ORI III CARE III SE MUMELE
V

tim prin cuvintele lui Marin 
Preda : „Oricare dintre nuve
lele sau schițele sale, numite 
Clanță am sărit sau SitaațiMeea 
sau Atmosferă iacârcată. chiar 
luate «eparat. stlrr.esc deodată 
In noi uimirea extremă pe care 
o simțim totdeauna in fața ca
podoperelor și în care sînt a- 
mestecate admirația, ioclntarea. 
si chiar cea atit de ironizată de 
unii și de însuși Caragiale „e- 
moția impersonală* a lui Maio- 
rescu. care nu se mai șterge 
niciodată din sufletul nostru și 
se repetă cu aceea’i intensita
te ia aceeași lectură, deși știm 
totul pe dinafară*.

De consemnat ca autentic eve- 
ntment literar apariția unui 
scriitor clasic intr-o ediție în
grijită de unul dintre cei mai 
buni scriitori contemporane

de FRANCIS CHICHESTER
îmi serlețMI
„indicarea modului în care struniți „mași

nă timpului" — cum vă organizați viata, cum 
vă alternați preocupările, cum munciți, cum 
vă instrulți, cum vă distrați — ar putea să su
gereze modalități și premise spirituale pentru 
oamenii tineri dornici de afirmare".

Trebuie să vă mărturisesc chiar dintr-un în
ceput că toate aceste elemente la care vă re
feriți reprezintă verigi unice ale vieții orică
rui om care înțelege să trăiască în deplină 
concordanță cu societatea și cu sine. Alternan
ța preocupărilor de viață ntl este O simplă în
șiruire de subiecte, ci-1 exprimă cit se poate 
de profund pe om. în acest context îmi > ine 
să cred că nu poți răspunde la chestiunea ,.c um 
muncești'*, de pildă, dacă nu te referi tan
gențial ori de-a dreptul și la chestiunile „cum 
te instruiești“ și „cum te distrezi **. întrucit in
tre toate acestea există o legătură atît de 
profundă și intimă cum numai viața o poate 
crea.

Omul secolului nostru în funcționalitatea sa, 
datorită complexității activităților la care este 
solicitat să participe este nevoit să se sprijine 
în tot timpul pe îndeletnicirile sale profesio
nale diurne, declarate, ca și pe suporții adia- 
cenți, interiori, făuriți doar în anumite ore, 
neprevăzute fix ca într-un program de mun
că, dar care prin Însuși faptul că există și acțio
nează tocmai ca suporți, apar cu necesitate.

în acest caz mă refer la faptul că alături de 
îndeletnicirile profesionale, omul n-ar putea fi 
ceea ce este în zilele noastre dacă nu s-ar 
adapta să-și folosească „timpul său“, timpul 
liber, în concordanță cu necesitățile spirituale 
și temperamentale cele mai adecvate și care, 
ca orice în lume, depind nu numai de el, ci 
si de întreaga societate.

Cîndva am asistat la o discuție extrem de 
interesantă organizată de „Central Council of 
Physical Recreation" din Londra, o societate 
creată anume spre a sprijini oamenii — tineri 
și vjrstnici — în utilizarea cît mai inspirată a 
timpului lor liber. După trecerea a numeroși 
ani de la acea discuție, nu pot spune că unele 
aspecte întîlnite acolo nu m-au influențat. 
Bunăoară, faptul că „timpul liber" era cotat 
ca o parte intrinsecă a „bugetului uman" mi 
s-a părut un lucru extrem de bun. Timpul 
liber nu era tratat — așa cum aveam să în- 
tîlnesc cu alte prilejuri — ca un „timp de re
tragere", în care nu gîndești, nu acționezi, 
devii inert și fără de vlagă. Dimpotrivă, se 
încerca să se demonstreze auditoriului format 
în majoritate din elevi, studenți, tineri sala- 
riați, pe de o parte, și mulți pensionari pe de 
alta, că timpul liber reprezintă o parte activa 
din viața individului, menită să-i întregească 
personalitatea ; aceste ore permit eliberarea și 
exprimarea de către fiecare a unor valențe 
latente si care odată manifestate, se transfor
mă în valori sociale nu prin rodul lor, cît 
prin faptul că există și-l antrenează pe om.

Cît de frumos a exprimat acest adevăr ma
rele filozof englez John Locke : ,,în timpul 
liber se descoperă temperamentul și înclina
țiile omului. Adevărata distracție depinde de 
imaginație, de rațiune..." , 41 ■

Aceste cuvinte, atunci le-am^ aflat, in timpul 
amintitei discuții, care voi adăuga acum, a a- 
vut si un pregnant caracter polemic. Ca orice 
asociație creată pentru uzul semenilor și amin
titul „Central Council of Physical Recreation' 
își propunea să aibe un program de activita
te : printre subiectele la ordineâ zilei, înfiin
țarea unor „group worker program" — case 
culturale pentru bătrîni. Ce ni-a intrigat 
atunci, țin minte : această instituție, deschisă 
unor persoane în vîrstă de peste 50 de ani, 
deși purta evident pecetea unor umanitare cri
terii de solidaritate socială, păcătuia prin a- 
ceea că îi trata pe oamenii care s-ar fi bucu
rat de oficiile sale ca pe niște obiecte neîn
suflețite, pasivă, fără potența creativă ori de 
exprimare.

Peste ani, cînd aveam să vizitez o asemenea 
instituție care mă intrigase în faza de proiect 
aveam să-mi dau seama că rezervele mele ini
țiale erau justificate. Pentru a mă convinge 
asupra utilității acestei case, am făcut o pro
bă de „fond" : i-arh privit pe oamenii care 
intrau în casă la 9 dimineața și la vremea 
prînzului. Cu cîțiva am stat de vorbă. Ei bine, 
aceștia plecau mai plictisiți decît veniseră, de
oarece simplul joc de table ori biblioteca ori
entată exclusiv spre subiecte ca : „Ce să mîn- 
căm în al șaselea deceniu de viață" sau „Igi
ena înainte de culcare" nu-i satisfăceau._

Ruptura între viața socială productivă —

•dțr.irmcă. coctrad:-tor:e si expa-$:-~i — si a- 
ceas’â viață oferită — statică, lineară, asesne- 
nea unei condamnări, lipsită ce orice evoluție 
spirituală — se adincește și In acest caz timprl 
liber apare ca un timp de pregătire pentru 
moarte, ca un timp mort și pierdut.

Cred că aceste reflecții, prin extindere de 
sferă și de vîrstă au o valabilitate ceva mai 
generală. Multe dintre aceste remarci sînt 
adevărate și pentru lumea celor tineri cărora 
le trebuiesc oferite _ore libere- active, dina
mice, creative. Evident, ține de fiecare !a 
parte modul In care Iși concepe existenta, dar 

de modul cum sini îndrumați ca filosof» 
în legătura cu rostul și menirea '.impului li
ber, problemă ridicată cu precădere de mira
culosul secol XX...

De altfel, apariția unor (Jpnumiri de strictă 
specialitate ințLntte toi aim frepent la re
viste și publicația anume—arome cum ar fî : 
„tehnica timpului liber", „managers of centres, 
play-leaders**, „recreation specialits". indică un 
asemenea lucru. La care as mai aminti, deloc 
în mod Intifnplâtor, că chiar UNESCO a în
ceput să se ocupe de formarea de ..animatori-, 
oameni instfuiți. Cblți, activi, capabili de a 
inspira și orienta „ore in care nu se muncește, 
dar se continuă viața- — după cum denumea 
timpul liber un buletin al amintitei organizații 
internaționale, intitulat ..Formation d’anima- 
teurs. programmes et methodes".

S-ar putea ca oricare tînăr cititor din Ro
mânia care a avut în miinile sale lucrări des
pre expedițiile mele transoceanice să ramfna 
surprins : a avut oare timpul necesar pentru a 
aprofunda o asemenea problematică a timpu
lui liber, dl. Chichester, om ocupat după cite 
se știe, cu numeroase obligații : în veșnică 
pregătire pentru călătorii transatlantice. vi
cepreședinte al Societății regale britanice de 
geografie, director al unei edituri de hărți, 
ghiduri și cărți de călătorie, scriitor și publi
cist... La această posibilă întrebare care apar
ține vîrstei si ar putea izvorî din curiozitate 
as răspunde : în cîteva din lucrările mele — 
..Singur peste Atlantic- (1961). „Marea și cerul 
singuratic" (1964). o ~ ~ 1 ** “*’♦*-
biografică, abordez 
pului liber, 
tent.

PETPE- 
tiEAtill 

CĂTĂROIU

pe care

w___„Marea și cerul
carte prin excelență auto- 
ace^stâ problemă a tim- 
1-am studiat destul de a-

Omul nu trebuie să aibe timp — și nici 
n-are drept la un asemenea lucru — să se 
plictisească. Mai cu seamă în cartea mea „A- 
ventura atlantică" îmi exprim stupoarea in 
legătură cu mentalitatea unor tineri britanici 
care se vaită la radio și în revistele noastre 
colorate câ... se plictisesc. Plictiseală ! Cît de 
dramatic este să ajungi să identifici timpul 
liber cu plictiseala ! In alți termeni. parcă 
s-ar vrea spus că o mare de plictiseală ar 
părea să amenințe societatea printr-o... inun
dație de timp. Și de aici masacrarea timpului 
prin cele mai sordide formule : droguri, ex
cesul jocurilor mecanice, erotismul.

Numai că amețeala de pe urma unor aseme
nea distracții ori amuzamente devine ea înșiși 
cauza plictiselii. Și cit de riguros științifică 
este afirmația statisticienilor si a sociologilor 
luminați care confirmă că in timpul liber ast
fel conceput NU SE OMOARA M M XI TIM
PUL, Cî ȘI OAMENII. Explicația . științifică : 
lipsa de impresii și evenimente în tunpu. iiber 
acționează negativ, evidențiază și se intensifi
că oboseala vieții, nimicește.

De aceea, în lucrările mele m-am străduit 
să acreditez ideea că în tot ceea ce face omul 
el trebuie să depună pasiune, care să-1 mobi
lizeze integral, fie că este vorba de obligație 
diurnă ori de vîslitul sau de condusul ~ unei 
ambarcațiuni în orele de repaus sau în vă
cărite. Mă refer deci și la ..hobby- — marotă, 
ceea ce înseamnă ad literam. în englezește, 
căluț, adică acel căluț pe care-1 călărește ra
țiunea galopînd în libertate. La drept vorbind 
mă refer la tinerețe ca existență. < a preocu
pări. Am remarcat că un om aflat în mijlocul 
vieții ori care se îndreaptă senin spre apusul 
ei nu poate fi ori rămine tînăr dara întreaga 
viață, începînd cu primii ani ai biografiei nu 
și-a trăit-o pasionat, cu acea dăruire deplină, 
specifică tinereții. Pentru că tinerețea repre
zintă o stare funcțională ce se impune în toa
te acțiunile materiale ori spirituale ale oa
menilor. Este evidentă, deci, și implicația pen
tru timpul liber...

Sînt cîteva gînduri pe care nu le predic 
doar ci încerc,. pe cît mă țin puterile, să le 
aplic...

(Urmare din pag. I)
Rapsozii ou dăinuit si dăinuie 

pentru că, știind sou nu, refuză 
le vioară arcușul cu papion. 
Ei pun, in melodie și in vorbă, 
moi intii simțirea și apoi regula. 
De fiecare dată „partitura" lor 
este alto, asa cum o cer împre
jurările. Versul lor este schimbă
tor, se transformă pe loc, impu
ne blocaj la fixitatea și rigoa
rea culegerii de catastif. Ei fac 
totuna din creație și interpreta
re, intre cele două nu se inter
pune nimic, in lanțul datărilor 
nu este nici o fisură. Repertoriul 
se foce intr-una, curge la vale 
fără obstacol și cenzură exterioa
ră. Petre-Geagu Cătăroiu mi-a 
zis că-și iubește vioara ca pe 
un copil Văzind-o in strinsoarea 
miînii lui mi-om dat seama că 
nu-i oparține, că este el însuși. 
Gneva de lingă el im» șoptea 
că docă l-oi vedea fără vioară 
ar fi ca o pasăre cuprinsă de 
zbaterea desprinderii de aripi. 
....Ar avea mușcătură de șarpe 
in virful degetelor și pată singe- 
rie in albul ochilor../'.

in preajma rapsodului popular 
nu poți, nu trebuie să ai desfă
tare de-o clipă. Sensurile ne- 
mistificote ale versului lui te răz
besc, ți se integrează. Scriu a- 
ceste rinduri despre rapsodul 
gorjan simțind parcă nevoia de 
o-l avea continuu in mine, de 
o-i supune cintarea forței repro
ductive a ecoului. L-aș vrea pre
zent pe el și pe toți ce-i seamă
nă, din toate colțurile țârii, pe 
oricare dintre lungimile de undă 
ale transmisiei la distanță. 
M-aș bucura să văd și să aud, 
in încrengătura undelor radiofo
nice și de televiziune, deschide
rea și derularea unei parăzi a 
rapsozilor populari. Ar fi un „se
rial* de pomină, o mare petre
cere populară. Ar fi conducta 
de aducțiune a unei arte lumi
noase și pure, servită de oameni 
ce sint totuna cu ea. Arta a- 
ceasta s-ar stoca în deplinătatea 
ei și pentru bucuria altora, din
colo de prezent.

Ei, rapsozii, se duc, intră unul 
cite unul in amintire. Nu știu 
daca le iau locul alții, dacă se 
instituie aici o ștafetă a schim
bului de contingente. Știu doar 
că ar trebui să strîngem laolal
tă, fără tăgadă și ezitare steri
lă, ceea ce ne dau ei acum. 
Pentru că ne dau mult, înconju- 
rindu-ne din toate părțile o sen
sibilitate ce nu poate râfriîne ne
mișcată.

P. S. - Un foarte scurt-metraj 
ce rulează pe ecrane ne vor
bește despre același Petre-Gea
gu Cătăroiu. Se intitulează ina
decvat, „Lăutarul". Artistul gor
jan este mai mult decît un lău
tar, decît un interpret de Ocazie, 
la nuntă sau nedeie.

„Floarea nemuorganizată cu prilejul celui de 
al VII-lea Congres de estetică), 
înregistrăm astfel, pentru gra
fică, nu numai etalarea unor 
noi posibilități tehnice, ci și a 
unor viziuni aparte, ce mizează 
mai puțin pe linearitatea dis
cursului figurativ, și mai mult 
pe expresivitatea semnului plas
tic (de obicei un detaliu realist). 
O trăsătură asemănătoare poate 
fi descifrată și în domeniul ce
ramicii, unde formele decorative 
eliberate de o prezumtivă func
ționalitate se dezvoltă mai liber 
în spațiu, într-o accentuată ma
nieră sculpturală. Rețin atenția 
în mod deosebit lucrările sem
nate de : Ana Maria Andrones- 
cu, Băieș Lucaci Ethel, Dumitru 
Cionca. Radu Dragomirescu, 
Radu Stoica, George Leolea, Ni- 
colae Săftoiu, Wanda Mihuleac, 
Ion Stendel, Sorin Ufoveanu 
(grafică) și Costel Balea, Patri
ciu Mateescu, Mihaela Ștefănes-

tre și cu un alt film 
soarelui".

Două nume și două filme ale 
uneia dintre școlile naționale, 
cea italiană, care domină de pes
te două decenii ecranul mon
dial.

Și un western tinâr

I
I
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șî vorbește în mod expres des
pre vechile mituri rurale ca și 
despre emigrarea spre oraș a 
țăranului. Deși selecția cuprinde 
puține poezii din volumul „Vine 
iarba" care rămîne reprezenta
tiv pentru poet, recomandăm ti
nerilor cititori cartea unui poet 
actual în toate sensurile, înche
ind cu un citat din prefața sem
nată de Marin Mincu : „Ion 
Gheorghe este unul dintre marii 
poeți ai liricii contemporane".

O CARTE : „Epopeea 
navelor" de Alexandru 
Retinski

„Epopeea navelor" este mai 
înainte de orice o carte fru
moasă. Editura Albatros în cău
tările ei de a tipări cărți atrac
tive pentru tineret r 
formulă grafică dintre 
atrăgătoare. „Epopeea 
este o carte de format 
multe ilustrații, în alb 
planșe color care însoțesc 
text alert și economic. Istoria 
naxigației de la vechile pirogi 
și pînă la submarinele atomice 
este expusă convingător și ilus
trativ. Mici dicționare marină
rești și scurte aspecte anecdoti
ce sînt inserate prin chenare se
parate textului. „Epopeea 
velor- este o carte care 
plictisește ci deconectează 
struind. O recomandăm cu 
ranța câ Editura Albatros 
din ea un cap de serie.

a găsit o 
cele mai 
navelor" 
mare cu 
negru și 

un

na- 
nu 
in-

Expoziția tinerilor gra 
ficieni și ceramiști (Ate 
neul Român)

—O expoziție ce reunește, în- 
tr-o riguroasă selecție, persona
lități artistice cert conturate. Ea 
nu are un caracter tematic, ci 
unul „de lucru-, de comunica
re. aproape fiecare expozant 
prezentînd cele mai noi preocu
pări de atelier (expoziția fiind

ALEXANDRA 
„îngemănare" 

rativă-ceramică).

GHEORGHE: 
(formă deco-

cu. Alexandra Gheorghe, Ilie 
Beldean, Dumitru Rădulescu, 
Ion Bechendea (ceramică).

Un actor : Alberto Sor
di... <

...Unul dintre cei mai buni din 
cîți are filmul contemporan, îl 
putem vedea într-o excelenta 
comedie de moravuri „O aface
re", în re^ia lui Vittorio de 
Sica, prezent pe ecranele noas-

Intr-o vreme cînd westernul 
își recaută prestigiul pierdut 
prin „grija" multor producători 
ce au confundat legenda cu 
scandalul, dreptatea cu legea 
pumnului și bărbăția cu violen
ța, o obține un același succes de 
stimă și de public filmul „Ulti
mul tren din Gun-Hill",

Tinerilor spectatori care 
l-au văzut îl recomandăm 
prilejul reluării sale.

Ateneul tineretului

nu 
cu

pre
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oferă duminică un bogat 
gram muzical, ----  *
ora 17,00 în ____
cu „Olimpiada melodiilor" în 
interpretarea formației „Ate- 
neum" și a soliștilor ei, conti
nuată cu „Olimpiada veseliei" 
— momente vesele realizate și 
interpretate de artiștii amatori 
de la Ateneul tineretului. Seara, 
la ora 19,00, se va prezenta în 
sediul clubului din Aleea Ale
xandru un alt spectacol muzical 
intitulat „Toamna se numără 
melodiile" și un recital de ver
suri semnate de membrii cena
clului de aici, „Săgetătorul". 
Tot pentru duminică seară la 
Ateneul tineretului se mai a- 
nunță un concurs de catrene pe 
tema toamnei, iar ultimul punct 
al programului va fi „Toamna 
în muzica ușoară", solistă Anca 
Dumitriu.

care începe la 
parcul Herăstrău

Concerte simfonice
vaPeste cîteva săptămînl 

|îuna gongul inaugural al stagiu
nii... Pînă atunci pentru ama
torii de muzică, posturile de ra
dio și televiziune continuă ’ să 
ofere momente de interes artis
tic.

Din suita manifestărilor care 
vor avea loc în următoarele zile 
vă recomandăm un Concert Mo
zart care va avea loc duminică 
dimineața la Radio și concertul 
simfonic transmis joi seara la 
ora 20,00 pe programul II al pos
tului de televiziune.

Concertul radiofonic, se con
stituie drept uri real festival 
mozartian în care au fost pro
gramate patru dintre capodope
rele marelui salzburghez : Di
vertismentul în Si bemol major, 
Două arii pentru soprană, unul 

-----^-^15 pentru pian 
major), celebra 
pentru orchestră 
marea 
încheie

dintre concertele 
(nr. 21, în do 
Mica serenadă 
de coarde 
„Jupiter* 
mozartiană.

Momente interesante în pro
gramul simfonicului de la Tele
viziune : Preludiile la

simfonie 
Trilogia

________ — actele I 
și III din opera „Lohengrin" 
Wagner, Simfonia IV-a 
Schumann și cele 7 cîntece 
versuri de Clement Marot 
G. Enescu.

de 
de 
pe 
de
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SATUL CARE MOARE : rulează 
la Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CĂLĂREȚII : rulează la Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
21). București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grădina Select 
(ora 20) ; Grădina Festival (ora
19.45) .

PROVINCIALII : rulează la Pa
tria (orele 9,30; 12; 14,30; 17,30;
20,30), Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21), Luceafărul
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Doina (ora 19,30).

BINECU VINTAȚ1 ANIMALELE 
SI COPIII : rulează la Tomis orele 
8,45; 11; 13,15: 15,30; 18), Grădina 
Tomis (ora 20).

EXPLOZIA ALBA ; rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE: 
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Bx- 
celsiof (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45j 
18,15; 20,45).

DIRECTORUL: rulează M Dru
mul Sării (orele 16; 19).

MESAGERUL ; rulează la Capi
tol (orele 9; u,i5; 13,«; 16)» Gala 
filmului vietnamez : „Satul meu, 
patria mea" (ora 20), Grădina Ca
pitol (ora 19,15).

NAUFRAGIAT1 1N SPAȚIU ț 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11.30; 14,15; 17,15: 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE î rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18).

CREIERUL î rulează la Feroviar 
(orele 8.45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45) , Gloria (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Grădi
na Modern (ora 19,30).

FLOAREA SOARELUI î rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lumina (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Gri vița (orele 9: 12,15; 16; 10,30), 
Floreasca (orele 15,30 ; 19), Arta 
(ora 15,30), Grădina Arta (ora19.30) .

DACA E MARTI, E BELGIA î 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

FUGA DE LINIȘTE î rulează la 
Lira (orele 15,30; 18).

BALADA LUI GABLÎC HOGUE : 
rulează Ia Bucegi (orele 15,30: 18), 
Grădina Bucegi (ora 20,15), Miori
ța (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

APA VIE ; rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Doi
na (orele 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30 
— Program de desene animate 
pentru copii ora 9,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR SĂLBATICE ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în continuare).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15 * 20.30).

LUPUL NEGRU : rulează la Moșilor (orele 15.30 ; 18), Grădina Mo
șilor (ora 20,15).

O AFACERE : rulează la Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA 
lează la Ferentari (orele 
17,45; 20).

NIKOLETINA BURSAC : 
ză la Volga (orele 9; 11,15; 
16: 18,15; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI ț rulează la Giulești (orele 15.30: 18;
20.30) .

DESPRE DRAGOSTE : rulează 11 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la CrtngaȘi (orele 15,30; 18:

ru-

J ru-
15.34;

rulea-
13,»;

I

C. R. CONSTANTINE3CU, 
I. SAVA. T. STANESCU, 
V. TANASESCU, 
și M. UNGHEANU

I
SIMBATA, 2 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 Biblioteca pentru 
toți. Mișcarea literară la începutul 
secolului al XX-lea. 9,35 în slujba

I sănătății : Igiena mintală a copi
lului. 9,50 De vorbă cu gospodine
le. 10,05 Tele-enciclopedia. 10.50 
Jocurile Olimpice de vară — 1972. 
Canotaj academic — finale : 4 4- 1 ; 
2 fără cîrmaci ; schif simplu, 
2 4- 1, 4 fără cîrmaci, schif dublu, 
8 4-1. (Transmisiune directă de la ___  145<j 
_------------- ____________ - 1972. Rezumatul filmat al zilei anterioa
re, handbal, fotbal, tir, volei, bas
chet, polo, concursul complet de 
călărie — proba de obstacole iah- 
tirig. box. 16.20 Emisiune în limba 
germană. 17,10 Jocurile Olimpice de 
vară — 1972. Atletism — finale; pră
jină. disc bărbați, 400 m. garduri, 
800 m. bărbați, 100 m. femei. 
(Transmisiune directă de la MUn- 

18,55 Ritm, tinerețe, dans — 
j de vacanță. 19.20 1001 de 

seri : „Lolek și Bolek". 19,30 Tele- 
jtirnâl. Marea întrecere socialistă 
la zi. 20,00 Tele-enciclopedia. 20,45 Film serial „Mannix". 21,30 „Bătrî- 
riul tei..." Din cele rhai iubite ro
manțe. Iriterpret Dan Iordăcliescu. 

erou" — film 
________ , c____ „ă a studiou
rilor din R. D. Vietnam. 22,15 Tele
jurnal. 22,30 Vă invităm la... „Pes- 

Icăruș". Cintă formația condusă de 
Paul Ghenței*. Soliști : Victor Pre- 
descu și Paula Stănciulescu. 22,45 
Jocurile Olimpice de vară — 1972. 
Box — turul 2. Sărituri de la plat
formă — femei. Ciclism — finala 
probei de viteză. Judo — categ. 
30 kg. Haltere câteg. 82,5 kg. 
Transmisiune directă de la Miin- 
chen.
PROGRAMUL II

16,20 Agenda. 16,30 Ansambluri 
folclorice. 17,00 Reportaj bucureș- 
tean. 17,20 Pagini de mare popu
laritate din muzica simfonică'con
temporană. Simfonia a Vil-a de 
Serghei Prokofiev. 17,50 film artis
tic : „Misiunea tinerei Nhung (Chi 
Nhung) — producție a studiourilor din R.D. Vietnam.
DUMINICA. 3 SEPTEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,00 Jocurile Olimpice de vară — 

premiu o- 
individual, directă de 
strajă pa- 
limba ma- 

' “. 17,45 
Civilul 

18 20

I

I
 Miinchen). 14,30 Telejurnal.

Jocurile Olimpice de vară — Rezumatul filmat al zilei ante

I
L x i a.iou 
chen). 1 
Tfiletop 
seri : „1

XlllGLpiCl 4—Edil J 
21,50 „Hanoi — oraș ei 
documentar, producție 
rilor din R. D. Vietnam

11,00 Jocurile Olimpice 
1972. Călărie — marele 
limpic de sărituri — 
manșa I. Transmisiune 
la Miinchen. 12.00 De 
triei. 12,30 Emisiune în ...... 
ghiară. 14,00 „360 de grade* 
Film serial pentru tineret : 
— episodul II : Externul. ___
Jocurile Olimpice de vară — 1972. 
Atletism. Transmisiune directă de 
la Miinchen. 19,15 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Reportajul 
tăminii. Valente noi... 20,20 
artistic : Tick, Tick, Tick... 
San Marino — O lume intr-o 
că poștală. 22,15 Telejurnal. 
Jocurile Olimpice de vară — 1972. 
Haltere, judo, sărituri platformă. 
Transmisiuni directe de la Mtin- cheri.
PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15.00 închiderea emisunii de prinz. 20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Ca
valerul Floricică. 20,30 Teatrul li
ric TV. Fragmente din Onera 
„Don Carlos". 21.30 Săptămîna 
culturală bucureșteană. 2L45 Ro
manțe și muzică distractivă* 22,10 
Film serial : Mannix. Reluarea e- 
pisodului : Cînd paharul ia mințile omului.

săp- 
Film 
21,50 

mar-
22,20
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VENITUL NAȚIONAL
SPORT • SPORT • SPORT

JOCURILE OLIMPICE Miine, la Craiova

Șl STRUCTURA
MAB IA NA MITRACHE, eleva din Craiova: „Tehni

ca modernă a renunțat de
finitiv la motorul cu tur- 
bină?-

Să-i felicităm pe canotori Testul

FORȚEI DE MUNCĂ
MIOARA ANDRONIC 

tehnician din Baia-Mare: 
„Potrivit datelor oferite 
de prognoza economică, 
în următoarele decenii 
vor interveni aspecte ine
dite în evoluția forței de 
muncă. Aș dori să știu ce 
relații se pot stabili între 
structura forței de mun
că și venitul național*.

Cercetările privind dezvolta
rea economico-soeială a țării 
noastre în următoarele două de
cenii conferă prognozelor econo
mice o importanță deosebită în 
aprecierea ritmurilor de creș
tere, schimbărilor economice și 
sociale previzibile, avîntului ge
neral al științei și tehnicii. în
tre multiplele probleme referi
toare la dezvoltarea economico- 
socială în viitor, evoluția struc
turii forței de muncă în sectoa
rele economiei este deosebit de 
importantă.

Tendințele mondiale în acest 
domeniu relevă importante mu
tații. în general se evidențiază 
o scădere a volumului popu
lației ocupate în sectorul agri
col, o stabilizare a volumului 
populației ocupate în industrie 
si un transfer masiv către sec
torul serviciilor. în acest con
text orientarea privind reparti
zarea forței de muncă în per
spectivă implică o analiză com
plexă, multidisciplinară a unor 
factori precum schimbările în 
structura producției industriale, 
aportul progresului științei și 
tehnicii, rezultatele obținute în 
știința conducerii.

Mai mult ca oricînd, astăzi, 
centrul de greutate în analiza 
viitorului este pus pe factorul 
uman, ca factor de rang al creș
terii economice. Problema efi
cienței economice se regăsește 
!n analiza dezvoltării în per
spectivă a forței de muncă, prin 
luarea în considerație a gradu
lui de instruire șl pregătire a 
populației. Unele studii de spe
cialitate au realizat deja cuan
tificări privind randamentul 
feritelor categorii de forță 
muncă raportat la nivelul 
pregătire. Datele statistice 
le vă că o economie cu o struc
tură a forței de muncă 
voarea nivelelor de sus 
fică superior potențialul 
man, echivalînd uneori 
volum de muncă simplă dublu 
sau chiar triplu. Un alt aspect 
privind randamentul forței de 
muncă îl constituie încercarea 
de a cuantifica raportul exis
tent între experiență și capaci
tatea de efort a Individului. 
Fără a considera problema ca 
definitiv soluționată, este cert 
că randamentul maxim al for
ței de muncă în ansamblu gli
sează între limite da vîrstă re
lativ constante (după unele stu
dii, între 25—41 de ani).

Viitorul, prin volumul tot mai 
mare al informațiilor ce exer
cită un presing susținut asupra 
omului modern, pune în discu
ție aceste limite și mai ales li
mitele de vîrstă inferioare. Din 
acest punct de vedere o bună 
prognoză macroeconomică tre-

buie să puncteze, prin diferite 
alternative, evoluția sistemului 
educațional într-o intimă core
lație cu dinamica economică 
viitoare.

în esență, este de subliniat 
faptul câ în următoarele două 
decenii dezvoltarea ramurilor de 
bază ale economiei, crearea u- 
nui puternic și modem aparat 
de producție în toate sectoarele

lației agricole a reprezentat

de activitate și pe întreg cu
prinsul țării. aparat menit să a- 
sigure o înaltă eficiență a mun
cii sociale, să pună pe deplin 
în valoare resursele naturale și 
umane, să creeze condiții mate
riale pentru structuri sociale 
avansate, vor face ca industria 
să crească de 6—8 ori, agricul
tura de 3 ori, iar venitul națio
nal pe locuitor să devină com
parabil cu cel din țările dez
voltate economic. în acest an
grenaj economico-social proble
ma perfecționării forței de mun
că dobîndește o foarte mare în
semnătate.

Este știut că datorită faptului 
că productivitatea pe o persoa
nă în industrie este mult mai 
mare decît în agricultură, de
plasarea către industrie apopu-

_ - .... ... și
mai reprezintă încă o sursă de 
creștere a industriei, de spori
re mai rapidă a venitului na
țional. Prognozele economice 
estimează însă câ în anul 1990 
totalul populației ocupate în a- 
gricultură va fi de numai 20 
la sută. în această perioadă a- 
pare un aspect inedit în evolu
ția forței de muncă. Crescînd 
venitul național pe locuitor — 
tendința acestuia fiind de a e- 
gala nivelul din țările avansate 
din punct de vedere economic 
— se va dezvolta sensibil sec
torul terțiar, care va cuprinde 
34—35 la sută din populația țâ
rii. Două aspecte importante ale 
evoluției economico-sociale 
următoarele două decenii, mă 
refer la mărirea duratei 
școlarizare și la extinderea 
pfnă la nivelul necesar a sec
torului terțiar, vor determi
na o scădere a ritmului creș
terii populației industriale 
pe seama populației agricole și 
chiar pe seama sporului natu
ral al populației. Și totuși in
dustria va crește de 6 ori în a- 
ceastă perioadă, dar acest fapt 
implică rolul determinant al 
productivității muncii.

Evident, o influență 
toare o va avea cadrul 
țional general ce poate 
printr-o evoluție superioară ran
damente mai scăzute implicînd 
sarcini sporite activității de pre
gătire a forței de muncă.

în
de

hotărî- 
educa- 
anihila

LIVTU TURCU
sociolog

în fa- 
valorl- 
său u- 
cu un

Intrebarea adresată redacției 
este generată, cred, de faptul 
că interesul industriei față de 
motoarele cu turbină a scăzut 
mult de la un «imn.

După cum se știe, turbina cu gaze ciștiga teren într-o vreme 
datorită caracteristicilor sale : 
procesul de ardere se desfă
șoară continuu, spre deosebi
re de motoarele cu ardere in
ternă, care au un caracter ci
clic. Dar randamentul ei ter
mic scăzut a dat naștere la nu
meroase rezerve ; de aici răs- 
pindirea limitată a turbinelor 
cu gaze. Rezervele s-au dato
rat îndeosebi consumului spe
cific de combustibil care este 
de circa 3 ori mai mare față 
de cel al motoarelor cu arde
re internă. Ar mai fi și fap
tul că temperatura ridicată a 
gazelor are o acțiune dăună
toare asupra calităților meca
nice ale organelor de lucru. 
S-au încercat nenumărate îm
bunătățiri, dar toate măresc 
prețul de cost al agregatului, 
făcîndu-1 necompetitiv pe pia
ța motoarelor de tracțiune.

Și totuși nu se poate vorbi de 
o scădere a ponderei turbine
lor, nu se poate spune că teh
nica ar renunța la ele. Dimpo
trivă. aviația de mare viteză le 
utilizează din plin. Iar pentru 
unele centrale electrice sînt 
părți indispensabile. Greutatea 
scăzută, gabaritul redus, siste
mul extrem de simplu de un-

AUTOMOBILUL
CU TURBINA
PE ȘOSELELE

VIITORULUI

sur- 
pen-

gere li determină pe mulți spe
cialiști să întrevadă pentru vii
tor o largă utilizare a turbi
nelor cu gaze.Mai recent, turbina cu gaze 
și-a găsit utilizare în industria 
automobilelor. Este știut că 
astăzi vehiculele auto consti
tuie o sursă deloc neglijabilă a 
poluării. Ei bine, se estimează 
că noul tip de vehicul — au
tomobilul cu turbină — nu va 
mai fi un pericol pentru sănă
tatea publică. De reținut că 
funcționalitatea cu combustibil 
cu volatilitate redusă și deci 
lipsa pierderilor prin evapora
re, determină tot mai multe 
firme constructoare de auto
mobile să testeze acest mijloc 
de acționare. Firma franceză 
Renault a fabricat deja cami
oane de mare tonaj al căror 
motor este prevăzut cu turbi
nă cu gaze. Firmele Ford și 
General Motors intenționează, 
de asemenea, să echipeze ve
hicule cu turbine. Trebuie pre
cizat însă că fiecare firmă a încercat să aducă modificări 
constructive cît mal convena
bile. Cu toate acestea prețul v- 
nui motor cu turbină continuă 
să rămînă de 1,5—2 ori mai ri
dicat față de cel al motorului cu piston. încercările de ulti
mă oră. făcute cu turbine de 
construcție specială, respectiv 
turbine radiale sau axiale cu 
etaj superior de compresie și 
detentă, promit, însă, din ce 
in ce mai mult, atingerea unui 
grad convenabil de rentabili
tate. Nimeni nu se îndoiește 
de faptul că foarte curînd teb; 
nica va fi capabilă să-i aducă 
turbinei cu gaze asemenea per
fecționări tacit aceasta să 
concureze cu succes motoarele 
eu ardere internă.

Ing. DAN VAITEANU

înainte de a insera noile 
prize înregistrate în lupta . 
tru supremația Olimpică, bătă
lii ce se dau aici pe fronturile 
diferitelor discipline, aș vrea 
să remarc rezultatul bun dc- 
bîndit de reprezentanții noștri 
la canotaj. De fapt este o sur
priză care ne aduce mari satis
facții. Trei echipaje s-au cali
ficat în finale. Este cea mai 
bună performanță a canotori
lor români dintotdeauna. Să-i 
felicităm din inimă și să le 
urăm succes deplin în finalele 
de azi.

în legătură cu evoluția ce
lorlalți sportivi români, trebuie 
să remarcăm în primul rind 
noua medalie de bronz obți
nută de Iorga la lupte libere, 
calificarea lui Marian Lazâr, 
Cuțov și Gruescu în turul doi 
al turneului de box, calificarea 
în semifinale a Ilenei Silay și 
destul de onorabilul loc 6 obți
nut de Viorica Viscopoleanu la 
săritura în lungime (6,48 m). 
Dar asupra întrecerilor 
tice să mai zăbovim 
Miinchenul sărbătorește succe
sul atletei Heide Rozendahl, ca
re a adus prima medalie_ de 
aur țării gazde a J.O. Sărbători
rea campioanei are loc pretu
tindeni : pe străzi. în metrou. în 
localuri publice. Chipul blajin, 
cu ochelarii cu ramă subțire, al 
atletei vest-germane. a apărut 
din numeroase unghiuri. in 
diferite mărimi și din diferite 
perioade ale vieții eroinei, sub 
titluri cît pagina de genul a- 
cesta : „Heide Rozendahl a sal
vat onoarea țării*. Dar cît de 
greu a venit această medalie.

Senzaționale rezultate a ob
ținut la proba Ilenei Silay re
dutabilele ei adversare, bulgă- 
roaica Zlateva și iugoslava Ve
ra Nicolici, care au alergat pen
tru prima dată în istoria aces
tei probe, după Falck, sub două 
minute, Zlateva bătind încă din 
serii recordul Olimpic și ajun- 
gind la o sutime de secundă de 
recordul mondial, 1 : 58.6, record 
stabilit de Falck anul trecut. 
Așa că, lupta pentru cele trei 
medalii la această probă se a- 
nunță dificilă, dramatică. 
iată că debutul probelor atle
tice aduce încă din prima zi 
alte întîmplări neobișnuite. Doi 
atleți americani Eddie Hart și 
Robinson, corecordman mondial 
la 100 de m (9,9), au pierdut 
ștartul. Ei s-au culcat în came-

De la trimisul nostru

atle- 
puțin.

Dar

zi

Program 
competițional

FOTBAL. — Prima întîlnire in
ternațională a sezonului, partida 
amicală interțări, ROMANIA — 
AUSTRIA, va avea loc duminică, 
pe stadionul Central din Craiova, 
începînd de la ora 16,30. în des
chiderea partidei se vor întîlni e- 
chipele de tineret. « Duminică di
mineață, ta Capitală, pe stadionul 
din șos. Stefan cel Mare, întîlnirea 
dintre echipele Dinamo — Rapid 
(amicală) de la ora 10. • Tot du
minică se va desfășura și prima 
etapă a campionatului de juniori, 
cu participarea a 112 echipe.

RUGBI. — Etapa a IV-a progra
mează următoarele întîlniri : în 
Capitală : Sportul Studențesc — 
Grivița Roșie (teren Regie, ora 8); Steaua — Dinamo (teren Ghencea, 
ora 11) și Gloria — Vulcan (teren 
Gloria, ora 16,30). în țară : Știința 
Petroșeni — C.S.M. Suceava : 
C.S.M. Sibiu — Politehnica Iași; 
Farul — Rulmentul Bîrlad și Uni
versitatea Timișoara — Precizia 
Săcele.

ATLETISM. — Concursul de 
marș „Cursa munț’lor", va avea 
loc duminică la Predeal, startul a- 
vind loc la ora 10,30.MOTOCROS. — Pe valea Răcă- 
dăului, de la ora 10. ta organi
zarea F.R.M. și a C.S. Steagul 
Roșu Brașov, va avea loc un con
curs internațional de motocros cu 
participarea unor alergători din 
Bulgaria, Cehoslovacia și Ungaria.

MARIN VOINESCU — 
elev din Tg. Mureș : „Și 
totuși cînd a apărut o- 
mul ? Adresez această în
trebare deoarece savanții 
acreditează, f 
privință, idei 
torii“.

în ultimii zece ani 
științifice s-au făcut realmente 
simțite nu numai în domenii ul
tramoderne, cum ar fi astrofizica, 
cibernetica, genetica sau zboruri
le cosmice, ci și în domenii cu o 
îndelungată luptă pentru cunoaș
tere. Mă refer mai ales la arheo
logie și paleontologie.

în „imperiul" nu întrutotul cu
noscut al preistoriei, în noianul 
de date și teze privind apariția 
omului și a primelor lui activi
tăți și manifestări, o serie de teo
rii mai vechi sau mai noi au în
ceput să fie înlocuite.

Savanții au acreditat ideea că 
evoluția omenirii s-a petrecut 
permanent într-un proces paralel 
cu cel al evoluției uneltelor. Po
trivit acestei teorii, australopite- 
cii ar fi mînuit cea mai primiti
vă unealtă din piatră cioplită, pi
tecantropii au făurit și ei o u- 
nealtă a lor, la fel sinantropii și 
neanderthalienii pînă la homo 
sapiens fosilis, precursorul tipu
lui actual de om și creatorul pri
mei forme de manifestare artis
tică, adică a artei rupestre. Din 
această cauză orice descoperire 
care nu intra în canoanele „cla
sice" era catalogată ca o abera
ție si defăimată. Dacă se desco
perea, de pildă, un anume tip de 
unelte se considera că acolo a 
trăit și tipul respectiv de oameni, 
admis pe scara evoluției de sche
ma generală. Iată însă că cerce
tările arheologice au scos la lu
mină, în mai multe puncte de pe 
glob, oseminte aparținînd lui 
homo sapiens, conviețuind cu u- 
nelte caracteristice omului din 
Neanderthal. Faptul acesta a a-

în această 
contradic-

noi ipoteze

vut consecințe formidabile asupra 
însuși lanțului evoluției homini
zilor și a vechimii lor. Pînâ acum 
10 ani, nimeni nu dădea mai 
mult de un milion de ani cuater
narului și primilor hominieni. A- 
numiți specialiști erau de păre
re că era respectivă durase doar 
600 000 de ani. Iată însă că la 
Oldtvay s-a dat de un strat care 
pe scara longevității geologice a- 
jungea pînă la remaicabila vîrstă 
de 1 750 000 de ani. în plus s-a 
descoperit un tip special de au- 
stralopiteci și un depozit de u-

mtropi pină azj, după 
majoritatea specia-

prima pHeca\ 
cum afirmă 
liștilor.

Dacă structurile Melka Kou- 
toure și Odloway se armonizea
ză cu acest cadru fără măsură de 
întins, rezultatele săpăturilor de 
la Kalico, din California, prin u- 
neliele recoltate, dar controver
sata din cauza stratigrafiei, suge
rează existenta omului actual în 
„lumea nouă" pină la 80 000— 
100 000 de ani. Alte șantiere in 
Mexic au adus probe vechi de 
25 000 de ani, depășindu-se sche-

să admitem, după cum spun spe
cialiștii, părăsirea unei preistorii 
de evenimente pentru o preisto
rie de durată.

Schimbările de concepții ating 
de pe acum și stadiul următor de 
evoluție tehnică și socială uma
nă, adică neoliticul. Acum 10 ani 
nu se cunoșteau decît campanii
le prof. Braidwood în Kurdistan, 
care fixaseră apariția agriculturii 
și creșterea vitelor în mileniile 
7—8. De asemenea. K. Kenyon 
descoperise la Jerichon (Israel) 
resturile unei organizații pre-agri-

Omul muncește de
cinci milioane de ani ?
nelte foarte primitive, ceea ce do
vedea existența uneltelor și acum 
2 000 000 de ani, deci cu un mi
lion mai înainte de limita ad
misă.

Unii savanți susțin de altfel că 
omul lucra chiar si acum 5 mi
lioane de ani osul, ba îfi făcu
se și structuri rudimentare de 
habitat. Alungirea cronologiilor 
ne obligă astăzi, la capitolul e- 
voluția omului, prin noile probe 
materiale, să recunoaștem că ea 
a concentrat durate aproape de 
neconceput. Nimeni nu poate to
tuși spune sigur cînd s-a născut 
omul. Aceasta pentru că epoca 
de leagăn, mereu reconsiderată, a 

de 20 de ori mai lun- 
poca existenței de lag*

ma clasică admisă de 12 000 de 
am. In felul acesta nu se mai 
aude nici o voce contestînd exis
tența omului în America paleoli
ticului mijlociu. „Nașterea" omu
lui modem e și ea împinsă mai 
înapoi prin excavațiile de la 
Oefzeh (Israel) ale lui Vander- 
meersch, apoi prin cele de la la
cul Rudolf (Kenya), ale lui R. 
Leekey care dau cvasicertitudi- 
nea datei de 35 000-50 000 de ani. 
Totul de aici înainte ne va pu
tea face să părăsim teoriile date
lor rigide și a pragurilor fixe de 
pînă acum, dintre etapele dez
voltării tn salturi ale rangului u 
man pentru „concepția" mult 
mai confortabilă a intervalelor 
largi. Va trebui ou alte cuvinte,

cole, care construise un orășel cu 
turn și scară, cu mult înainte de 
civilizația mesopotamianâ.

S-au publicat pe Ungă altele și 
concluziile anchetei privitoare la 
Tehuacan (Mexic), realizate de 
către R.M. Neish care clarifica o- 
riginile economiei agricole în A- 
merica și determina strămoșul po 
rumbului ca plantă sălbatică, în 
timp, pînă în al 7-lea mileniu. In 
fine, în nordul Tailandei, C. F. 
Gorman descoperea o agricultură 
pe bază de leguminoase. Mai no
tăm săpăturile din "Noua Zeelan- 
dă dovedind culturi agricole în 
anul 5000 ca și domesticirea bo
vinelor, apoi cele de la Chatal 
Huyuk (Anatolia), ale lui J. Mel- 
Laart, care aducea la lumină un

„omș" extraordinar, de acum 
7 000 de ani, compus printre al
tele din edificii religioase deco
rate cu sculpturi, fresce.

Descoperirile din America și 
Asia duc și la alte revizuiri și în 
special la faptul că agricultura a 
apărut în mod independent, în 
diverse părți ale lumii. Se renun
ță astfel la teza unicentralismului 
in evoluția societăților umane a- 
gricole pentru teza simultaneită
ții și a derivației, căci nici agri
cultura. nici omul nu s-au năs
cut brusc. De fapt, acest lucru a 
fost de mult bănuit de unii spe
cialiști. dar pînă recent nu exis
tau probe. Aceasta a făcut să fie 
catalogate drept adevărate con
cepțiile dogmatice care vorbeau 
despre invenții unice. Implicit sau 
explicit se admitea că orice pro
gres sau inovație a apărut intr-un 
loc anume de pe glob de unde 
s-a răspîndit (prin migrații de e- 
xemplu) peste tot unde i se gă
seau urmele. Or, aceste postulate 
au primit prima lovitură hotări- 
toare prin descoperirile din Ame
rica... Același egocentrism s-a 
manifestat și în evoluția omului. 
Astfel, mult timp s-a crezut că 
homo sapiens fosilis a apărut un
deva în Orientul Mijlociu și s-a 
răspîndit apoi în lume. Se mai 
admite, de asemenea, că prelu
crarea pietrei (legate de aceste 
forme umane moderne) ar fi por
nit și ea dintr-o singură regiune. 
Dar tipul uneltelor (chiar euro
pene) arătau o evoluție locală si
multană, care excludea ideea im
portului. Că „industriile" paleo
liticului superior au apărut in
dependent și au evoluat pe locul 
apariției se admite azi măcar ca 
un fapt posibil.

ION VĂDUVĂ poenaru

ENCICLOPEDIA „SCINTEII TINERETULUI"

rele lor din Satul Olimpic și, 
probabil, fiind obosiți de um
blet, cînd s-au trezit, trecuse 
de mult ora ștartului. Al treilea 
dintre somnoroși, Robert Tay
lor, creditat cu o performanță 
ceva mai slabă, întrucît tre
buia să concureze în ultima se
rie. a avut timpul să se îmbra
ce la repezeală și să alerge cu 
sufletul la gură la stadion prin- 
zind ștartul. Colegii lui 
însoțit cu speranța că 
doar s-a defectat ceasul 
tronic al stadionului și a 
ziat ștartul probelor. Dar 
lațiile și organizarea merg prea 
perfect ca să mai lase aseme
nea speranță. Taylor a obținut 
în schimb un rezultat bun $i a 
declarat că îi va răzbuna in 
finală pe cei doi ași ai atletis
mului american. Un public de 
80 000 — uluitor, record de a- 
sistență pentru atletism — a 
urmărit scena sosirii celor trei 
atleți cu stupefacție. Un sin
gur om se bucură în sinea lui, 
chiar dacă nu arată, de aceas- 
<ă întîmplare : sovieticul 
Ieri Borzov, care a scăpat 
de ușor de doi dintre cei 
puternici adversari.

Un record original a doborit 
înotătorul american Mark 
Spitz : el a cucerit pînă la a- 
ceastă oră 5 medalii de aur, 
performanță unică în istoria 
Olimpiadelor și probabil, că nu 
se oprește aici, întrucît mai are 
de luat două ștarturi. Cu toate 
acestea mama lui — părinții

l-au 
doar, 
elec- 
întîr- 
insta-

Va- 
atit 
mai

l-au însoțit la Olimpiadă și lo
cuiesc în stațiunea montană 
Garmisch-Partenkirken — aflînd 
de isprăvile fiului ei, a decla
rat unui ziarist cu stupoare : 
„Băiatul meu mă uimește. Mă 
întreb cum de a reușit, pentru 
că el acasă duce o viață nes
portivă*. în ceea ce o privește 
pe înotătoarea australiancă (16 
ani) Shane Gould, și ea s-a lan
sat în promisiuni și se ține de 
cuvînt. Are pînă acum pe pa
noplie 3 medalii de aur și una 
de bronz. Dar mai are de con
curat la încă trei probe. Nu
mele ei înseamnă de fapt aur, 
și ea nu se dezminte.

Ultimele două zile de între
ceri a schimbat configurația 
clasamntului neoficial pe me
dalii. După epuizarea a 55 de 
probe sovieticii se află pe lo
cui I treeîndu-i pe americani pe 
poziția a doua. Primii și-au în
tărit poziția în urma dominării 
nete a gimnastelor în probele 
pe aparate.

Mă uit cu tristețe la tabelul 
cu medalii. Deocamdată zestrea 
reprezentanților noștri este 
foarte subțire. Timp mai este, 
n-a trecut nici o săptămînă de 
întreceri, dar mulți dintre spor
tivii noștri au ieșit din concurs. 
Privirile, emoțiile și speranțe
le noastre se îndreaptă spre 
stadionul Olimpic unde concu
rează atleții, spre regata de la 
Schleissheim unde vor intra 
în focuri caiaciștii și canoiștii 
noștri, spre Messerhalle unde 
se pregătesc pentru marile a- 
salturi luptătorii de la greco- 
romane, spre Boxhalle unde pu- 
giliștii noștri nu și-au spus încă 
ultimul cuvînt.

V. CĂBULEA

„Wunderteam|U

austriacă 
mult o 
mondial, 
forurile 

încearcă 
nouă,

REZULTATE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
• Ileana Silai continuă să aibă o comportare remarcabilă. Ieri, 

fără să forțeze, s-a calificat pentru finala probei de 800 m 
plat femei, finală care anunță o luptă spectaculoasă, luptă la 
care vor lua parte recordmena mondială a probei, recenta au
toare a recordului olimpic etc. Este pentru a doua oară cînd 
reprezentanta noastră se califică într-o astfel de finală. în 
prima reușind o medalie de argint. Ce ne va aduce a doua ?
• Echipa noastră de floretă băieți, realizînd victorii în întil- 

nirile cu formațiile Canadei și Libanului, s-a calificat pentru 
sferturile de finală.
• S-au încheiat întrecerile probei de pistol viteză. Dan Iuga 

ocupă locul 12, iar Ion Tripșa locul 25.
• în proba de suliță femei, disputată ieri, reprezentantele 

noastre s-au comportat sub posibilități. Cu 50,70 metri, Marion 
Becher a ratat calificarea. Ajunsă în finale — 54,34 metri, nou 
record personal — tînăra elevă clujană, Eva Zorgo, ratează 
primele trei aruncări. S-a clasat totuși pe locul 12.

• .Y°l®il,aliȘtii noștri suferă un nou eșec în, f^ța.sportivilor 
brazilieni care încheie jocul Ia scorul-de 3—■
• Poloiștii, după ce au pierdut lupta pentru calificare, au avut 

o comportare bună în jocurile pentru locurile de jos ale clasa
mentului final. în meciul de ieri au învins formația Spaniei 
cu 7—4.

a. BOX : în gala de aseară, campionul țării noastre la cate
goria „semiușoară", Vasile Antoniu s-a impus mai rapid decît 
ne așteptam în fața nigerianului Abayomi. Foarte decis, Antu- 
niu a plasat numeroase lovituri dure, făcîndu-și adversarul 
KO în repriza a Il-a.

• HANDBAL : Echipa României a susținut al doilea joc ia 
Augsburg în compania selecționatei Spaniei. Handbalistii români 
au terminat învingători cu scorul de 15—12 (6—4). în alte trei 
partide disputate s-au înregistrat următoarele rezultate : Polo
nia — Danemarca 11—8 ; R. D. Germană — Tunisia 21—9 : 
Iugoslavia — S.U.A. 25—15.

Robert Fischer
campion al lumii

Meciul de șah pentru titlul 
mondial, denumit și meciul se
colului pentru dîrzenia cu care 
partenerii au luptat, pentru 
foarte multele și valoroasele 
inovații teoretice, s-a încheiat. 
Robert Fischer intră în posesia 
titlului suprem — la scorul de 
12,5—8,5 puncte — după un ade
vărat tur de forță in fazele in
termediare, după o spectaculoa
să evoluție în întrecerea decisi
vă. Boris Spasski n-a rezistat 
impetuosului său adversar și ă 
trebuit să cedeze, după ce în 
primele jocuri s-a comportat de 
o manieră ce dădea speranțe 
suporterilor săi. Și dacă con
fruntarea celor doi coloși ai șa
hului s-a încheiat, ecoul acestui 
meci va stărui încă multă vre
me. Nu pentru publicitatea care 
i s-a făcut și nici pentru bizare
riile lui Boby. Va stărui pentru 
nivelul tehnic net superior tu
turor partidelor din toate timpu
rile, pentru numeroasele inova
ții aduse unor variante cunoscu
te si arhicunoscute. îngălbenite 
în tiparele lor și considerate u- 
nanim de neschimbat. Oi , toc
mai această împingere substan-

țială înainte a teoriei șahiste va 
rămîne perenă. De acum încolo, 
cert, generații de șahiști vor 
stărui asupra partidelor celor 
doi mari maeștri, pentru a în
văța, a se perfecționa. Contribu
ția celor doi mari maeștri la a- 
cest succes este indiscutabilă.

S. D.

FOREST

Se știe, naționala 
nu mai reprezintă de 
„forță* în soccerul 
deși in ultimii ani 
sportive din Austria 
să cristalizeze o echipă 
capabilă să readucă faima c&- 
lebrului „Wunderteam* din anii 
’30. Iată de ce antrenorul 
Stastny, vizînd ca obiectiv prin
cipal calificarea pentru C.M. 
1974 își supune elevii unor tes
te tot mai dificile, alege parte
neri din ce în ce mai puternici, 
dintre cei care reprezintă „noul 
val* în fotbalul european. Mîn- 
driei firești datorată faptului 
că ne situăm în acest apreciat 
eșalon valoric i se adaugă — în 
ce privește meciul pe care tri
colorii îl vor susține duminică 
pe stadionul din Bănie — în
trebarea la fel de normală : 
prin ce slujește acest „amical" 
propriile interese ale repre
zentativei noastre ? Un răs
puns exact este greu de dat. Pe 
de-o parte — partida oficială 
pe care naționala o va disputa 
peste 18 zile cu Finlanda im
punea o verificare cît mai con
cludentă, un „extemporal* exi
gent. Și ambițiile cu care au 
venit austriecii exclud posi
bilitatea unei înfruntări for
male, a unei replici „de polite
țe*. Pe de altă parte — incer
titudinile care există în privin
ța formației noastre (postul de 
fundaș central dreapta, indispo
nibilitatea lui Iordănescu, ab
sența unui realizator „de pro
fesie* din linia de atac) nu-și 
pot găsi, probabil, o rezolvare 
sigură în urma meciului cu 
austriecii. Mai ales că primele 
două etape de campionat nu 
au izbutit să ofere o imagine 
elocventă asupra actualei for
țe de joc a selecționabililor. 
Toate aceste considerații ne 
impun să acordăm un interes 
mai ponderat întîlnirii dp mîi- 
ne. care creează posibilitatea 
unor experiemente utile dar 
care rămîne doar o treaptă — 
și nu cea mai importantă — din 
pregătirile cu care reprezenta
tiva trebuie să-și onoreze difi
cilele sarcini competiționale din 
această toamnă. In încheiere — 
ultimele vești de la Craiova, 
unde prof. Angelo Niculescu 
și-a dirijat deja elevii la cîteva 
antrenamente. Formația pro
babilă cu care vom începe me
ciul este alcătuită din Răducanu 
— N. Ionescu, Sătmăreanu, 
Dinu, Deleanu — Dumitru, R.
Nunweiller — Lucescu, Dem- 
brovschi, Dobrin, Domide. Vor 
mai fi încercați Dobrău ca fun
daș central și Velea pe postul 
de fundaș stingă, Hajnal ca 
mijlocaș, Marcu sau Fl. Dumi
trescu pe extrema stingă.

P. OVIDIU

Concursul
PRONOSPORT

Nr. 36

ON 3 SEPTEMBRIE 1972
România (A)-Austria (A) 1România (tin) .-Austria (tin.) 1
F.C. Galați-Metalul Plopeni 1
Dunărea Giurgiu-Poli. Gl. 1
Gloria Buz&u-Delta Tulcea 1,X 
C.F.R. Pașcani-Metalul Buc. 1,X 
C.S. Tîrgoviște-Chimia Rm. V. 1 
C.F.R. Timișoara-F.C Bihor 1,X
Olimpia Oradea-Olimpiă S.M. 1 
C.F.R. Arad-Politehnica Tim. 1,X,2 
Metrom Bv.-Chimia Făgăraș 1 
Metalurg. Cugir-C.S.M. Sibiu l.X
Minerul B.M.-Electroputere 1

HILLS -
ZIUA A

Tenismanul român Ilie 
tase a debutat victorios în 
pionatele internaționale „Open* 
ale S.U.A.. care se desfășoară 
pe terenurile de la Forest Hills.

în primul tur al probei de 
simplu, Ilie Năstase l-a întîl- 
nit pe Jairo Velasco (Venezue
la) In fața căruia a obținut o 
victorie clară în trei seturi cu 
fi—0, 6—2, 6—0. Partida a fost 
la discreția campionului român, 
care prin jocul său valoros nu

Năs- 
cam.

DOUA
f-a lăsat nici o speranță adver
sarului său. O partidă viu dis
putată a fost cea dintre austra
lienii Fred Stolle și Roy Emer
son, în care victoria a revenit 
primului jucător cu 6—7, 6—4, 
6—2, 6—2. Spaniolul Manuel O- 
rantes l-a învins cu 7—5, 6—2, 
6—2 pe neo-zeelandezul Jeff 
Simpson, iar americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 6—3, 6—3,
4—6, 7—5 de Haroon Rahim 
(Pakistan).

SFRIJIM

*
*

Minerul Costina Vasile din comuna Rusca 
Montana, satul Rușchița, jud. Caraș-Severin, an
gajat la întreprinderea Miniera Rușchița, intr-una 
din lunile trecute, plecind in concediu spre Mol
dova, de unde era originar, a fost accidentat 
mortal cu ocazia călătoriei pe caile ferate.

In urma lui Costina Vasile, au râmas soția și 
3 copii minori. Ei au primit ajutoarele legale, 
prin asigurârile sociale.

In plus, familia lui Costina Vasile a primit un 
sprijin substanțial de la ADAS și anume :

In calitate de călător pe căile ferate, ca orice 
călător, Costina Vasile era asigurat la ADAS 
pentru cazuri de accidente ; plata asigurării este 
cuprinsă in costul biletului de călătorie. (Ne fo
losim de acest prilej, spre a anunța pe toți cei 
care călătoresc cu trenul, cu avionul, cu auto
buzul I.T.A. — intre localități - sau cu vaporul, 
că biletul de călătorie al fiecărui călător, este 
in același timp, și o poliță de asigurare la 
ADAS).

In urma decesului său din accident pe căile 
ferate, familia lui Costina Vasile a primit de la

£
f__ ____ ______
e ADAS suma de 25.000 de lei.
o Dar Costina Vasile, în timp ce lucra în mină,

ascultînd îndemnul unui lucrător ADAS, a în- 3 
cheiat, ca și tovarășii lui de muncă, o ASIGU- 3 
RARE FACULTATIVA DE ACCIDENTE PENTRU 3 
SUME FIXE (pentru caz de deces sau invalidi- 3 
tate permanentă, din cauză de accidente intim- oț 
plate oriunde și în orice ocazie, deci inclusiv cu 3 
ocazia călătoriei pe căile ferate). 3

Pe baza unei asemenea asigurări facultative 3 
- pentru care un miner care lucrează în subteran 3 
plătește numai 15 lei pe 3 luni - in urma acei- 3 
dentului pe căile ferate în care Costina Vasile 3 
și-a pierdut viața, familia lui a primit încă 5.0C0 3 
de lei. Firește că sumele primite de la ADAS de 3 
familia lui Costina Vasile nu pot acoperi inte- 3 
grai paguba și durerea suferite de familia sa. 3 
Ele reprezintă totuși un sprijin substanțial. Se 3 
dovedește și în acest caz adevărul proverbului : 3 
prevederea este mama înțelepciunii.

CORESP. 3



delpest e’ho* are VIETNAM—TINEREȚEA ETERNA 
A CAUZEI DREPTE

încheierea vizitei in Maroc
a ministrului de externe convorbirile

al României Phenian
C. Mănescu primit de Majestatea Sa Hassan 

al II-lea
RABAT 1 — Trimisul special 

Agerpres, Nicolae Vamvu, trans
mite : Majestatea Sa Hassan 
al II-lea, regele Marocului, a 
primit, joi seară, pe ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, care face o 
vizită - oficială în Maroc.

Cu acest prilej, ministrul 
Corneliu Mănescu a transmis 
regelui Hassan al II-lea un 
cordial mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al' Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
Regele Marocului a exprimat 
calde mulțumiri pentru acest 
■mesaj și l-a rugat, la rîndul său, 
pe ministrul român să trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu urările sale de feri
cire și sănătate.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc între regele Hassan 
al II-lea și ministrul afacerilor 
externe al României a fost e- 
vocată, cu satisfacție, vizita în
treprinsă de președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în Maroc, subliniin- 
du-se aportul ei important la 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor bilaterale, relații bazate 
pe egalitate în drepturi și a- 

. vantaj reciproc.
A fost reafirmată, de aseme

nea, dorința comună de a in
tensifica și diversifica colabora
rea dintre cele două țări, de a 
întări prietenia comună româ- 
no-marocană, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Totodată, au fost abordate u- 
nele probleme internaționa
le, evidențiindu-Se hotărîrea 
României și a Marocului de a-și 
aduce și în viitor contribuția 
la promovarea colaborării între 
popoare, la lichidarea focarelor 
dș." încordare internațională, la 
instaurarea unui climat de pace 
și securitate, de încredere și 
cooperare internațională. între
vederea a avut loc într-o at
mosferă de cordialitate.

După convorbire, Majestatea 
Sa Hassan al IJj^Țea a reținut 
la dineu pe ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănescu.

cială în Maroc, a părăsit, vineri 
dimineața, Rabatul.

La aeroport, oaspetele român 
a fost salutat de ministrul Ah
med Taiebi Benhima, de alte 
persoane oficiale marocane.

ROMA : CONVORBIRE 
C. MĂNESCU — 

G. MEDICI
ROMA 1 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La palatul Farnesina, se
diul Ministerului Afacerilor Ex
terne al Italiei, a avut loc, vi
neri, o convorbire a ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu — aflat la Roma, în 
drum spre patrie — cu Giuseppe 
Medici, ministrul de externe al 
Italiei. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea multilaterală a relații
lor româno-italiene, precum și 
unele aspecte ale proiectatei 
conferințe pentru securitatea eu
ropeană.

La 31 august a luat sfîrșit 
reuniunea de la Phenian a 
convorbirilor propriu-zise 
între reprezentanții societăți
lor de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și din Coreea de 
Sud. Convorbirile vor conti
nua la 13 septembrie, la Seul.

Son Song Pil, președintele 
C.C. al Crucii Roșii din 
R.P.D. Coreeană a relevat 
ziariștilor că sînt pe cale de 
a fi elaborate listele familii
lor dezmembrate care trăiesc 
în nord și în sud, problemă 
care a constituit unul din 
punctele discutate în cadrul 
convorbirilor. Impărtășin- 
du-și părerile în urma con
tactelor avute cu delegații 
sud-coreeni, Son Song Pil a 
declarat • „Sînt 27 de ani de 
cînd sîntem scindați și în a- 
ceastă perioadă nu am făcut 
măcar un schimb de scrisori. 
Sentimentele noastre au fost 
bune cînd ne-am întîlnit cu 
sud-coreenii. între noi există 
deosebiri de vederi, 
însă o națiune și 
greu ca ele să fie 
Trebuie să căutăm 
comune și nu cele 
separă

OSLO

aderarii“

Sîntem 
nu este 

depășite, 
punctele 
care ne

E. Honecker despre
relațiile dintre cele

9

două state germane

Ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu, 
care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe, Ahmed Taiebi 
Benhima, a făcut o vizita ofi-

• LA 1 SEPTEMBRIE, Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică, a 
fest primit la cererea sa, de că
tre K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a primit pe 
președinții partidelor politice 
din Republica Democrată Ger
mană, cu care a discutat proble
me actuale ale politicii interne 
și ale situației internaționale, 
informează agenția A.D.N.

Referindu-se la problema re
lațiilor dintre cele două state 
germane, Erich Ho seeker a.sub
liniat că ar fi în interesul des
tinderii în Europa și al stabilirii 
de raporturi normale, de bună- 
vecinătate între țările continen
tului. dacă guvernul R.F. a Ger
maniei ar merge înainte în con
tinuare pe calea instaurării unor 
relații așa cum se obișnuiește 
între două state independente, 
suverane și egale în drepturi. 
Din partea guvernului R.D.G.. a 
subliniat el, au fost create toate 
premised aceasta*%-
semcr.ea, primuea R.D.G. și 
R.F.G. in O.N.U. ar influența 
pozitiv asupra situației din Eu
ropa, precum și asupra normali
zării în continuare a raporturi
lor dintre cele două state ger
mane.

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent al postului de te
leviziune vest-german A.R.D., 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, a declarat că R.D.G. 
aspiră spre realizarea unui tra
tat care să creeze o bază soli
dă si de lunga durată pentru re
lațiile dintre R-D.G. și R.F.G. 
Un asemenea tratat, a menționa: 
M Kohl, poate să prevadă dez
voltarea colaborării, de pildă. în 
domeniul economiei, al științei 
si tehnicii, al protecției mediu
lui ambiant sau in alte domenii.

Reprezentantul R.D.G. a pre
cizat că relațiile normale dintre 
«late independente unul de ce
lălalt presupun schimbul de am
basadori — așa cum se obișnu
iește în general în relațiile in
ternaționale și curo se prevede 
fa Convenția de !□ Viena. El a 
atras, totodată, atenția că nu 
poate fi vorba de relal
le de nici un fel Intre R-D.G. și 
R.F.G. și că în această privință 
nimeni hu trebuie să-și facă nici 
o iluzie.

qpecia

ătălia in chestiunea Pieței comune rămîne in
decisă în Norvegia. Concluzia aparține cores
pondentului la Oslo al lui LE FIGARO. Ea se 
bazează pe o atentă analiză a scenei politice 
norvegiene.

Evident, niciunui observator pertinent nu i-a 
scăpat tonul tranșant al șefului guvernului norvegian Bratteli 
care, în fața conducerii partidului său (Partidul socialist) a 
declarat că se va retrage de la putere, „dacă referendumul 
din 25 septembrie nu va degaja o majoritate solidă pentru 
intrarea Norvegiei în Piața comună".

De ce această poziție tăioasă, categorică ? Fără îndoială, 
răspunsul trebuie căutat in „istoria" foarte frămîntată a 
deciziei cu privire la ancorarea Norvegiei în C.E.E. sau, mai 
precis, în ceea ce presa norvegiană denumește „marea di
lemă a aderării**. Atunci cînd, la începutul anului trecut, 
s-a pus problema tratativelor „tehnice*4, concrete, cu foru
rile comunitare de la Bruxelles, cei mai mulți oameni po
litici de la Oslo erau convinși că majoritatea norvegienilor 
sînt împotriva intrării in Piața comună. Premierul guver
nului de coaliție de atunci, Borten, a tras concluziile unei 
asemenea stări de spirit și a retras candidatura Norvegiei 
Ia Bruxelles. Această poziție s-a izbit de critici în chiar 
sinul coaliției și divergențele in chestiunea „dosarului C.E.E." 
au dus la destrămarea vechii formule guvernamentale. Prc- 
luînd în acea conjunctură „ștafeta". in fruntea unui guvern 
monocolor» minoritar, socialist, Bratteli s-a angajat, într-o 
manieră explicită, să asigure aderarea completă a Norve
giei la Piața comună. El a afirmat că va reuși „să convingă 
marea majoritate a norvegienilor de necesitatea aderării** 
și s-a declarat legat de rezultatele referendumului din 25 
septembrie (referendum care are ca temă aprobarea sau re
fuzul norvegienilor față de intrarea țării lor în Piața co
mună).

Este amenințarea cu demisia a șefului guvernului norve
gian o chestiune de prestigiu legată de angajarea sa netă 
în „dosarul" aderării? O asemenea supoziție apare prea 
simplificată și, jn orice caz, incompletă. Este cazul să rele
văm că opoziția populară fața de aderarea la C.E.E. nu nu
mai că nu a diminuat pe parcursul ultimei perioade, dar a 
devenit și mai accentuată pe măsură ce se apropie data 
referendumului. Tendința aceasta reiese clar și din ultimul 
sondaj de opinie efectuat de institutul Gallup și publicat 
de presa din capitala norvegiană. 38 la sută din cei intero- 
gați s-au pronunțat împotriva aderării la C.E.E., 30 la sută 
pentru aderare și 34 la sută nu și-au exprimat nici o opi
nie (numai cu trei luni in urmă, procentul celor favorabili 
aderării era de 33 la sută». Presa norvegiană vorbește des
pre „opoziția aproape totală" față de aderare in nordul 
țării (unde industria pescuitului, amenințată in perspectiva 
intrării în C.E.EM constituie principala activitate economică). 
Unii observatori remarcă, tot pe baza sondajelor, că în în
suși partidul socialist, de guvernămint, opoziția față de ade
rarea la Piața comună este foarte puternică, dacă nu chiar 
majoritară.

In această lumină se ivește presupunerea că luarea de 
poziție tranșantă a premierei oi Bratteli ar putea juca rolul 
unui factor de presiune care să ..aducă la ordine" pe ad
versarii aderării din propriul partid și (de ce nu ?) sâ in
fluențeze intr-un sens mai larg corpul electoral in perspec
tiva apropiată a referendumului. Cit poate cintări in balanță 
o asemenea angajare pentru schimbarea opiniei opozițio- 
niștilor sau nedecișilor, rămine de văzut. Este insă cert că 
există numeroase temeri privind \iitorul unor ramuri ale 
economiei norvegiene in cazul aderării la C.E.E.. temeri care 
determină atitudinea prudentă a foarte multor norvegieni 
față de perspectiva mirării in Piața comună. Există, de 
asemenea, o marcată și coprebensibilă sensibilitate față de 
poziția celorlalte țări scandinave in chestiunea relațiilor 
cu C-ELE. Suedia, se știe, a decis să nu adere la Piața co
mună și a negociat la Bruxelles doar un gen de acord „de 
liber schimb" cu „cei șase". Premierul suedez, Olof Palme, 
și-a exprimat, de altfeL. clar temerea că intrarea Norvegiei 
și Danemarcei in CJLE-. va slăbi legăturile lor cu Suedia și 
Finlanda „și va face din ce in ce mai aleatorie și mai ne
însemnată tradiționala colaborare nordică, deja sensibil 
afectată de prezența daneză și norvegiană in Pactul Atlan
tic". Asemenea observații nu râmin fără ecou in Norvegia 
unde mulți se întreabă dacă du e mai bine sâ se imite exem
plul suedez, să se realizeze doar un gen de statut de aso
ciere cu C.EF. și să nu se pericliteze colaborarea nordică.

Oricum, rara ine să așteptăm referendumul pină la a cărui 
desfășurare au rămas doar vreo trei săptămini. Dacă refe
rendumul. similar ca temă, din Danemarca — programat 
pentru 2 octombrie — are un caracter pur consultativ (apro
barea parlamentului pentru aderare fiind deja acordată și 
--------- -------------- u.-----j jih xorvegia are o pondere mai 

finale pe

-A- n fiecare an, Ia 2 
j septembrie, poporul 
II vietnamez sărbăto- 
j S rește evenimentul 
11 de însemnătate is

torică al proclamă
rii Republicii Democrate 
Vietnam. La această dată, cu 
27 de ani în urmă, în marea 
piață Ba Dinh din Hanoi, în 
fața unei mulțimi de 500 000 
de oameni, președintele Ho 
Și Min a dat citire Declara
ției de independență a Repu
blicii Democrate Vietnam, 
inaugurînd astfel un nou ca
pitol al istoriei patriei sale, al 
istoriei Indochinei. După se
cole de asuprire națională, du
pă decenii de împilare coloni
ală, după o lungă perioadă de 
luptă necurmată, înverșunata, 
pentru eliberarea națională și 
socială, pentru cîștigarea drep
tului de a fi stăpînul și con
structorul propriului său des
tin. poporul vietnamez își 
vedea suferințele și efor
turile, jertfele și lupta 
încununate de izbîndă... 
Cu mai puțin de două săp- 
tămîni înainte de ziua în care 
avea să fie proclamată repu
blica, în august 1945, adre- 
sîndu-se poporului, președin
tele Ho Și Min spunea în 
apelul la insurecția generală : 
„Dragi compatrioți ! Mișca
rea de eliberare națională a 
cuprins întreaga țară. Viet- 
Minh-ul numără milioane de 
aderenți din toate păturile 
sociale, intelectuali, țărani, 
muncitori, comercianți, sol
dați și de toate naționalită
țile... în rindurile sale, com- 
patrioții noștri merg umăr la 
umăr, tineri și vîrstnici fără 
deosebire de religie sau stare 
materială... Aceasta reprezintă 
un mare pas înainte pe dru
mul istoric al luptei duse de 
poporul nostru, de peste un 
secol, pentru eliberarea sa... 
Uniți-vă în jurul Viet-Minh- 
ului, vegheați ca politica și 
ordinele lui să fie îndeplinite 
în întreaga țară. In felul a- 
cesta patria noastră își va 
recuceri cît mai curînd inde
pendența și poporul nostru 
libertatea/1

Un apel căruia întregul 
popor vietnamez i-a răspuns 
cu întregul său patriotism, cu 
întreaga sa putere de luptă, 
cu toată setea sa de libertate 
și independență, de viața 
nouă. în mai puțin dc două 
săptămini sarcinile apelului 
erau îndeplinite. La 25 august 
1945. împăratul Bao Dai, ul
timul reprezentant al dinas
tiei Nguyen, semna — în fața 
reprezentanților Guvernului 
provizoriu republican — ac
tul de abdicare. în aceeași 
clipă, deasupra palatului Kien 
Trung — reședința imperială 
— steagul dinastiei, simbol 
al trecutului, cobora pentru

totdeauna, în locul sau înăl- 
țîndu-se steagul Republicii, 
al revoluției biruitoare, sim
bol al intrării Vietnamului și 
întregii Indochine într-o nouă 
etapă istorică.

O etapă pe care avea să o 
consfințească oficial, în ca
drul marii adunări populare 
de la 2 septembrie 1945, De
clarația de independență a 
Republicii Democrate Viet
nam — document fundamen
tal al noii istorii a Vietnamu
lui, în care se spune : „...pro
clamăm în mod solemn, adre- 
sîndu-ne lumii întregi: Viet
namul are dreptul să fie liber 
și independent și, în fapt, el 
a devenit o țară liberă și in
dependentă. întreg poporul 
Vietnamului este hotărît să-și 
mobilizeze toate forțele ma
teriale și spirituale, să-și sa
crifice viața și bunurile pen
tru a-și apăra dreptul la li
bertate și independență11.

Un document pe care mul
țimea adunată în istorica piață 
Ba Dinh l-a validat prin u- 
riașa explozie a entuziasmului 
popular și pe care (Întregul 
popor vietnamez avea să-1 a- 
pere cu îndîrjire, prin jertfe, 
prin luptă și muncă neconte
nită, în toți anii care au ur
mat. Președintele Ho Și Min 
spusese : „Lupta noastră va 
continua, ea va fi dură și de 
lungă durată...44

2 septembrie 1972. Maturii 
în putere care salutaseră, în 
1945, m piața Ba Dinh, de
clarația de independență sînt 
astăzi veterani cu tîmple al
bite. Pruncii pe care mamele 
îi arătau, în acel septembrie 
al împlinirilor privirii calde 
a „Unchiului Ho“, au astăzi 
27 de ani, sînt bărbați în pu
tere, alcătuind generația che
mată să continue lupta dreap
tă a țării și poporului lor, 
pînă la victoria finală, să con
struiască socialismul, în con
dițiile aspre ale înfruntării a- 
gresiunii imperialiste. Lupta 
de durată despre care vorbise 
președintele Ho Și Min con
tinuă și astăzi. Generațiile 
poporului R. D. Vietnam, 
strins unite sub semnul ace
luiași țel măreț — libertatea 
și independența patriei lor 
greu încercate — înțelept și 
ferm conduse de către Parti
dul Celor ce Muncesc din 
R. D. Vietnam, alcătuiesc un 
tot puternic, călit în luptă, un 
monolit de voință și eroism 
al cărui semn distinctiv îl 
constituie, dincolo de datele 
vîrstei biologice, tinerețea. 
Tinerețea de gînd și acțiune, 
de efort în muncă și luptă, 
de încredere în propriile for
țe, în victoria finală. Tinere
țea nobilă, eternă a cauzei 
drepte.

Am avut prilejul, ca oas
pete al tovarășilor vietnamezi,

să întîlnesc pretutindeni fn 
R. D. Vietnam, semnele aces
tei tinereți. Am întîlnit-o, 
transcrisă în depășiri ritmice 
ale producției, la veteranii 
care munceau, alături de uce
nici, în uzina de reparat unel
te agricole de la Cua Long. 
Am întîlnit-o în hărnicia și 
cîntecele optimiste ale țesă
toarelor de borangic de la 
Vinh. Am întîlnit-o în recol
tele record de orez cu care 
se mîndreau, bătrîlni și tineri, 
țăranii din satul-erou-în-mun- 
ca Nguyen Xa, sat care își cîș- 
tigase, pe vremea luptei anti
colonialiste, și demnitatea de 
sat-fortăreață. Am întîlnit-o 
în îndîrjirea cu care elevii 
Școlii revoluționare de Ia Hao 
Binh se aplecau asupra ma
nualelor și în hărtiicia cu care 
lucrau în ateliere mecanice, 
pe ogoare, în crescătoriile de 
animale. Am întîlnit-o la pes
carii de pe rîul Da, la tinerii 
artiști plastici din Hanoi, la 
muncitorii sistemelor de iri
gații din străvechiul ținut al 
Thay-lor, din munții Truong 
Son.

Cua Long, Vinh, Nguyen 
Xa, Hao Binh, Truong Son, 
Hanoi... Aceste denumiri geo
grafice și multe altele, evo- 
cînd tot atîtea locuri ale 
construcției pașnice, le intîl- 
nim în ultima vreme, în co
municatele despre bombarda
mentele americane abătute 
asupra R. D. Vietnam. Po
porul român, prieten și frate 
al poporului vietnamez, edu
cat de partid în spiritul nobil 
al internaționalismului, spri
jinitor al luptei drepte pentru 
libertate și independență, 
pentru pace și progres, urmă
rește cu profundă emoție, cu 
solidaritate militantă, lupta 
eroică a oamenilor muncii din 
R. D. Vietnam, înfierează a- 
gresiunea imperialistă, cere să 
se pună capăt acțiunilor mi
litare ale S.U.A. în Vietnam 
și în Indochina, să fie retrase 
toate trupele americane din 
această parte a lumii, iar po
poarele indochineze să fie lă
sate sa-și decidă singure 
soarta.

Poporul nostru este animat 
de un profund sentiment de 
încredere în victoria finală a 
cauzei poporului vietnamez, 
cauză înnobilată de semnul 
eternei tinereți.

Cu prilejul celei de a 27-a 
aniversări a R. D. Vietnam, 
sărbătorită de poporul prieten 
și frate în condițiile grele ale 
înfruntării agresiunii, tineretul 
din patria noastră își exprimă 
încă o dată sentimentul fier
binte de solidaritate și încre
dere nestrămutată în victoria 
deplină a cauzei drepte a po
porului vietnamez.

PETRE DRAGU

UN NOU „MISTER KENNEDY"

irevocabilă) consultarea din Norvegia 
efectivă, fiind de natură să determine opțiunile 
plan parlamentar și guvernamental.

Așadar, la Oslo dilema aderării se menține, 
chestiunea Pieței comune rămîne indecisă.

Bătălia în

E. R.

Joi la miezul nopții, a intrat 
in vigoare hotărîrea guvernului 
islandez de a extinde apele te
ritoriale de la 12 la 50 mile 
marine (respectiv, de la 19 la 
80 km.). Patrulele de coastă 
islandeze veghează în acest 
spațiu maritim, înregistrînd va
sele străine — cele mai multe 
sub pavilion britanic și vest- 
german — care încalcă noua 
limită a apelor teritoriale islan
deze.

Mitingul de la Hanoi

• Unde se află creierul conservat al președintelui 
asasinat ? • Enigma petei brune • Wecht contra 

Warren • Și, totuși, mai mulți asasini ?
Un nou mister Ken

nedy I Unde se află cre
ierul conservat al preșe
dintelui asasinat ? , Lo
nouă ani de la tragicul 
eveniment, controversa in 
jurul circumstanțelor dra
mei de la Dallas — nicio
dată complet stinsă - 
este pe punctul de a cu
noaște o nouă intensifi
care.

D
upâ ce a obținut 
la capătul unor 
lungi și tenace in
sistențe permisiunea 
familiei Kennedy 
(fără acordul că

reia nu e permis accesul la 
piesele esențiale aie dosarului 
asasinatului de la Dallas, piese 
depuse la arhivele federale din 
Washington), un expert-legist a 
putut examina fotografiile luate 
in timpul autopsiei corpului lui 
John F. Kennedy, la spitalul na
val din Bethesda (Maryland).

Constatările acestui expert, 
profesorul Cyril H. Wecht, di
rector al Institutului de medi
cină legală al Universității Du
quesne și fost președinte al A- 
cademiei americane de medi
cină legală, pun în cauză, în 
mod brutal, versiunea asupra 
dramei de la Dallas, oficializată 
de „comisia Warren“ (versiune 
care susținea că John Kennedy 
a fost victima unui singur asa
sin, Lee Harwey Oswald).

Pe baza examinării fotografii
lor luate la autopsie și care in
dică traiectoria gloanțelor ce 
l-au atins pe președinte, Wecht 
ajunge la concluzia că „este 
imposibil ca un singur om să fi 
tras toate gloanțele care au 
cauzat toate aceste răni4’.

Specialistul-legist a detectct 
in fotografiile examinate o pată 
brună pe partea superioară a 
creierului lui Kennedy, pată ne
menționată in raportul Warren 
și despre care nimeni n-a po
menit nimic pină acum. Dar, in 
momentul cînd a cerut sâ vadă 
și creierul conservat intr-un re
cipient (piesă care figura în in
ventarul dosarului) a constatat 
câ acest creier... pur și simplu 
a dispărut Așa cum nimeni nu 
știe nimic nici despre o serie de 
diapozitive microscopice făcute 
in timpul autopsiei de fa Bet
hesda, diapozitive susceptibile 
să determine și mai exact, prin 
comparație cu fotografiile exis
tente, traiectoria gloanțelor asa
sine.

După efectuarea autopsiei, 
creierul ca și o serie de docu
mente legate de rezultatele a- 
cestei operații, a medicilor le- 
giști au fost remise medicului 
personal, al defunctului preșe
dinte, contra-amiralul dr. Geor
ge Burkley. Acesta, după ce o 
întocmit un inventar (care, de 
asemenea, a dispărut între timp) 
a remis totul intr-o casetă în
chisă, cu cheie, fostei secretare 
personale a lui John Kennedy, 
Evelyne Lincoln, care, la rîndul 
ei, a predat caseta la biroul mi
nistrului de justiție al S.U.A. de 
atunci, Robert Kennedy. In 1966, 
Burke Marschall, reprezentant 
juridic al familiei Kennedy, ac
tualmente profesor la faculta
tea de drept a Universității 
Yale, a depus caseta cu relic
vele macabre la arhivele națio
nale.

Acum, la insistențele profeso
rului Wecht, Burke Marschall 
spune că nu știe nimic nici des
pre creier și nici despre diapo-

zrtîve:e microscopice. „Daca a- 
veam ceva de ascuns n-am fi 
permis lui Wecht să vadă res
tul casetei- - argumentează ju
ristul de la Yole. Argument, să 
remarcăm, nu prea convingător. 
Cu atit mai mult cu cit există 
și o altă circumstanță neclară. 
Același Marschall s-a grăbit in 
ianuarie trecut să supună pie
sele existente in caseta de la 
arhivele naționale analizei pro
fesorului Lattimer de la Univer
sitatea Columbia. Acesta a con
chis câ rănile mortale provocate 
lui John Kennedy „ar putea fi 
foarte bine rezultatul acțiunii 
unui singur trăgător". Specialis
tul-legist, dr. Wecht a opinat, 
intr-o conferință de presă, că a- 
legerea profesorului Lattimer, u- 
rolog de specialitate, pentru 
concluzii la examinarea pieselor 
din „caseta Kennedy44 este „cel 
puțin curioasă44. Ei a cerut e- 
fectuarea de către un grup de 
experți a unei reexaminări com
plete a materialelor privind au
topsia.

Unde se află, totuși, creierul 
conservat al lui John F. Ken
nedy ? Unele surse afirmă că el 
s-ar găsi, ca și o serie de foto
grafii și diapozitive din timpul 
autopsiei, în posesia familiei de
functului președinte (ceea ce, 
evident, ar face imposibilă e- 
fectuarea unei anchete complete, 
convingătoare).

In orice caz, rumoarea iscată 
în jurul concluziilor specialistu
lui legist de la Duquesne riscă 
să reînvie controversa în jurul 
„raportului Warren44. Va marca 
intervenția profesorului Wecht 
o cotitură în disputa privind îm
prejurările și dedesubturile asa
sinării lui John F. Kennedy ?

EM. RUCAR

• LA BELGRAD A AVUT 
LOC prima rundă de convor
biri între secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, care face o vi
zită oficială în Iugoslavia, și 
secretarul federal iugoslav pen
tru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț. Potrivit relatării a- 
genției Taniug, convorbirile au 
relevat coincidența de vederi în 
legătură cu problemele esen
țiale ale situației din lumea con
temporană.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că o delegație japo
neză a sosit joi la Pekin pen
tru a începe pregătirile în ve
derea vizitei primului ministru 
a! Japoniei, Kakuei Tanaka, în 
K. P. Chineză.

Formarea noului guvern 
finlandez

• PREMIERUL DESEMNAT 
AL FINLANDEI, Kalevi Sorsa, 
secretar general al Partidului 
Social-Democrat, a format, joi 
seara, noul guvern — o coaliție 
de centru-stînga din care fac 
parte 16 miniștri. Sorsa a hotă- 
rit formarea noului cabinet în 
cadrul întîlnirii de joi a lide
rilor celor patru formații poli
tice de centru-stînga — Parti
dul Social-Democrat, Partidul 
de centru, Partidul Liberal și 
Partidul Suedez al Poporului. 
Cele patru partide ale coaliției 
vor deține o majoritate de 107 
voturi din cele 200 de locuri ale 
parlamentului. Agențiile de pre
să . informează că Partidul So
cial-Democrat deține în noul 
guvern șapte funcții ministe
riale și pe aceea de premier, iar 
celelalte trei partide, împreună, 
opt portofolii.

• CAMERA DEPUTAȚILOR 
DIN CHILE a aprobat în una
nimitate două proiecte de legi 
prezentate de către guvernul 
președintelui Allende în legă
tură cu trecerea sub controlul 
statului a companiei de tele
foane și anularea contractului 
încheiat între aceasta și socie

tatea americană International 
Telephone and Telegraph (I.T.T.), 
anunță agenția PRENS A LA
TINA.

• UN GRUP DE 54 INTELEC
TUALI DIN LISABONA, care 
au semnat un manifest de pro
test împotriva politicii guver
nului Caetano sînt supuși în 
prezent persecuțiilor polițienești 
— transmite agenția A.N.S.A. 
Printre semnatarii documentului 
figurează personalități ale lumii 
universitare.

Mitingul de doliu de la 
Kuanciou

• AGENȚIA CHINA NOUA 
transmite că la Kuanciou a a- 
vut loc un miting de doliu or
ganizat de Comitetul revoluțio
nar al provinciei Kuântun, în 
memoria celor cinci marinari 
chinezi care și-au găsit moar
tea, la 22 august, în urma bom
bardării, de către aviația ame
ricană, a unei. ambarcațiuni de 
salvare a navei chineze „Hon- 
gqi nr. 151“, în largul insulei 
Hon Ngu, din provincia Nghe 
An a R.D. Vietnam.

în același timp, din Hanoi 
se anunță că Președintele R.D. 
Vietnam, Ton Duc Thang, a 
conferit postmortem Ordinul 
„Meritul militar" clasa I și 
medalia „Prieteniei44 celor cinci 
marinari chinezi.

România la Tîrgul 
de la Alger

• LA PALATUL EXPOZIȚII
LOR de Ia „Pins Maritimes" de 
lingă Alger, s-a deschis, vineri 
dupâ-amiază, în prezența pre
ședintelui Consiliului Revolu
ției. președinte al Consiliului de 
Miniștri al Algeriei, Houari 
Boumediene, și a președintelui 
Mauritaniei, Mokhtar Ould 
Daddah, cea de-a 9-a ediție a 
Tîrgului internațional de la 
Alger.

Republica Socialistă România, 
care a participat la aproape 
toate edițiile Tîrgului interna
țional de la Alger, este prezen
tă anul acesta cu o importantă 
expoziție, în care numeroase 
întreprinderi de comerț exte
rior expun o largă și variata 
gamă de produse industriale de 
diferite tipuri.

Președinții Boumediene și 
Ould Daddah, precum și per
soanele care i-au însoțit au 
vizitat pavilioanele și expozi
țiile țărilor participante, printre 
care și expoziția țării noastre.

După cum informează agen
ția V.N.A., la. Hanoi a fost or
ganizat vineri, în cinstea celei 
de-a 27-a aniversări a revolu
ției din august și a Zilei na
ționale, 2 septembrie, un mare 
miting la care au participat 
președintele R. D. Vietnam, 
Ton Duc Thang, primul secre
tar al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, Le 
Duan, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Națio
nale, Truong Chinh, primul mi
nistru, Fam Van Dong, și alți 
conducători de partid și de stat.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale. Truong Chinh, a luat 
cuvîntul premierul Fam Van 
Dong. El a făcut o trecere în 
revistă a războiului de agresiu
ne dus de S.U.A. împotriva 
Vietnamului, a arătat că lupta 
poporului vietnamez a deter
minat înfrîngerile repetate ale 
imperialismului american.

Pentru a se pune definitiv ca
păt „vietnamizării44 războiului 
și a se restabili pacea pe baza 
recunoașterii independenței și 
libertății populației sud-vietna- 
meze ca și a întregului popor 
vietnamez, trebuie să se adopte 
o soluție atotcuprinzătoare, în- 
globînd atît aspectele militare 
cît și politice, așa cum s-a pro
pus în soluția în șapte puncte 
a G.R.P. al Republicii Vietna
mului de sud, a declarat pre
mierul Fam Van Dong. El a 
subliniat că rezolvarea funda-

Sonda spațială americană 
Pioneer-10 a parcurs pînă în 
prezent 200 de milioane din 
cele 620 milioane de mile 
care separă Pămîntul de pla
neta Jupiter — au anunțat 
experții de la centrul de ur
mărire a zborului, situat în 
localitatea Mountain View 
(California). Sonda spațială 
se deplasează în prezent cu 
viteza de 50 000 mile la oră 
— cea mai ridicată atinsă 
pînă acum de vreun obiect 
creat de om. Ea urmează să 
intre în zona planetei Jupi
ter, conform calculelor, la 3 
decembrie 1973.

M. Berghianu 
la Sofia

Cu prilejul prezenței sale în 
R. P. Bulgaria, la 1 septembrie 
tovarășul Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, s-a întîlnit la Sofia cu 
tovarășii Tano Țolov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și Sava Dîlbo- 
kov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii al R. P. Bulgaria.

Au fost discutate probleme 
actuale privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării econo
mice româno-bulgare, legate de 
întîlnirea recentă dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov.

mentală și stabilă a problemei 
vietnameze trebuie să afirme 
retragerea completă a Statelor 
Unite, încetarea oricărui ames
tec al S.U.A. în Vietnamul de 
sud, a sprijinului acordat ad
ministrației marionetă de la 
Saigon și respectarea reală a 
dreptului la autodeterminare al 
populației sud-vietnameze și al 
dreptului la independență al în
tregului popor vietnamez.

Mesajul lui 
Sufanuvong

• SE CERE ÎNCETAREA BOM
BARDAMENTELOR AMERICA
NE IN LAOS. • APEL LA 
NEGOCIERI FRUCTUOASE 

INTER-LAOTIENE.
Intr-un mesaj adresat prin

țului Suvanna Fumma, șeful 
guvernului de la Vientiane, 
președintele C.C. al Frontu
lui Patriotic din Laos, prin
țul Sufanuvong, cere să se 
pună capăt, fără întîrziere și 
jn mod necondiționat, bom
bardamentelor americane a- 
supra teritoriului laoțian. In 
mesaj se arată că, după ce 
prințul Suvanna Fumma, . a 
recunoscut într-un mesaj 
anterior caracterul just al 
propunerilor Frontului Pa
triotic din Laos, din 6 mar
tie a. c., și le-a aprobat 
ca bază pentru discuta
rea unei soluții a pro
blemei laoțiene, acum gu
vernul de la Vientiane soli
cită „separarea problemelor 
militare de cele politice" în 
vederea reglementării pro
blemei laoțiene, fără să men
ționeze însă problema pri
mordială care urmează să 
stea la baza unei reglemen
tări, respectiv Încetarea bom
bardamentelor S.U.A.

Prințul Sufanuvong își ex
primă speranța că guvernul 
de la Vientiane va înceta să 
se mai supună presiunilor, 
alăturîndu-și glasul forțelor 
care cer Statelor Unite să 
înceteze imediat și necondi
ționat bombardamentele asu
pra teritoriului laoțian, în 
vederea creării condițiilor 
pentru angajarea în mod se
rios a unui schimb de ve
deri, pe baza propunerilor în 
cinci puncte ale Frontului 
Patriotic din Laos, pentru a 
se ajunge la o soluție adec
vată în vederea normalizării 
situației din Laos. ț
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