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In ziua de 5 septembrie 1972 a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.- C. al P. C. R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri și alți conducători ai unor 
organe centrale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat și a aprobat 
propunerile Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini privind realizarea unor obiective indus
triale prevăzute in planul de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1971—1975.

In continuare Comitetul Executiv a examinat rezultatele in pro
ducție și eficiența economică obținută in sistemele de irigații 
amenajate pină la 31 decembrie 1971. Cu acest prilej, Comitetul 
Executiv a stabilit măsuri pentru trecerea cu mai multă hotărire

la sisteme de irigații mai simple și mai ieftine și pentru extinde
rea gradului de automatizare a acestora. De asemenea, au fost 
indicate măsuri pentru mai buna organizare a lucrărilor de hi
droameliorații in vederea scurtării termenelor de execuție și 
diminuarea costurilor. Comitetul Executiv a trasat Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor sarcina de a lua toate 
măsurile necesare pentru folosirea rațională a sistemelor de 
irigații in vederea obținerii unor producții agricole sporite la 
hectar și ridicării eficienței investițiilor. S-a stabilit ca in decurs 
de circa 2 luni. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor să prezinte un program cuprinzind măsurile concrete care 
să ducă la imbunătățirea substanțială a activității in acest 
domeniu.

In încheierea ședinței. Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. • 
soluționat probleme ale activității curente.

Avîntata întrecere în cinstea celei de-a HV-a aniversări a Republicii

EFORTURI RODNICE PENTRU
ÎNFĂPTUIREA CINCINALULUI

înainte de termen 30 DECEMBRIE

Locul fiecărui tînăr
în competiție 

h nivelul fruntașilor
O PASIONANTA ACȚIUNE INIȚIATA DE COMITETUL

JUDEȚEAN HUNEDOARA AL U.T.C.
ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA SARCINILOR DE PLAN 
RIDICAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE 
ÎNTĂRIREA VIEȚII DE ORGANIZAȚIE

Cincinalul în patru ani și ju
mătate. Chemarea adoptată la 
Conferința Națională a partidu
lui, izvorîtă din dorința de a asi
gura țării un progres mai rapid, 
a răscolit profund masele, mobi- 
lizîndu-le la atingerea îndrăzne
țului țel. Acestui obiectiv i se cir
cumscrie și întrecerea între orga
nizațiile de tineret, inițiată de 
Comitetul județean Hunedoara al 
U.T.C., desfășurată sub deviza : 
„Locul fiecărui tînăr în competi
ție — la nivelul fruntașilor". Ea a

Obiective: •

Unde slnt
băncile

din Gara 
de Nord?

Pledoarie pentru 
o bucurie simplă

— De cînd n-ați mai fost 
prin București ? 
r _ Din ’561

— Cum regăsiți Gara de 
Nord ? n r.- ■__ E aceeași. Doar bănci
le de pe peron au dispărut. 
Păcat...

Cu acest dialog, purtat cu 
un om in vîrstă din Stoeneș- 
tii Argeșului, a început tn- 
vestigația noastră pentru elu
cidarea misterioasei dispanțu 
a băncilor de pe peroanele

Interlocutorul nostru ședea 
cădit incomodat pe cimentul 
rece dl bordurii unui peron. 
Mai avea de așteptat crteva 
ore pînă la trenul de lega- 
tură, spre Constanța. .

_  Toate locurile din sala 
de așteptare sînt ocupate. Iar 
băncile de pe peroane au dis
părut. De ce oare ?...

întrebarea Doinei Fentchi, 
elevă în clasa a Xll-a a Li
ceului „A. I. Cuzd* din Foc
șani, rămîne deocamdată fara 
răspuns.

...Intr-adevăr, ne-am între
bat și noi, ca atîți alți^ călă
tori care nc-au sesizat în ui-

DORU MOȚOC 
V. RĂVESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat, tovarășul
9 9

Nicolae Ceaușescu, a primit pe
Nguza Karl i Bond, membru al Consiliului
Executiv National însărcinat cu afacerile
externe și cooperarea al Republicii Zair

VIITORUL COMUN AL OAMENILORi

I
Educația și revoluția

(Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare tn pag. a V-a)
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NU DE LA CATEDRA,

i rezultatelor ei 
în PAGINA A III-A

fost declanșată cu mai multe luni 
în urmă, dar acum, în zilele de 
puternică efervescență creatoare 
care au urmat conferinței, și-a îm
bogățit vizibil conținutul, și-a di
versificat aria de acțiune deve
nind un puternic factor dinami
zator al activității organizațiilor 
U.T.C., a celor peste 30 000 de 
tineri muncitori din întreprinde
rile industriale care 
jumătate din efectivul 
ției județene.

O prezentare a acestei acțiuni fi a

Marți, 5 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Nguza 
Karl i Bond, membru al Birou
lui Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției, membru al Consi
liului Executiv Național însăr
cinat cu afacerile externe și 
cooperarea al Republicii Zair.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Constantin 
Mitea. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, precum 
și Alexandru Tujon, ambasado
rul țării noastre la Kinshasa. 
Oaspetele a fost însoțit de Bo- 
kingi Embeyolo, ambasadorul 
Republicii Zair la București, și 
Mokolo Wa Mpombo, consilier 
Ia Președinția Republicii.

Cu acest prilej, oaspetele

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
generalului de corp de armată 
Mobutu Șese Seko, prin care îi 
adresează un salut călduros și 
își exprimă satisfacția pentru 
evoluția relațiilor dintre Zair 
și România, convingerea că ele 
se vor dezvolta în continuare.

La rîndul său tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat șe
fului statului zairez un mesaj 
de cordiale urări, relevînd per
spectivele largi de dezvoltare a 
raporturilor prietenești dintre 
România și Zair, bazate pe rșs- 
pect și avantaj reciproc, con
vingerea că promovarea colabo
rării româno-zaireze este în in
teresul celor două popoare, al 
dezvoltării lor de sine stătătoa
re, al înțelegerii și cooperării 
internaționale.

In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
satisfacție convorbirile avute cu

șeful statului zairez, Mobutu 
Șese Seko, cu prilejul vizitei a- 
cestuia în România, și al vizi
tei pe care a efectuat-o în a- 
ceastă țară africană prietenă.

In cursul convorbirii au fost 
abordate probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Zair, dintre Partidul 
Comunist Român și Mișcarea 
Populară a Revoluției. S-a a- 
preciat că există largi posibili
tăți pentru adîncirea și extinde
rea relațiilor politice, economi
ce, tehnico-științifice și cultu
rale bilaterale. In această ordi
ne de idei, s-a reafirmat con
vingerea comună că înfăptuirea 
înțelegerilor și acordurilor rea
lizate în timpul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Re
publica Zair, a măsurilor pre-

(Continuars tn pag. a V-a)

reprezintă 
organiza-

DIALOGURILE NOASTRE
Cu fața spre noul an de învățămînt

Ce vă preocupă, 
tovarășe rector?

Azi ne răspund:
Prof. dr. doc. GEORGE CIUCU,

rectorul Universității București

Prof. dr. TIBERIU MUREȘAN,
rectorul Institutului „Nicolae Bălcescu**

(PAG. A 1V-A).

Aproape 1W de ingineri, fi- | 
zicieni, economiști și matema
ticieni din județele Buzău, Ar
geș, Dîmbovița, Brăila și Pra
hova au devenit, incepînd de 
marți, pentru citeva luni, elevi. 
Ei participă la primele cursuri 
post-universitare organizate de 
centrul teritorial de calcul elec
tronic Ploiești, in colaborare cu 
Institutul de petrol, pregătin- 
du-se să devină analiști-pro- 
gramatori pentru oficiile și bi
rourile de informatică din ln- 

| treprinderi.

Activistul U. T. C. s-a prezentat la întîlnirea cu tinerii
Foto-

ancheta

„Scînteii

REPARAȚII 
STRICĂTOARE

de NICOLAE IOANA

prof. 
GHENADI OSSIPOV 

(U.R.S.S.)

Revoluția tehnico-științifică, 
realitate specifică lumii contem
porane, constituie, prin impor
tanța sa, o cotitură in fundamen
tul societății, în dezvoltarea for
țelor de producție. Ea se află în 
raport direct cu cele mai adinei 
transformări ce se produc în 
caracterul și conținutul muncii, în 
pregătirea forței de muncă, pre
cum și în sistemul educațional.

De o importanță deosebită 
pentru lumea contemporană este 
necesitatea unei pregătiri specia
le a tuturor oamenilor muncii, de 
la simplul muncitor pînă la cel 
cu calificarea cea mai înaltă. 
Este semnificativ că în majorita
tea instituțiilor de învățămînt do
bândesc o pondere tot mai mare 
disciplinele legate de psihologia 
și organizarea muncii, iar o serie 
de elevi și studenți se dedică stu
dierii științei conducerii.

Nu întîmplător reuniunea in
ternaționala de la București, care 
se ocupă de problemele viitoru
lui, acordă o importanță deose
bită investițiilor pentru educație.

Cu toții amjubit, cu toții iubim folclorul. Spun „eu toții 
iubim folclorul" și aici intenționez să mă opresc mai mult 
la prezentul nostru în esență tulburător în care pe lingă inăl- 
țarea noastră, nu uităm temeliile pe care stăm. Folclorul din 
noi a trecut în cărți, antologii, discuri, săli de concerte, în 
operele artiștilor etc. constituind ceea ce am putea denumi 
adevărata substanță a modernității românești. Și .aricit ne-am 
„detașa" ne ascultăm, ne privim, ne citim în el. Dar cu regret 
trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna la concerte, uneori 
chiar în cărți găsim folclorul. Ce deosebire e într-o emisiune 
de muzică populară cîntată de cîntăreți „specializați", moder
nizați și una culeasă de la sursă. Cit de mult în unele cazuri 
este redusă autenticitatea, acel simț al pămîntului și al 
cosmosului atît de acut Io cîntăreții anonimi. Și cit de stan
dardizate și terestre sînt aceleași cîntece cînd sînt excesiv de 
regizate. Se umblă în text, se lucrează vocea, pentru a fi cit 
mai perfecte, cît mai armonioase și mai impunătoare. Dacă 
am lua la întimplare versurile : „cine n-are dor pe vale / nu 
știe luna cînd răsare / și noaptea cit e de mare"... un cule
gător de folclor neinspirat ar fi tentat să repare rima vale — 
răsare. Nu o dată au fost „drese" versuri de mare frumu
sețe care pentru o ureche lipsită de profunzime nu sunau 
bine, Oricîtă strălucire, oricită pompă am oferi unui cîntec 
nu-i vom suplini simțirea, adîncimea dacă eajipsește. Văd 
în folclorul nostru, un cîntec continuu al pămîntului, o jale 
și o bucurie a istoriei, o veșnicie pe care e adevărat că e 
greu s-o surprinzi ca unul pe care natura șî destinul l-a în
zestrat s-o facă. Folclorul nostru nu trebuie cintat ci inter
pretat. Și pentru a realiza aceasta trebuie să ai tu în suflet 
o veșnicie. Lucrui este valabil și pentru versuri : poezia noastră 
populară nu se spune, se interpretează cu schimbări de on- 
dulații în glas care să redea relieful și profunzimea trăirilor.

(Continuare în pag. a Il-a)

CI DE LA TRIBUNA EXPERIENȚEI
Intîmplarea a făcut ca în ziua 

sosirii mele în Bacău pe agen
da de lucru a primului secretar 
al comitetului municipal al 
U.T.C., Lazăr Moraru, să figu
reze o întîlnire cu tinerii din 
secția metalurgică a întreprin
derii de industrie locală „23 
August". Bineînțeles, n-am lă
sat să-mi scape prilejul de a 
vedea pe viu felul în care se

tineretului

„Mă aflu printre voi 
ca să vedem îm
preună cum rezol
văm problemele pe 
carea le-ați ridicat** 

(Foto 1)
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INSCRIPȚII LA STEMA JUDEȚULUI

NOBLEȚE
ȘI PA TOS

De la înălțimea maximă la care Carpații 
răsăriteni au reușit să urce-n cer, în ceasurile 
cînd aerul se clatină purificat prin raze de 
lumină, și de umbră, Ceahlăul îți oferă o po
sibilitate de a vedea cu ochiul liber întregul 
județ Neamț.

Imensul amfiteatru cuprins între Munții 
Bistriței și Culmea Stînișoarei te-absoarbe și 
te asimilează în elementele ce-1 definesc: 
munții cu bogăția lor firească, Șiretul și Marea 
Bicazului, izvorul care le desparte și care în 
aceeași vreme le unește ziua și noaptea în to
rentul de energie și lumină. Aceleași elemente

Stema Municipiului Piatra Neamț

acolo la Izvorul Muntelui fiind fixat unul 
dintre izvoarele de energie ale patriei cu o 
producție mai mare decit producția întregii 
țări din anul 1938. Cine nu ține minte en
tuziasmul șantierului de la Bicaz, primul de 
acest gen in cronica Republicii, punct de por
nire al șantierelor de pe Argeș, Lotru, Porțile 
de Fier și Someș și ale tuturora celor ce vor 
fi și cine nu-1 observă monumentalizat în 
liniștea mării de sub Ceahlău ?

In același decor desenat de ape și păduri, 
urcînd spre înălțimi iau naștere și munții 
de ciment de la Bicaz — două milioa
ne tone anual — capabili să oprească cinci
sprezece Bistrițe în fiecare an și in prelun
girea lui, acolo unde dealurile coboară spre 
lunca Șiretului, cine și-ar putea închipui ? 
muncitorii Uzinelor de țevi din Roman, au 
înconjurat In ultimii cinci ani pămîntul pe 
linia ecuatorului, în metri producția de țevi 
fiind egală cu aceea a brîului pămîntului.

Asigurindu-se 45 la sută din totalul pro
ducției de țevi a țării și 65 la sută din can
titatea destinată beneficiarilor externi, este, 
în ultimă instanță, asigurată liniștea, aceeași 
liniște atît de necesară aglomerației de oa
meni de la confluența Moldovei și Șiretului 
pentru care lucrează și întreprinderea meca
nică din Roman furnizînd economiei națio
nale 46 la sută din necesarul de mașini unelte 
pentru prelucrarea lemnului pe plan națio
nal și 48 la sută din comenzile externe fă
cute în acest sens.

«O ND CĂ
ȘCOLARĂ

• Uniforme • Rechizite
9 Alte preocupări de sezon
• La magazinul „Romarta co

piilor", uniforme de toate mă
surile se găsesc din abundență. 
Dar șifonate : „Doar nu credeți 
că le putem scoate călcate din 
pachete ? !“ — ni s-a spus. Dar 
atelierului de rectificat ce obli
gații li revin ? Pentru a scoate 
și mai bine in evidență această

situație, vă informăm că la ma
gazinul „Trei ursuleți4* unifor
mele nu se vind decit călcate. 
„Cum am putea prezenta cum
părătorilor uniforme șifonate" ? 
— se miră gestionara. Aceeași 
firivire plină de uimire, ca și 
a „Romarta copiilor", dar cită 

deosebire ?
• Foarte mulți cumpărători solicită uniforme de băieți, dar 

din tergal. Gheorghe Blană, responsabilul magazinului ..Adoles
centul", ne spune cu seninătate că nici măcar nu au făcut co
mandă, pentru că nu există și pentru că au auzit dumnealor că 
poate anul viitor vor ieși pe piață, dar acum — nici pomeneală. 
Totuși la magazinul „Familia" din Str. Lipscani nr. 55, o im
portantă cantitate din mult căutatele uniforme de tergal tre
buia să sosească din clipă in clipă. Amintim tov. Gh. Blână 
că onorarea acestei comenzi se face cel mai tlrziu la. 1 septem
brie 1972, așa după cum ne-a asigurat șefa de raion de la +«• 
milia" și nu la anul viitor.

Recomandăm în general cumpărătorilor magazinele din cen
tru, care sint bine aprovizionate — un exemplu în acest sens 
îl oferă magazinul „Victoria" — și îi prevenim să au încerce 
cumva la magazinul „Favorit- din Drumul Taberei, unde cămă
șile bleu pentru uniformele de liceu — băieți nu există. Șefa 
de raion. Elena Nițulescu. ne arată comenzile făcute și refă
cute, dar onorate numai cu promisiuni- I.C.R.TJ. uită probabil 
că, de vreme ce există un singur magazin de confecții intr-un 
cartier cu 4 scoli generale si un liceu, acesta ar trebui cel 
puțin bine aprovizionat. Măcar tot atit de bine ca magazinele 
din centru. Poate că nu ar fi rău ca forurile conducătoare 
să introducă aici două schimburi, pentru a evita aglomerația 
permanentă.

Activistul U. T. C. s-a prezentat la întîlnirea cu tinerii

NU DE LA CATEDRĂ. CI
DE LA TRIBUNA EXPERIENȚEI

(Urmare din pag. I) 

desfășoară un moment atît de 
important pentru munca- acti
vistului U.T.C.

— Abia ieri am hotărît să 
țin această întîlnire, ne-a pre
cizat primul secretar. Pentru că 
ieri, Ia ședința activului U.T.C. 
din întreprindere, s-au ridicat 
citeva probleme legate de via
ța organizației respective.

Ca urmare, activistul își pro
pusese această întîlnire, cu 
scopul, după cum tot el mărtu-

cheta, am luat cunoștință și de 
unele mai puțin situate pe te
renul atît de fertil constatat de
ja în munca primului secretar 
și a președintelui consiliului 
tineret muncitoresc.

Iată, de pildă, cum vede, lu
crurile Dumitru Ardeleanu, se
cretar al comitetului munici
pal al U.T.C. :

„Am și eu intilniri cu tine
rii. Le prezint diferite infor
mări, expuneri despre eveni
mente sau sărbători calenda
ristice. Cauț ca aceste materia-

reținute și sub simbolurile ce compun stema 
județului de sub Ceahlău : fruntea Ceahlăului 
împodobită cu o capră neagră (stema vechiu
lui județ Neamț), treime a spicelor de 
grîu care au împrejmuit întotdeauna cetatea 
lui Roman Voevod jji pieptul de ciment in 
fața căruia apa se îndină către energie

Ținutul liniștei, al liniște: ca scop, al Lniștei 
tezauriza, e in folclorul său și in reaLzăr^e 
privite ele însele ea trepte ale drumului spre 
kzuște șâ armoQ.e

această Insă, iștemutâ pe

rltcoCai pâones c_ spc tt jfffl.
tissea eres noastre La srtefte 5e ilari, sa»-
sclidaî ia zt epocă a :t:--zc.;-.. ara-
piPcat in vremea dacior fc jarul cecâLi bcz- 
rebistane de la Bitza Doamne: ți de la BrazL 
acoperit sub țârei pe vremea popcuapilor 
migratoare in necropolele de la Gahăra. Vă
leni și Dochia, reinv.at in vrerr.ea lui Ștefan 
cel Mare în zidurile cetății muțatine de la 
Roman, ale Cetății Neamțului și Curții de la 
Piatra Neamț, la Doljești și Războieni și po
tențat în scurtă vreme, fără precedent, în 
ultimii douăzeci de ani.

Acesta e ținutul, privit de pe înălțimile 
Ceahlăului și sub simbolurile stemei sale, ți
nutul unor mari prefaceri pline de noblețe și 
patos, menite să schimbe și oamenii și 
locul și să instaureze și mai mult domnia 
bunăstării și liniștei !n amfiteatrul milenar 
al faptelor istorice.

$1 între aceste mari prefaceri va trebui să 
amintim schimbarea Bistriței, întîi, și-ntll

Ilustrativ privind modul în care în întrea
ga țară se militează pentru consolidarea si
guranței materiale a celor ce muncesc, sint 
șl rezultatele industriei chimiei din acest 
ținut. Lina artificială produsă în Uzina de 
la Săvinești depășește în greutate lina pe 
care ar produce-o o turmă de douăzeci de 
milioane de oi. Adăugind acestor elemente 
azotul, prin metamorfoze obligat să întrețină 
viața, producțiile de îngrășăminte ale Fabri
cii din Roznov, și ca efect al lor imediat ci
frele menite să stntetizeze rezultatele obținu
te în agricultură, cele trei spice de pe stemă 
își sporesc puterea de sugestie, ducindu-ne cu 
gîndul mai întîi la plusul anual de 40 000 tone 
sfeclă de zahăr. 90 000 tone cartof: și 400 tone 
floarea soarelui ce se obține în județul Neamț 
eu consecvență.

Aceste toate par să explice în ultimă in
stanță dublarea cu aceeași consecventă a 
producției globale a Întregului județ in &e-

să trâ^scă an t—" și să mzsceaseă z: a

c* de Lapt ninuc su poate să
■ e i --~~ —

i Ce expL-ca: Liră
aralui. Pe hazte- ■y— X-

pe aeesti sirirtreeati teeteae
să-i ■ti, s* ie f£ '-w>

»6*< iTr» ’■yiy 3T teetefle
si > rzanaB iar
teje pe satt ? iar ■ arm se 1 '~n« t'im*
ea s *e <te «peri

cțre •pt «etnie la s*a* «r fi gțBin m

noapte pentru g-t-nfree spot tul pe care 
tinerii nKCkEL'S. >su adus mrna- ia acefa
lul c: urinai la înflorirea județului Ier prin 
muncă patriotică

Albume Întocmite de către orfaauațri> de 
tineret compun pe -deplin tabloul participă
ri; tineretului la principalele metamorfoze 
ale orașelor și satelor județului, inclusiv a 
orașului Piatra Neamț căreia vecinătatea 
munților ii pretindea impetuos altfel de chip. 
Sint, acestea toate o frescă veridică a istorie! 
contemporane cuprinse între scinteile solare 
ale Bistriței și perspectivele vizibile ale ju
dețului, perspective ce vor consolida Intr-o 
măsură și mai mare temeliile vieții în ținu
tul apelor repezi și al pădurilor urcînd spre 
înălțimi.

ION CHIRIAC

Și tinerii fac parte din controlul obștesc

în municipiul Brașov: [[GEA CANTINELOR-
RESTAURAAI Șl CAATIAE FĂRĂ EEGI

însoțiți de GHERGHINA 
BONCIU, asistent principal lâ 
Inspectoratul sanitar județean 
și un membru al comisiei de 
control obștesc, NICOLAE VIL- 
CU, de la Uzina „Rulmentul", 
am vizitat mai multe cantine 
din municipiul Brașov.

Se poate spune din capul lo
cului că există o preocupare 
susținută pentru diversificarea 
și îmbunătățirea meniurilor. 
La cantina-restaurant de la 
„Steagul roșu“ fiecare fel se 
prepară în 2-8 sorturi, iar fe

lul III nu lipsește niciodată. La 
cantinele-restaurant ale Fabri
cii de postav, „Tractorul", „Rul
mentul" meniul este, de ase
menea, variat. în ultima vre
me „Steagul roșu“ și Fabrica 
de postav au experimentat — 
cu bune rezultate — sistemul 
microcantinelor în secții (și la 
alte unități), prin care tinerii și 
ceilalți salariați au la îndemînă 
o hrană caldă, bine preparată. 
Există preocupare și pentru 
amenajarea unor chioșcuri. 
La „Steagul roșu“, bunăoară,

Poftă bună la o mîncare gustoasă (Cantina-restaurant a Fabricii 
de postav Brașov)

se pregătesc la prețul de 5 lei 
pachete preambalate. Dar, nu 
despre „lista de bucate" ne-am 
propus să vorbim în articolul 
de față ci despre acele aspec
te care umbresc eforturile me
ritorii ce se fac.

SURPRIZE IN CULISE

în multe locuri am Intîlnit o 
ambianță plăcută : fețe de 
mese curate, săli amenajate 
cu gust. Aveam deci moti
vul să ne credem între buni 
gopodari. Spuneam „aveam" 
dacă am fi socotit „prag" 
doar cel care ducea la să
lile de mese. Dar însoțiți de 
fotoreporter am pătruns în cu
lise, acolo unde se păstrează 
alimentele, unde se prepară 
mincarea sau se depozitează ve
sela. Așa aveam să ne convin
gem nu numai de lipsa spiritu
lui gospodăresc, ci de grave a- 
bateri de la normele igienico- 
sanitare reprezentînd tot atî- 
tea încălcări ale legii. Fără ex
cepție locurile vizitate sînt prost 
întreținute, rafturile, mesele de 
bucătărie, locul de tăiere a căr
nii, sînt murdare (Fabrica de 
stofe, „Steagul roșu", T.C.I. 5, 
„Rulmentul"), vesela se păs
trează în condiții necorespun
zătoare. La „Rulmentul" de 
exemplu, MARIA BOTEZATU 
transporta pîine ca de obicei di
rect pe suprafața liftului. La 
cantina-restaurant a Uzinelor 
„Steagul roșu" situația este în
grijorătoare : alimentele nu sînt

• Aglomerație Intilnim și la li
brăria „B. P. Hașdeu** din ace
lași cartier. Pentru a putea face 
față afluxului de cumpărători, 
vfnzătorii de aici renunță une
ori la pauza de prinz, (așa cum 
s-a întîmplat joi, 31 august, cind 
librăria a fost deschisă toate 
ziua). Bine înțeles că un sin
gur schimb este insuficient, dar 
și cererea responsabilului, tova
rășul Paul Iabrașa, a rămas fără 
răspuns concret de peste șase 
luni. I-am Întrebat pe cumpără
tori ce părere au despre acens-i 
librărie. „Da. apr: vizionarea 
este foarte burtă, dar • ir_zătoa- 
rele nu au patru mitei și conda 
este foarte mare". O aitâ Pro
punere ar fi ca spațiul depozi
tului sâ fie micșora; pentr- a
permite înființarea a Loc* — 
raion de rechizite sau 
celui existent fa atenția Can- 
trulul de librării '

Spuneam că la Mbrâria «ș 
Dramul Taberei aglaanerapa 
este demni de ’ 3—3

0 școală, ia o sută de ani
Atât ta vacanță fatr-o o- 

«uu bctoeăcemă — Britac — 
in arin ocazia sâ v** csbb 
serbează loroltorfl sâ* an rre- 
Eiment însemna: d*n viața sa
tului — omagierea scolii- Ua 
omagiu deosebit, c*d documen
tele atestă că, aici tec* de acum 
un secol, funcționează pruna 
scoală sătească. Sărbătoarea a 
îmbrăcat straiele unei adevă
rate serbări cfcnpenești, In 
parcul Brazi, al comunei, s-au 
Intîlnit absolvenți de ieri și de 
azi ai școlii. Au venit din toate 
punctele cardinale ale țării să-și 
cinstească școala care le-a dat

sortate, așa că lntr-o încăpere 
găsești produse de patiserie, 
pește sărat, drojdie fermentată 
și... resturi de alimente altera
te. Contrar normelor, carnea și 
șunca afumată sint păstrate în 
aceeași cameră frigorifică, în 
vreme ce într-o altă cameră 
„frigorifică" poți discuta in vo
ie pentru că temperatura nu 
este de 4- 4 grade ci de +10... 
La Consiliul județean al 
sindicatelor am intîlnit un pro
ces verbal datat 25 iulie, in 
care se aprecia : „în urma con
trolului efectuat" magaziile sint 
bine întreținute, frigiderele in 
funcțiune, personal bun... Cum 
este posibil ca de la o situație 
„înfloritoare" să se ajungă — 
numai după o lună — la cea 
existentă acum.

Sint cazuri cind se ignoră ce
le mai elementare reguli ale 
civilizației, la cantina T.C.I. 5 
(str. Ec. Teodoroiu nr. 1) arti
cole ca șervețele și scobitorile 
sînt socotite obiecte de lux, la 
cantina-restaurant a Fabricii 
de postav cei 500-800 de abo
nați au la dispoziție doar 8 pa
hare ! Și acestea sint ciobite sau 
de-a dreptul sparte. Și lucrurile 
nu se opresc aici. Ne-am fi aș
teptat — așa cum este firesc — 
ca factorii direct răspunzători, 
să caute soluții pentru înlătu
rarea neajunsurilor. Cum au 
reacționat însă tovarășii GA
BRIEL IONIȚA, șef adjunct și 
ROMAN MOLDOVAN, gestio
narul cantinei-restaurant „Stea
gul roșu" ? de la lamentările 
de genul „avem puțin perso
nal", „e foarte greu", „oame
nii nu sînt pregătiți", au tre
cut la amenințări „îmi dau de
misia"... Poate că analizînd ast
fel de reacții, forurile compe
tente vor găsi și soluțiile cu
venite. Pentru că cele 13 amenzi 
aplicate în numai 2 zile de con
trol, confirmă gravele abateri 
existente în culise.

în multe cazuri s-a încercat 
să se justifice situațiile întîl- 
nite prin faptul că nu sînt ca
dre calificate. Așa să fie ? Spre 
convingere ne-am adresat, în 
acest sens, tov. GHEORGHE 
BARAGHIN. director al T.A.P.L.

nat de amena;Ar-. sportive si 
peluze ea fiori, fi s-a
în straie strălucind de curăt'- 
r.ie. rom ti stă ttoe «art teoâ 
te prag de nou an de l»v*țănaru

Frumoasa sărbătoare a «ouu 
centenare, b»ueurtedu-*e de • 
largă participare, rtatne ten- 
pirită fa memoria satului.

GH. BUCATABU

Iată ce ne-a spus dînsul : .-Pro
blema nr. 1 este lipsa spiritul-; 
gospodăresc. S-au făcut multe 
lucruri pe linia creșterii com
petenței profesionale: conuri 
de soecializare pentru bucătar.. 
lecții practice, chiar la cantina- 
restaurant „Steagul roșu". S-au 
dat bucătari șefi bine pregătiți 
la ..Rulmentul". ..Steagul ro
șu". Dar. e ușor sâ „găsești" jus
tificări decît să faci treabă*.

CE POATE SPUNE UN TEST

La începutul anului — rela
tează doctorul VASILE MOL- 
DOVEANU, de la Inspectoratul 
sanitar județean, s-a făcut un 
test. Au fost investigați 240 de 
subiecți, șefi de cantine, bucă
tari din unitățile T.A.P.L., can- 
tine-restaurant etc. între aceș
tia 89 absolvenți ai școlii pro
fesionale comerciale. Situația 
reclamă măsuri energice. Iatâ 
rezultatul. Două clase a II A și 
a II C — nu știau cum se pre
gătește soluția de bromocet 
pentru dezinfectare, iar din cla
sa a Il-a E aveau noțiuni doar 
25,8 la sută ; 12-25 la sută din 
absolvenți știau cum se poartă 
echipamentul de protecție, 
14-25 la sută cum se păstrează 
alimentele in frigider și nu
mai 6-22 la sută despre tempe-

„Interior frigorific”, Cantina-res
taurant a Uzinelor „Steagul roșu”

„Sint zile cind îl vedem mai mult pe tovarășul de la municipiu 
decit pe unii colegi de muncă”. (Foto 2)

risea chiar in adunare (FOTO 
1), de a cunoaște direct, chiar 
de ia sursă, cum stătea ir ~îtr- 
crurile. fa sala de desfășurare 
a intilnirii aveam să asist apoi 
la un dialog dinamic, ancorat 
in aspectele concrete ale mun
cii xir.enior. ale activității' or
ganizației lor. La sfirșit, mă
suri de reală utilitate practică 
pentru soluționarea problemelor 
car* creaseră motivul intilnirii.

Astfel am început, de fapt, 
ancr.ei^ cespre modul in «are 
se pregătește actfvifcul. tJXC " 
ta vederea intiiniriiar kii cu 
tiBerii. cum au ele 10c. Am so
licitat răspunsurile la această 
întrebare unor membri ai a- 
paratuiu: comitetului munici- 
poi al U.T.C Redăm mai jos, 
oftnttia ior :

JLe — sporea Gheorghe Ena- 
che. președintele consiliului 
marpa- tineret muncitoresc 
— in ergaaizAZule de rare râs- 
paa* rat pregătesc uuilnirile 
a de zi. Ori de rite ari intru ia

le să cuprindă date exacte, să 
explice convingător semnifica
țiile care trebuie desprinse din 
ele".

Sigur că da, sint oricînd bine 
venite expunerile, informările, 
sînt Intr-adevăr un mod de a 
te întilni cu tinerii. Cu o con
diție, insă, conținutul lor să fie 
raportat muncii celor cărora li 
se adresează și. desigur, să nu 
ajungă o piedică in calea ținerii 
și a altor intilniri. libere, fără 
lccturarea unui material scris. 
Or, in cazul lui Dumitru Arde
leanu. tocmai expunerile for
mează majoritatea covirșitoare 
a ocaziilor care fac să se in

se putea altfel. Intrucîtva pare 
cdrios că, deși poartă discuții 
de la om la om (adică libere, 
deschise, pe problemele apro
piate tinerilor), cu unul sau 
altul dintre membrii organiza
țiilor U.T.C. de la C.I.L. și „E- 
tectromontaj", de care răspun
de, rareori ajunge să facă a- 
celași lucru cu un întreg co
lectiv. Preferă ’ să' citească 
vreun material, cum ne decla
ra, pentru că se simte mai si
gur pe situație, mai stăpin pe 
sine (FOTO 3). Firește, că in 
asemenea condiții, nu i-a fost 
deloc ușor să ne' spună Ce pro
bleme ale tinerilor a rezolvat la 
întilnirile pe care le-a avut în 
ultima vreme, de exemplu.

Lâ fel, se poate vorbi și des
pre muncă Teodorei Sarsaniuc, 

’ activistă la comitetul munici
pal U.T.C. La rîndul ei, tot cu 
ocazia expunerilor se întîlnește 
cu tinerii. Este adevărat, in a- 
ceastă privință, avem motive să 
credem că își organizează un re
marcabil studiu personal al pro
blemelor despre care le va vor
bi tinerilor. Ceea ce era per
fect adevărat (FOTO 4). Dar, 
în schimb, pierde din atenție 
contactul viu. direct, cu aceș
tia și cu problemele lor, care ar 
trebui să-și găsească neapărat 
locul în pregătirea întilnirilor 
respective;

Ar trebui precizat faptul că 
între felul în care decurg în
tilnirile ținute de un activist 
sau altul, deosebirile survin, 
mai ales, din accentele speci
fice activității fiecăruia dintre 
ei. Pentru toți este valabil fap
tul că, într-un fel sau altul, 
prin expuneri, discuții perso
nale, participări la adunările 
generale, la acțiuni, tind să păs*», 
treze un contact neîntrerupt cu 
masa uteciștilor. Dar, dacă la 
unii, acestea se integrează fi
resc și permanent în modul de 
pregătire și desfășurare a în
tilnirilor propriu-zise, la alții, 
fie că ele rămin în umbră, fie 
ca formează un compartiment 
aparte în munca lor. Din a- 
ceastă cauză, ni se pare că este 
necesară să se acorde timp mai 
mult pentru dialogul direct cu

Ai*«= sâ tețriegem m*i 
ex*:t 'xisarea practic* a >- 
«ar J esod de a :•? - «1

*ab’ i a de a-rJbs*'- c±ad aveam 
s*-L TFri' Vi pe Gheorghe 
Tb»**1» Șete-os asemuia
marring GTOTO 2). Ttoezu pe 
are cor.-

eă -«at nle riad R ren
pe t>Nvrâș«i de la 

decit pe «Bri relegi

Ch atit saaî tețresanU opi- 
r sa afd’ti** sau dac* weți 
reatetațe pe care o desemne? -

ntun la care »e reg.eazâ fri- 
(Mond.

♦
Ua mare mns*r de tineri (Ln 

Brașc servesc masa Ia canti- 
ne-res'-ajră- și camtee. Le- 
?ea prriind : rgamzarea și 

oncționarea conîroiuiw obștesc, 
etipolează largi atribuții. în a- 
eei-stâ direcție, ș: crgar.izațiilor 
U.TjC— devenite obligațu. Nu 
s-ar putea afirma câ 1» Brașov 
nu s-au luat măsuri. Au fort 
organizate 62 de echipe de con
trol obștesc ale U.T.C. Membrii 
acestora — relata tov. DUMI
TRU CALANCEA. prim-secre
tar al Comitetului municipal 
Brașov al U.T.C.. controlează 
alte unități decit acefea tn ca- 
re-șâ au locul de muncă. O ini
țiativă bună, deoarece in acest 
fel constatările au mai mult 
girul obiectivitătii. Dar. din pă.- 
cate, lucrurile s-au oprit aici. 
La ora actuală nu se cunoaște 
cite controale s-au efectuat, un
de, ce concluzii s-au desprins și 
ce propuneri au fost făcute. 
Sarcina organizațiilor U.T.C. 
este de a cunoaște starea de 
fapt, doleanțele și propunerile 
tinerilor. Participarea reprezen
tantului U.T.C. in comitetele de 
cantină, este o garanție pentru 
realizarea acestui deziderat. Cu 
condiția ca această participare 
sâ fie efectivă și nu festivistă, 
onorifică. Ar fi util să s^ or
ganizeze intilniri intre tinerii 
abonăți și conducătorii între
prinderilor. ai organizațiilor co
merciale. Este drept, s-a fă
cut o astfel de propunere, 
dar ea nu a venit din partea 
organizațiilor U.T.C.; cum era 
de așteptat, ci din partea con
ducerii T.A.P.L. Numai că n-a 
fost onorată de către Comite
tul municipal al U.T.C. Am do
ri ca prin rindurile de față s-o 
readucem în actualitate.

Fiindcă este de dorit ca pro
punerea pentru bunul mers al 
cantinelor să se traducă într-o 
activitate permanentă, care să 
nu rămînă la nivelul propune
rilor și a semnalelor critice ci 
să urmărească îndeaproape re
zolvarea lor.

LIDIA POPESCU 
MIRCEA NICOLAE 

Fotografii : PAVEL TANJALA

’ 3f<5 zfmf mai sigur pe mine
i ciod citesc un material...

(Foto 3)
l___________  - -______

tf.heasc* cu tinerii. Am putea 
adăuga și faptul câ nici con
ținutul acestora nu este apro
fundat. rămine la un nivel ge
nerai destul de greu accesibil 
celor pentru care sint elabora
te. De altfel. cum recunoștea 
el însuși, numărul celor care 
iau cuvintul la asemenea ma
nifestări este minim. Nici nu

Un lucru hun: pregătirea 
atentă a problemelor pe care 
le toi expune în adunare. Un 
lucru mai puțin bun: ignora
rea a ceea ce ar putea spune 

tinerii (Foto 4)

tinerii, dincolo de adunări, in
diferent de posibilul caracter al 
acestora. în ultimă instanță a- 
ceasta ar conferi muncii acti
vistului U.T.C., pentru care în
tîlnirea cu tinerii este un capi
tol esențial, o notă mai pregnant 
realistă, în care randamentul 
educativ ar înregistra rezultate 
și mai notabile.

REPARAȚII" 
STRICĂTOARE

9T

(Urmare din pag. I)

Dintre creștea aș numi cu deosebire, doina și balada. Mai 
există, de asemenea, acel rău cultural care se cheamă fol- 
c orizareo, tendință mai veche, în prezent accentuată, dove- 
cind opacitatea unora față de folclor. Referitor la folclori- 
zare, Ion Barbu spunea : „or folclor, or poezie", înțeiegind 
prin aceasta respectul și pentru folclor și pentru poezie. Fol- 
clorlștii, culegătorii și prelucrătorii de folclor'atit în muzică cit 
și În poezie își găsesc fără îndoială rostul în păstrarea și 
conservarea acestor valori insă unii dintre ei, trebuie să re
cunoaștem, au avut un rol de-a dreptul nefast. Au existat 
- nu știu dacă și in prezent - activiști culturali, metodiști 
neinsoirați care au .prezentat versuri stingace, făcute de ei sau 
de citii, drept folclor autentic și nou pentru a-și justifica 
existența. .Un volum destul de mare de altfel de texte neferi
cite s-a’u’ infiltrat in zadar, producînd de nenumărate ori ne
înțelegere și confuzie. Ba aș îndrăzni să susțin că este vorba 
in asemenea cazuri de parazitism cultural. Un exemplu de 
cum trebuie să înțelegem și să ne comportăm cu folclorul II 
constituie acela al marilor noștri artiști. Cine a ascultat (dar 
cine nu a ascultat I) „sonata a 3-a pentru pian și vioară"
compusă în caracter popular a lui Enescu, una dintre cele
mai mori piese ale compozitorului, își poate da seama, cum
de altfel poate să se convingă oricine, că de la Eminescu
încoace, morii poeți s-au contopit cu folclorul. Mai este ne
voie să-l amintim pe Brăncuși ca să realizăm că nu numai 
cultura noastră dor și mesajele ei artistice cu care am trecut 
granițele sînt „folclorice". Acești mari artiști au interpretat fol
clorul, i-au găsit valențele culturale necesare structurii spi
ritului nostru. Un exemplu, de o profundă și elevată întrupare 
a cintecului românesc îl constituie azi, intre alții, naistul 
Zamfir in fața căruia trebuie să recunoaștem câ am rămas 
uimiți. Nu ne vine să credem câ intr-un instrument atit de 
mic poate încăpea otita simțire. Ce au de spus In fața acestor 
valori unii culegători și prelucrători care neputind să „inter
preteze", folclorizeazâ sau intră brutal în textele cintecelor ? 
Desigur, nu toți putem fi mari, dar putem fi folositori. Putem 
căuta, păstra, evidenția si nu vicia valori inestimabile. Să mă 
ierte cei ce duc o muncă cinstită și onestă în acest domeniu 
dor cred că multe piese au suferit din cauza aceasta, adică 
o opacității unor culegători de mina a zecea care au „în
dreptat* ceea ce ei nu aveau drept să îndrepte. Valoarea 
folclorului o dă timpul, istoria. Prin el un popor își exprimă 
și modelează ființa. Umanismul românesc, știm cu toții, are 
profunde rădăcini folclorice. De oceeo, un respect atit al 
scrierii cit și al redării se impune pentru cei care sînt numiți 
să facă această muncă pentru a ne putea păstra valorile 
simțirii intacte.
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CINCINALUL
ÎNAINTE

DE TERMEN!
• Premieră industrială la Timișoara:

motorul electric cu inducție liniară
La Uzina „Electromotor" din Timișoara, a fost consemnată 

o nouă premieră a industriei electrotehnice românești : realiza
rea primului motor electric cu inducție liniară, destinat acțio
nării cărucioarelor, electropalanelor și altor utilaje ușoare de 
ridicat și de transportat.

Rod al materializării concepțiilor proprii ale specialiștilor 
uzinei și al colaborării cu oameni de știința de la Facultatea 
de electrotehnică a Institutului politehnic timișorean, motorul 
electric liniar reprezintă una din cele mai moderne soluții 
tehnice dc acționare electrică folosită în prezent pe plan mon
dial. Principiile constructive și de funcționare ale acestui motor 
îi conferă o siguranță mărită în exploatare, consum redus de 
materiale și manoperă. Motorul electric liniar, care urmează să 
intre în fabricația de serie face parte din gama produselor noi 
sau modernizate ce vor înlocui în actualul cincinal peste 95 la 
sută din producția industrială a uzinei.

AU REALIZAT PESTE PLAN
• PETROCHIMIȘTII DE LA BRAZI : 35 000 de tone 

benzine și alte substanțe
că, fenol, acetonă și alte sub-Colectivul Grupului industrial 

de petrochimie de la Brazi, u- 
nitate care realizează aproape 
15 la sută din producția chimi
că a țării, a livrat beneficiarilor 
interni și externi, peste preve
deri, în perioada ianuarie—au
gust, mai bine de 35 000 tone 
benzine, hidrocarburi aromati
ce, polietilenă, anhidridă malei-

stanțe a căror valoare totala 
este de 50 000 000 lei. Acest spor 
de producție, consemnînd înde
plinirea angajamentelor anuale, 
a fost realizat prin utilizarea cu 
eficiență sporită a instalațiilor, 
punerea în valoare a unor ini
țiative care vizează ridicarea 
productivității muncii etc.

Organizația care tinde să de
vină fruntașă trebuie să răspundă 
cerinței fundamentale de a nu a- 
vea nici un tinăr sub normă. Pe 
măsură ce rezultatele în muncă 
ale uteciștilor se îmbunătățesc, 
vor spori și exigențele : simpla 
realizare a normei nu va mai fi 
suficienta, propunîndu-se, ca o- 
biectiv de atins încadrarea tutu
ror uteciștilor la nivelul frunta
șilor. O asemenea întreprindere 
pare dificilă dar este perfect rea
lizabila. A trecut puțin timp de 
la declanșarea întrecerii dar iată 
că au apărut organizații care răs
pund primei exigențe : O.S.M. II 
și C.F.U. de la țombinatul si
derurgic Hunedoara, lotul 13 in
stalații al Șantierului 1 Deva, 
sectorul 4 al E.M. Lupeni și alte
le. au reușit să nu aibe nici un 
tinăr sub normă. Sin tem convinși 
că, nu peste multă vreme, ute
ciștii din aceste organizații vor

• TEXTILIȘTII DIN BUHUȘI : 35 250 metri pătrați 
de țesături de calitate superioară

Colecția de țesături a Fabricii de postav din Buhuși a fost 
completată cu 28 de modele noi, în peste 500 de desene și cu- 

i lori, ca urmare a valorificării unor studii de cercetare și 
sondare a gustului cumpărătorilor. întreaga gamă de țesături 
a fost solicitată, peste sarcinile contractuale, atît de unitățile 
de comerț din țară, cît și de beneficiari externi. Pînă acum, 

k -.extiliștii din Buhuși au produs suplimentar 35 250 mp țesături 
I finite de calitate superioară și 48 700 kg fie.

• FORESTIERII DIN FOCȘANI : Producție marfă 
t în valoare de aproape 5 milioane lei

Desfășurînd larg 
întrecerea socialistă 
in cinstea celei de-a 
?5-a aniversări a 
Republicii, forestie
rii de la Unitatea de 
exploatare și indus
trializare a lemnu
lui din Focșani și-au 
îndeplinit angaja
mentele asumate Pe

anul în curs, reaîi- 
zînd o producție 
marfă suplimentară 
în valoare de 
4 900 000 lei. în uni
tăți fizice, aceste re
alizări s-au concre
tizat în livrarea, 
peste sarcinile de 
plan, a 6 600 mc buș
teni și a 13 000 tone *-

lemn de foc. Peste 
80 la sută din valoa
rea producției mar
fă suplimentară s-a 
obținut pe seama 
creșterii cu 6 la sută 
a nivelului produc
tivității muncii și 
a valorificării supe
rioare a masei lem
noase.

• In exploatările miniere

din Caraș Severin:
Noi procedee tehnice de mare randament

în cadrul exploatărilor In- 
reprinderii miniere Bocșa, din 
udețul Cara'ș-Severin, au fost 
iplicate, în acest an, noi proce- 
lee tehnice de mare randa- 
nent. Ca urmare, la minele din 
lognecea și Ocna de Fier, de 
ixemplu, s-aii înregistrat pro- 
lucții superioare pe fiecare post 
i abataj, care depășesc consi- 
lerabil nivelul atins pînă acum 
n industria minieră din a^eas- 
ă parte a țării. Productivitatea 
îtinciî pe ansamblu] întreprin- 
lerii a crescut cu aproape 5 la 
ută față de plan, ceea ce a a-

sigurat extragerea și livrarea 
în plus. în primele 8 luni ale a- 
nului. a unor mari cantități de 
minereu feros brut și minereuri 
neferoase, complexe și cuprife
re. Întregul spor de producție 
realizat în această perioadă, s-a 
obținut pe seama măririi canti
tății de minereuri de calitate 
superioară și a reducerii chel
tuielilor neproductive. Cu aceste 
realizări, minerii bănățeni si-au 
îndeplinit de pe acum angaja
mentele luate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a Repu
blicii.

Ing. IOAN PETRUS
La uzina Carbochim nu

mele tinărului inginer loan 
Petruș este bine cunoscut. A 
lucrat aproape în toate 
secțiile în cei 5 ani de 
activitate fi a lăsat peste tot 
pe unde a trecut cite o faptă 
deosebită de muncă; o ino
vație, o raționalizare, un sis
tem nou de organizare știin
țifică a producției.

Lucrîna la secția corindon, 
inginerul Petruș a elaborat 
împreună cu un colectiv de 
muncitori o metodă de eli- 
minare a șpanului de fontă 
din rețetele de fabricație a 
electrocorindonului din bauxi
tă de sinor. Impuritățile care 
rămîneau în produsul finit 
duceau la o serie de pierderi. 
Prin aplicarea noii metode, 
calitatea produsului finit spo
rea considerabil fi aducea 
totodată economii in valoare 
de 350 000 lei anual. Tot de 
numele inginerului Petruș se 
leagă și aplicarea noii rețete 
de bare de oțel manganos : o 
rețetă nouă ventru măcinarea 
umedă a electrocorindonului 
care aduce modificări impor
tante în fluxul tehnologic și 
economii de oțel manganos, 
produs valoros al industriei 
noastre.

Uzina achiziționase din im
port un nou utilaj care rămî- 
nea de cîtva timp neutilizat. 
E vorba de un separator e- 
lectromagnetic în mediul li
med, construit pentru mări
rea concentrației de fier. U- 
zina Carbochim, urmărea toc
mai eliminarea impurităților 
de fier din electrocorindon. 
Atunci i-a venit tinărului in
giner ideea că acest utilaj,

procurat cu atîtea eforturi ar 
putea fi adaptat nevoilor sec
ției. Lucrîna cu încă doi 
maiștri tineri din secție, loan 
Petruș a operat o serie de 
modificări în construcția func
țională a mașinii adaptînd-o 
specificului și nevoilor secției. 
Utilajul este folosit acum în 
mod efectiv, ba mai mult, a 
făcut posibilă trecerea la un 
nou flux tehnologic de pre
lucrare a electrocorindonului 
85 (un bioxid de aluminiu cu 
duritate și densitate foarte 
mare). Economiile postcalcu- 
late de pe urma utilizării se
paratorului electromagnetic, 
în varianta modificată de tâ
nărul nostru inginer, se ci
frează la 140 000 lei anual.

De puțin timp loan Petruș 
lucrează în secția pietre de 
polizor dar și aici a găsit re
pede un procedeu de moder
nizare și îmbunătățire a teh
nologiei. El a introdus de 
curînd o nouă metodă de în
cărcare, pentru ardere, a u- 
nor sortimente speciale de 
pietre de polizor, metodă prin 
care s-a obținut o îmbunătă
țire simțitoare a calității pro
duselor.

Acum cinci ani cînd absol
vea Facultatea de chimie in
dustrială din București și era 
repartizat să lucreze la uzina 
Carbochim, loan Petruș era 
mîndru că va lucra la o în
treprindere unică în țară prin 
profilul ei. Acum el poate fi 
mîndru că este un inginer 
apreciat aici, că are cîteva 
inovații aplicate în producție 
și care au adus economii în
semnate pentru uzină.

I. C/MPEAN

ca orice record să
devină posibil

CONSTANTIN CIOLPAN, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la Direcția de Transporturi 

a C.S.H.

Buna pregătire face

AL. BĂLGRADEAN

Locul fiecărui tinăr in competiție
la nivelul fruntașilor

la realizarea și depășirea sarci
nilor de plan. La Combinatul si
derurgic de pe Cema, unde-și 
desfășoară activitatea aproape 
5 000 de uteciști, s-au făcut pași 
remarcabili pe linia utilizării in
tensive a agregatelor și instala
țiilor, a folosirii cu eficiență ma
ximă a timpului de lucru, obți- 
nîndu-se peste prevederi, în pri
mele opt luni ale anului, 20 000 
tone oțel, 17 000 tone fontă, 
13 000 tone laminate, 2 600 tone 
cocs. în secțiile direct producti
ve, unde s-au realizat aceste spo
ruri, tinerii reprezintă 50 la sută 
sau chiar mai mult din efectivul 
de salariați recomandîndu-se ca 
principali autori ai succeselor 
semnalate. Ar fi de reliefat, tot
odată, performanța tinerilor de 
la întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara care, prin- 
tr-o activitate plină de dinamism 
și dăruire, au contribuit direct 
la predarea înainte de termen a

> PASIONANTA ACȚIUNE INIȚIATA DE COMITETUL
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL U.T.C.

DDIEPTIEE e îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
UdIlLIIiL. • ridicarea calificării profesionale

• întărirea vieții de organizație

Doi secretari 1 
U. T. C. ’ 

zvispund la 
întrebarea F

CUM AU APĂRUT

700 DE EVIDENȚIA ȚI

IN PRODUCȚIE

reuși să parcurgă distanța de Ia 
bine la foarte bine, că se vor 
număra printre cei Care obțin 
randamentele cele mai înalte.

îndeplinirea exemplară a sar
cinilor profesionale nu presupu
ne doar realizarea cantitativă a 
planului ci și obținerea unor in
dici calitativi superiori care sa 
reflecte înaltele performanțe 
tehnice ale produselor, reduce
rea cheltuielilor materiale, utili
zarea rațională a mașinilor și a- 
gregatelor. Avînd avantajul de a 
se desfășura pe ramuri de pro
ducție, întrecerea permite fixa
rea unor obiective precise, cla
re, specifice fiecărei organizații, 
compararea mai exactă a rezul
tatelor. Tinerilor din exploată
rile miniere, spre exemplu, le 
revine sarcina de a obține viteze 
de avansare cu cel puțin 30® • 
mai mari decît anul trecut în a- 
batajele frontale și cu 5* • mai 
mari la lucrările de pregătiri. 
Pentru a putea compara, în ori
ce moment, rezultatele fiecărui 
tînăr, organizațiile U.T.C. posedă 
„caiete de întrecere^ în care 
consemnează procentele de în
deplinire a normei, rebuturile, 
fenomenele de risipă a materia
lelor, abaterile de la disciplină 
și altele. Caietul se completează 
zilnic în urma consultării secre
tarului U.T.C. cu cei care con
duc nemijlocit procesul de pro
ducție, realizîndu-se o conlucra
re armonioasă, rodnică între cei 
doi factori : organizația de tine
ret și conducerea administrativă. 
Fiind obligați să dea informații 
despre activitatea tinerilor, maiș
trii, șefii de echipe, inginerii, 
trebuie să-i supravegheze atent, 
să le acorde sprijin atunci cînd 
aceștia îl solicită, fapt care se 
ras fringe pozitiv asupra produc
ției. Cele înscrise în caietul de 
întrecere nu rămîn simple con
statări. La sfîrșitul decadei se 
întocmește bilanțul pentru a se 
compara realizările cu cele din 
uerioadele anterioare. Pe baza 
lui comitetul U.T.C. desemnează 
lunar organizația fruntașă pe în
treprindere. Datele din caietul 
de întrecere sînt comentate la 
gazeta „Tineretul și producția" 
care, conform regulamentului de 
desfășurare, o întreține fiecare 
organizație. Sînt popularizate 
prompt cazurile de indisciplină, 
abaterile de la prescripțiile teh
nologice și normele de tehnica 
securității muncii, fenomenele de 
risipă și proastă gospodărire care 
încarcă în mod nejustificat chel
tuielile de producție. Cu aceeași 
promptitudine sînt prezentați ti
nerii care au obținut realizări re
marcabile, cei ce fac cinste co
lectivelor. Fiecare nouă ediție 
este urmărită cu legitimă curio
zitate de către salariați care pri
vesc cu admirație și interes ac
tivitatea colegilor lor mai tineri.

Aplicîndu-se aceste măsuri, în 
întreprinderile hunedorene a spo
rit simțitor contribuția tinerilor

furnalului nr. 9 (în aceste zile a 
primit botezul focului), ale ute
ciștilor de la exploatările miniere 
din Poiana Ruscăi și Tara Zaran- 
dului care, constituiți în brigăzi 
de producție ale tineretului, au 
reușit să extragă din adîncuri 
importante cantități de mine
reuri peste plan. Toate aceste ti
nere colective și-au depus cu vi
goare candidatura pentru obți
nerea titlului de fruntaș. Dacă 
județul Hunedoara raportează că 
pînă la această dată, a oferit 
economiei naționale produse su
plimentare în valoare de 165 mi
lioane lei, că productivitatea 
muncii a fost depășită cu 1 040 
lei pe salariat, trebuie să ne gîn- 
dim cu respect și recunoștință 
la activitatea laborioasă a celor 
30 000 de uteciști care, partici- 
pînd la întrecerea inițiata de 
comitetul județean al U.T.C., 
s-au străduit să se afle în frun
tea colectivelor lor. 
s trează acest lucru 
cifră: încă 700 de
alăturat în cursul anului, celor 
evidențiați în întrecerea socia
listă.

Ce efect a avut întrecerea asupra
organizației pe care o conduceți ?

După declanșarea întrecerii, 
noi, uteciștii de la O.S.M. II 
a Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, am programat o 
adunare generală pentru a ne 
sfătui cum să muncim mai 
bine. Activitatea noastră are 
un anumit specific. Lucfin- 
du-se în echipe (oțelul nu 
poate fi elaborat altfel), este 
foarte greu să delimitezi strict 
cit a produs fiecare. în acea 
adunare s-a făcut propunerea 
de a constitui brigăzi de pro
ducție ale tineretului. Cerce- 
tîndu-le activitatea am desco
perit că ei... pot înlocui ori- 
cînd un topitor șef vîrstnic. 
Rezultatele sînt evidente. 
Așa au devenit topitori 
șefi uteciștii Ion Bănces
cu, Adrian Drăgulescu, Gheor-

mai vizibile. In paralel cu a- 
ienția acordată creșterii pro
ducției de metal, reflectată în 
sporirea greutății șarjelor, u- 
teciștii au depus eforturi pen
tru îmbunătățirea calității o- 
țelului, pentru evitarea orică
rei risipe. S-au redus vizibil 
consumurile de combustibil, e- 
nergie electrică și metal. Mem
brii organizației U.T.C. au a- 
vut inițiativa de a strînge lo 
sfirșitul fiecărui schimb fierul 
vechi care cădea de pe troci 
și de a-l introduce în cuptor 
(inițiativă apreciată de con
ducerea secției). Totodată, ti
nerii noștri au participat la 
materializarea unei inovații 
privind înzidirea oalelor de 
turnare, realizîndu-se o creș-

Ultimul bilanț a asigurat 
organizației U.T.C. de la 
C.F.U. a C.S. Hunedoara, un 
loc fruntaș în întrecerea des
fășurată pe județ.

Definind o asemenea carte 
de vizită se înțelege de la 
sine că nu avem tineri sub 
norma, sau care să înregistre
ze absențe nemotivate. Fieca
re din cei 350 de membri ai 
organizației a dat dovadă de 
răspundere și competență în 
îndeplinirea sarcinilor ceea ce 
a permis sectorului să-și de
pășească planul de transport 
cu 2*.'<. Eu n-aș insista însă 
asupra acestor rezultate — 
care sînt evidente — ci asu
pra emulației pe care întrece
rea a stirnit-o în riadul tineri
lor peni» u a-și perfecționa

pasiune de către organizațiile 
U.T.C. Lunar sînt inițiate con
cursuri pe teme profesionale, 
olimpiade pentru lăcătuși, su
dori, electricieni. Numai în 
ultima lună, spre exemplu, am 
ținut trei conferințe tehnice, 
un schimb de experiență, o 
demonstrație practică și o 
dezbatere privind disciplina în 
producție.

Organizațiile noastre inițiază 
o gamă diversă de manifestări 
menite să contribuie la ridica
rea calificării tinerilor. La fel 
de eficientă și convingătoare 
s-a dovedit însă munca de la 
om la om. Ea a demonstrated 
fără a trăi pe propriile ei pi
cioare. organizația U.T.C. nu 
este capabilă să acționeze cu 
vigoare, să rezolve multitudi-

șarje de calitate
\ ‘O

tineretului numai

O demon- 
următoarea 
tineri s-au

MICA î „Să spun că 
n.avem nici un tinăr sub nor
mă, că toți cei 220 de membri 
ai organizației frecventează o 
școală, că am lichidat total 
nemotivatele ? sînt fapte firești 
pentru o organizație care țin
tește să cîștige întrecerea,..". 
glie Bărbuș și alții, care 
și-au constituit echipe numai 
din tineri. Aceste brigăzi lu
crează exemplar. Dac-aș a- 
minti doar realizările lui Ion 
Băncescu, care împreună cu 
ceilalți oțelari a acumulat, la 
cuptorul nr. 1 un plus de 700 
tone oțel și tot ar fi suficient. 
Fiecare brigadă de tineret are 
însă la activ sporuri de pro
ducție substanțiale, bucurin- 
du-se de aprecierea muncito
rilor vîrstnici. Acum ne-am 
propus să facem un pas 
mai departe, de la bri
găzile tineretului vom tre
ce la cuptorul tineretu
lui. Dacă brigăzile dau bune 
rezultate de ce să nu le re
partizăm la același cuptor? 
Succesele lor vor deveni mult

lerc a durabilității acestora de 
aproape 100 la sută. Sînt fap
te care în caietul nostru de 
întrecere apar sintetizate în 
cifre abstracte. Aș mai putea 
adăuga, spicuind din același 
caiet, că nu avem nici un ti
năr sancționat pentru nereali- 
zaiea sarcinilor de plan, că în 
ultimele 4 luni am organizat 
15 concursuri pe teme profe
sionale și educative, că toți 
cei 220 de membri ai organi
zației frecventează o școală, 
că am lichidat total nemotiva
tele (pînă și pe Petru Făeran, 
Ion Crișan, Vasile Hoit și al
ții care, ani de zile au avut 
obiceiul să absenteze, i-am re
adus pe drumul cel bun). Sînt 
fapte firești — zic eu •— pen
tru o organizație, care țintește 
să cîștige întrecerea, care nu 
este mulțumită niciodată cu ce 
a realizat.

ION MICA.
secretarul comitetului U.T.C. 
de la O.S.M. II a Combinatu

lui siderurgic Hunedoara

CONSTANTIN CIOLPAN : 
„Realitatea a demonstrat preg
nant cît de necesar este sâ în
vățăm. Colegii mei au ajuns 
singuri Ia această concluzie : 36 
dintre ei urmează liceul seral, 
21 își completează studiile la 
școala generală, 25 frecventea
ză cursurile școlii profesionale 
serale, iar restul sînt înscriși 
la cursurile de împrospătare a 
cunoștințelor".

pregătirea profesională. Ute- 
ciștii din sectorul de transpor
turi au înțeles că fără o per
manentă asimilare a științei, 
tehnicii și culturii ei nu pot 
înregistra progrese rapide. 
In prezent 36 de tineri 
urmează liceul seral, 21 
își completează studiile la 
școala generala, iar 25 
frecventează cursurile școlii 
profesionale serale, restul fi
ind înscriși la cursurile de îm
prospătare a cunoștințelor. Cu 
mîndrie afirmăm că nu mai 
avem nici un utecist care să 
nu frecventeze vreo școală!

Odată declanșată, setea de 
cunoaștere este întreținută cu

nea de situații care apar. Au 
existat tineri care absentau 
sau întîrziau de la serviciu, ori 
îys cheltuiau salariul în 2—3 
zile prin restaurante. Perseve- 
rind, unindu-ne eforturile, am 
reușit să le schimbăm menta
litatea. Ei au devenit oameni 
de nădejde, cu care ne mîn- 
drim. Ce poate oferi unui se
cretar de organizație o mai 
mare satisfacție? Unul din ar 
gumentele care justifică ocu
parea primului loc în întrece
re este și venitul realizat pe 
cap de utecist la fondurile or
ganizației: 131 lei. Față de 
alțe organizații, am obținut de 
două ori mai mult. Este un 
succes pe care dorim să-l con
solidăm. Organizația noastră a 
devenit o mare familie în care 
fiecare muncește și învață cu 
pasiune. Intr-un asemenea cli
mat orice record devine posi
bil, firesc și chiar așteptat.

► întrecerea se organizează în mod diferențiat, pe ramuri de 
» producție, întreprinderi, secții și ateliere, stabilinduse criterii
• specifice. Pentru departajarea și aprecierea rezultatelor se
• folosește un sistem de punctaj unic tuturor categoriilor de
• organizații U.T.C.

► Acțiunea este condusă și urmărită permanent de către ur-
► motorii factori :

a) zilnic de către responsabilul resortului cu probleme pro- 
’ fesional-sociale și responsabilul resortului politico-ideologic

din biroul organizației de bază pe schimb. Aceștia consem
nează rezultatele in muncă, absențele, alte abateri de la dis
ciplină, precum și propriile lor observații. în caietul de între- 

’ cere sînt înscriși nominal toți membrii organizației ;
b) decadal biroul organizației U.T.C. pe schimb întocmește 

. bilanțul șî face o scurtă analiză a modului în care s-a desfă- 

. șurat întrecerea, stabilind pe baza concluziilor și a rezulta- 

. telor obținute, măsurile ce urmează a fi luate pentru perfec- 

. ționarec activității. De asemenea, înaintează o situație infor- 
( motivă comitetului U.T.C. pe secție, sector sau întreprindere : 
, c) lunar, comitetele U. T. C. pe secții sau sectoare anali- 
( zeoză rezultatele obținute de fiecare organizație subordonată 
i desemnînd-o pe cea evidențiată în întrecere ;
, d) trimestrial, comisiile cu probleme social-profesionale și
• comitetele U.T.C. pe întreprindere, exploatări miniere și aite
► unități mari, anaiizînd rezultatele organizațiilor U.T.C. decla-
► rate evidențiate la nivelul secțiilor, sectoarelor, șantierelor
• etc. vor decerna în plenare de activ, drapelul de ..eviden-
• țiată in întrecere" organizpției care s-a clasat trei luni con-
► secutiv în frunte, sau care a obținut cel mai mare punctaj.
► f) Anual comitetul județean al U.T.C. va analiza rezultatele
► obținute de către organizațiile evidențiate, stabilind, pe baza 
1 unui control riguros, organizația U.T.C. fruntașa pe fiecare 
1 ramură de producție. în prima plenară a anului 1973 se va
• face inminarea festivă a drapelului de organizație fruntașă
► De ramură si a diplomei de onoare a Comitetului județean al
► U.T.C.
’ Dacă una din organizațiile U.T.C. - pe secție, sector, în- 
‘ treprindere, șantier etc. - reușește să se mențină fruntașă în
• ramura respectivă timp de trei ani consecutiv, Drapelul va 
k rămîne definitiv în patrimoniul acesteia.

— întrecerea, declară Nico- 
lae Jurcă, președintele Consiliu
lui tineret muncitoresc al Co
mitetului județean al U.T.C., cu
prinde obiective atît pe linie de 
producție cît și în domeniul vie
ții de organizație. Intre aceste 
două laturi există o legătură in
separabilă, nu poate fi concepu
tă o participare exemplară a u- 
teciștilor la realizarea sarcini
lor economice daca organizația 
din care fac parte are o exis
tentă palidă.

Ca să atingă asemenea cote 
ale perfecționării, organizațiile 
U.T.C. sînt chemate să intervi
nă operativ oriunde realitatea o 
reclamă, să creeze cadrul ootim 
pentru obținerea unor rezultate 
superioare. Ele pot ajunge frun
tașe numai în momentul cînd 
fiecare membru și-a îndeplinit 
conștiincios obligațiile profesio
nale, cînd ele înseși și-au mani
festat plenar prezența în viața 
uteciștilor, în preocupările lor 
de zi cu zi. Regulamentul tra
sează în mod expres jaloanele 
care trebuie să le direcționeze 
preocupările. In primul rînd 
poartă responsabilitatea morală 
a perfecționării profesionale a 
tinerilor. Una din prevederile 
întrecerii este ca totalitatea u- 
teciștilor să fie cititori ai lite
raturii de specialitate și să par
ticipe la concursul „Cartea teh
nică și producția" Asigurîn- 
du-se accesul lor larg la biblio
tecile tehnice, contactul cu cele 
mai noi cuceriri ale științei, se 
speră ca numărul inovatorilor 
tineri va crește pe ansamblul 
județului cu cel puțin 15 la sută 
în cursul acestui an. Regula
mentul prevede, de asemenea, 
participarea tinerilor la cursu-

rile de ridicarea calificării și 
de perfecționare, cu un indice 
de prezență minim de 98 la 
sută, organizarea cu ajutorul 
cadrelor inginerești a unei se
siuni tehnico-științifice, a două 
simpozioane, patru consfătuiri 
pe profesii și patru olimpiade

0 intensă viață

de organizație —

indispensabilă
a creșterii

randamentelor
in producție

pe meserii. In- caietele de între
cere se ține evidența tinerilor 
care urmează diferite forme de 
școlarizare: liceul seral, școala 
profesională, școala generală. 
Cercetîndu-le cu atenție am fă
cut o constatare frapantă: exis
tă organizații (cele de la 
U.M.M.R, Simeria, C.S. Hune
doara și altele) în care toți, dar 
absolut toți tinerii învață!

Activitatea voluntar-patriotică

reprezintă un alt criteriu de a- 
preciere a organizațiilor U.T.C. 
Este și firesc pentru că, în esen
ță, ea constituie o prelungire a 
activității productive. De multe 
ori cele două laturi se * ' 
trund atît de puternic 
greu poți spune cînd 
una și începe cealaltă, 
nerii ’de la Combinatul 
gic cutreieră de Ia un 
altul întreprinderea 
strînge metale vechi, ei nu fac 
numai o treabă de utilitate gos
podărească ci una cu profunde 
implicații economice, contri
buind direct la creșterea produc
ției de metal a țării: „recolta" 
lor este trimisă imediat spre 
cuptoarele Siemens-Martin, me- 
tamorfozîndu-se în oțel. Cînd 
tinerii de la C.F.U., ca sa dăm 
încă un exemplu, rămîn după 
orele de program pentru a des
cărca vagoane cu materiale, ei 
contribuie direct la intensifica
rea procesului productiv, la 
crearea celor mai bune condiții 
pentru desfășurarea normală a 
activității în secții. Obiectivele 
fixate sînt extrem de mobiliza
toare. Fiecare tînăr trebuie să 
realizeze în cursul anului eco
nomii finanțate în valoare de 
cel puțin 25 lei și economii ne
finanțate în valoare de 1 000 lei. 
Această prevedere este inclusă 
în programul de activități al fie
cărei organizații U.T.C., ca și 
cele privind numărul de vizite 
pe care membrii birourilor tre
buie să le efectueze la cămine
le și cantinele muncitorești, nu
mărul minim de abonamente Ia 
ziare și reviste etc. — aspecte 
ce nu pot fi neglijate în ansam
blul măsurilor educative pe care 
Ie întreprind organizațiile U.T.C.

întrepă- 
îneît cu 
sfîrșește 
Cînd ti- 
siderur- 
capăt la 

pentru a
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0 îmbunătățire 
calitativă a pregă
tirii studenților

Pentru a răspunde cerințelor 
actuale și de perspectivă ale 
economiei, științei și culturii 
românești, Universitatea — in
stituția cea mai stabilă — tre
buie să-și adapteze rapid struc
turile, conținutul și orientarea. 
In acest sens, menționăm cîte- 
va dintre obiectivele ce se im
pun a fi realizate : Operarea 
unor îmbunătățiri calitative în 
pregătirea studenților, accentul 
punindu-se pe însușirea unui 
spirit științific, de activitate 
creatoare, pe deprinderea stu
denților de a învăța, de a cer
ceta, pe însușirea unui stil de 
muncă universitar. Adică, va 
trebui să depășim situațiile în 
care studentul învață un ma
nual, iar nu cum să consulte 
manualele, tratatele, publica
țiile de specialitate, care dau 
girul temeiniciei în însușirea 
cunoștințelor predate la curs. 
De aceea, trebuie ca toate ca
drele didactice să insiste asu
pra prelucrării și interpretirii 
informațiilor, iar nu asupra 
stocării lor. De asemenea, în 
procesul de învățămînt un loc 
tot mai mare vor ocupa teh
nologiile și metodologiile mo
derne. care în timpul activită
ților didactice îl pun pe student 
în situația de participant activ 
la desfășurarea acestora. Pen
tru a concorda procesul instruc- 
tiv-educativ cu evoluția pro
fundă a societății noastre, vom 
realiza modificările necesare 
ale priorităților de învățămînt. 
în acest scop, în momentul de 
față catedrele și consiliile pro
fesorale se preocupă de îmbu
nătățirea programelor de învă
țămînt. Credem că tot prin in
termediul acestora va trebui să 
asigurăm o formație „multidis- 
ciplinară", realizabilă și prin 
posibilitatea unei „circulații" a 
studenților de la o facultate la 
unele cursuri ce se țin la alte 
facultăți De exemplu, un stu
dent de la Matematică să poată 
opta, printre cursurile la alege
re, pentru unele prelegeri de Fi
lozofie, Socioî&gie, Lingvistică 
sau Istorie, după cum un stu
dent filolog să poată audia une

Popescu Lucian, comuna Da- 
ești — Vîlcea.

„Nu știu cum a conceput e- 
leva din Sibiu sistemul de schim
bare automată a fazelor pe timp 
de noapte la autovehicule. M-am 
gîndit și eu la un asemenea a- 
parat pe care încerc acum sa 
vi-1 descriu. In principiu, func
ționarea sistemului este asigu
rată de o celulă fotoelectrică și 
două relee electromagnetice. A- 
limentarea se face de la ba
teria acumulatorului. La apro
pierea a două vehicule care 
circulă din sens opus cu 
fazele mari, celulele fotoelec- 
trice interceptează fascicole de 
lumină și acționează un releu 
electromagnetic pentru întreru
perea contactului. Tot în acest 
moment începe să funcționeze 
cel de al doilea releu care a- 
prinde faza scurtă. Evident, după 
ce fotorezistențele intră în întu
neric, se revine la situația ini
țială".

Aparent totul pare simplu yi 
realizabil. în realitate însă lu
crurile sînt ceva mai complicate. 
Să presupunem că vehicolul urcă 
o pantă și la un moment dat, în 
raza de acțiune a fotorezistenței 
apare una din sursele de ilumi
nat public. Sau, că într-o curbă, 
în fața celulei se va situa pen
tru citeva secunde o sursă de 
lumină de la locuințe. în aceste 
cazuri faza lungă se va între
rupe deși ea este necesară. Pe 
de altă parte, conectarea și de
conectarea releelor nu se poate 
realiza citit de simplu. Ele tre
buiesc reglate pentru limite nici 
prea strînse dar nici prea largi 
de tensiune. Avem în vedere fap
tul că releele sînt acționate de 
tensiunea ce apare la bornele 
fotorezistenței și a cărei mărime 
depinde de intensitatea luminii.

în orice caz, ca principiu, teo
retic, sistemul este bun. Și mai 
ales avem în vedere faptul că 
aceasta este a doua propunere 
pe care o faceți clubului ingenio
șilor. Deși aveți 17 ani ele re
flectă cunoștințe temeinice în 
domeniul tehnicii. Tocmai de a- 
ceea vă recomandăm să perse
verați, să citiți mai multă litera
tură tehnică și să continuați să 
obțineți cit mai multe variante 
ale soluțiilor pe care le studiați. 
Vă dorim succes și așteptăm să 
ne scrieți în continuare.

Elev caporal Suciu Adrian. „De 
la început țin să remarc plăce
rea și interesul deosebit cu care 
citesc rubrica „Clubul ingenio
șilor". Fără să mă consider un 
ingenios, doresc să vă aduc la

DIALOGURILE NOASTRE
le cursuri la Facultatea de 
matematică. Ne gîndim, de a- 
semenea, la premisele necesare 
pentru introducerea unui sistem 
larg, în condiții precizate de 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului, de obținere a unor 
certificate în cadrul Universi
tății și de către studenți din 
alte instituții de învățămînt su
perior (Medicină, Politehnică 
etc.) eliminînd astfel ..tiparele" 
în pregătirea specialiștilor de 
înaltă calificare.

par, în același timp, sîntem 
de părere că adaptarea rapidă 
a conținutului și orientării ac
tivității instructiv-educative in 
Universitate se corelează și cu 
a Iți parametri pe care îi avem 
în vedere în apropiatul an de 
învățămînt. Astfel, generalizind 
experiența pozitivă existentă, 
vom trece la integrarea orga
nică a practicii productive în 
procesul de învățămînt, astfel 
încît viitorul specialist să cu
noască unele meserii și îndelet
niciri practice legate direct de 
profilul pregătirii. Un accent 

în preajma deschiderii noului an universitar

CE 164 PREOCUPA, 
TOVARĂȘE RECTOR?

special va primi practica din 
anii mari, orientînd-o spre o 
cercetare științifică cu rezulta
te valorificabile. Pentru viitoa
rea practică de vară, cu spri
jinul ministerelor economice, 
vom stabili locuri de muncă di
rect productive. In sfîrșit, din
tre preocupările noastre vom 
menționa de asemenea îndepli
nirea programului de măsuri al 
Universității menit s-o apropie 
tot mai mult de viața școlii ge
nerale. a liceelor de speciali
tate, de munca tinerilor din 
producție. Pentru aceasta avem 
în vedere patronarea unor- licee 
cu clase speciale de matemati
că, fizică, chimie, biologie, or
ganizarea în școlile de cultură 
generală a unor experimente 
care să înlesnească și să dez
volte contactul dintre elevi și 
studenți, dialogul necesar dintre 
aceste două largi categorii de 
tineri.

De la automobil
la... maxitelevizor

cunoștință o idee căreia cred
că i-am găsit rezonarea. Este
vorba despie prezentarea ima
ginii de televiziune pe un ecran 
de cinematograf. M-am ^ndit
că așa ceva ar interesa atunci 
cînd se urmăresc în grup emi
siunile de televiziune. Pentru a- 
ceasta cred că este suficient un 
epidiascop de tipul „Atlas". In 
locul materialului de proiectat, 
s-ar putea așeza chiar ecranul te
levizorului. Cel mai indicat pen
tru aceasta ar fi un televizor 
portativ, cu ecranul mic. Ecra
nul să-1 amplasăm cu ușurință în 
placa mobilă unde de obicei se 
fixează materialul de proiectare. 
Circuitul sonor al televizorului îl 
racordăm la instalația de ampli
ficare a sălii. Am numit acest 
sistem „Maxitelevizor".

Cam pretențioasă și mai ales 
improprie denumirea. Dar nu a- 
ceasta are importanță. Este vor
ba aici de o problemă de prin
cipiu de care corespondentul nu 
ține seama. Proiecția printr-o 
lentilă presupune o dată cu mă
rirea de n ori a dimensiunilor 
imaginii și scăderea de n* ori a 
luminozității imaginii proiectate. 
Așadar am avea nevoie de o lu
minozitate crescută a ecranului

(Urmare din pag. I)

timele săptămîni în scris, te
lefonic sau. verbal despre a- 
ceastă inexplicabilă dispari
ție. Cine și din ce rațiuni 
a dispus zmulgerea băn
cilor de odihnă de pe peroa
nele celei mai mari gări din 
Capitală ?

Am întrebat numeroși oa
meni din personalul C.F.R 
al Gării de Nord. Fără nici 
un rezultat. Cel mai adesea 

. am fost întîmpinați cu o ri
dicare mută din umeri. Alte
ori, cei solicitați păreau de-a 
dreptul speriați, de parcă am 
fi abordat cine știe ce pro
blemă tabu.

Am apelat, deci, la șeful 
gării.

— Nu cunosc. Nu noi am 
dispus scoaterea băncilor. 
Interesați-vă la Direcția Re
gională C.F.R...

Și ne-am interesat.
Dar nici aici n-am putut 

afla mare lucru. Aceeași ciu
dată și, pînă la un punct, ab
surdă tăcere, urmată în final 
de refuzul categoric al sala- 
riaților din conducerea regio
nalei de a face vreo referire 
la această chestiune, care — 
ni s-a dat să înțelegem —

Prof. dr.
TIBERIU MUREȘAN 

rectorul Institutului 
agronomic 

„Nicolae Bălcescu"

Practica racor
dată exigentelor 

economiei 
noastre

în anul- universitar ce se a- 
propie. urmărim să realizăm 
unele înnoiri ale procesului in

structiv-educativ, decurgir.d din 
sarcinile actuale și de perspec
tivă pe care conducerea parti
dului nostru, recenta Confe
rință Națională le-a formulat 
pentru viitorii specialiști In 
domeniul agronomiei, zooteh
niei, horticulturii, îmbunătăți
rilor funciare și economiei a- 
grare. Dintre multiplele aspec
te pe care activitatea din in
stitutul nostru le vizează mă 
voi referi la următoarele. Ir. 
primul rînd. avem în vedere a- 
plicarea programului de com
pletare a laturii practice a pre
gătirii studenților, cea mai im
portantă verigă de apropiere a 
acestora de realitățile profe
siunii lor, prin excelență prac
tică. Copstatînd că din anul I 
pînă în anul V se manifestă o 
serioasă lacună în ce privește 
aplicarea cunoștințelor tepreti- 
ce, am considerat firească o

bZ.’» sar pe dg
pane, pe «o—W •*« ob
ține doer 0 eibi — kpnU

mitem mei feptoi ce rpoitei opm 
la cere euforul tden se rr’rrâ. m 
nici un cm nu poate fi adaptat 
la „amplasarea ecnDulni in pla
ca mobilă*. Za eoachtsse aa M 
poate.

Valentin Pîrvulescu — Sibrâ. 
Vă referiți in scrisoarea adresată 
redacției la un ndicdtor de ten
siune compus in principal dintr-o 
bobină de inducție. Vumm ci 
un anume mod de legare ai e- 
cesteia din urmă. c-ar oferi 
(după cum că expriruzfi posâH- 
litatea obținem unui curent con
tinuu, nu pulsatoriu ca de obicei. 
Cu aceasta vd propuneți se ac
ționați de la un acumulator mai 
multe motoare de mere putere. 
Practic, așa ceva nu este posibil. 
Rolul unei bobine de inducție nu 
este acesta. Nu vedem cum prin 
modificarea constmctîvă ați reuși 
o asemenea performanță. Dacă 
da, anunțați-ne p pe noi.

Comentatorul rubricii
Ing. DAN MARGINEA.XU

ar fi extrem de delicată. To
varășul Manolache. directorul 
Regionalei C.F.R., cu care 
după mai multe apeluri am 
reușit să purtăm o convorbi
re telefonică, a fost insă ca
tegoric :

— Le-am scos

Unde sînt băncile
din Gara de Nord ?

— Și cînd o să le puneți 
la loc ?

— Niciodată 1
— De ce ?
— Nu avem spațiu. Peroa

nele sînt înguste. E circula
ție mare. în gările civilizate 
nu trebuie să existe bănci. 
Călătorii nu au nevoie. Gara 
de Nord nu e parc I Și-apoi 
chiar presa ne-a criticat pen

schemă de desfășurare a prac
ticii de către studenții noștri 
care debutează în următorul 
mod. Considerînd că este nece
sar ca studentul să cunoască 
bine cadrul general al locului 
unde își va desfășura activita
tea, încă din anul I, acești ti
neri, care absolvă licee diferite 
în orașe diferite, unii neprove- 
nind din mediul sătesc, după o 
introducere în aspectele de cul
tură generală, de aplicare a 
acestor discipline la specificul 
agronomic, vor face o practică 
productivă de 6 luni (martie— 
august). Astfel, ei vor reuși să 
înțeleagă esența unor proble
me pe care trebuie să le cu
noască un specialist și vor fi fe
riți de pericolul de a abstracti
za noțiunile de specialitate pri
mite la viitoarele prelegeri, cîr.d 
datorită acestei pregătiri practi
ce profesorul se va adresa unui 
auditoriu receptiv in egală mă
sura. O altă preocupare a insti
tutului nostru este îmbunătăți
rea planurilor de învățămînt, 
lucrare terminată a cărei defi
nitivare o vom realiza după ce 
ministerul va fi exprimat ob
servațiile sale. Ce- caracteri
zează actuala formă a planu
rilor revăzute de noi ? Mai in-

tîi, ele urmăresc o succesiune 
mai firească, graduată. in fa
voarea înțelegerii și frunții ii 
mai eficace a diferitelor disci
pline Aceasta creează și o echi
librare a planului de tavătâ- 
mînt. ponderea discipline’. or de- 
pinzlnd de importanța ce le-o 
acordăm in contextul cregătî- 
rii viitorului specialist- Al ’rea
les obiectiv care ne preocupă 
este să prevedem posibf.:’.i'-ea 
pregătirii pe profile de specia
litate. în funcție de ceea ce vnr 
face în producție abseiver.' : 
noștri, avînd fa vedere Enia de 
modernizare, de diversificare a 
tehnologiilor ce o urmează a- 
gricultura în țara noascrâ. De 
aceea, în cadrul instruiri: stu
denților mari, vom da • '—ti t- 
ție tehnologică pe specificei 
tanității agricole m car* <*r la
cra. fa acest scop, ne-z— gfa-

A ■

.in.

La Brașov a fost inaugurată zilele acestea noua casă de modă 
Foto : PAVEL TĂNJALA

tru o serie de aspecte nega
tive : vin tot felul de oameni, 
mănincă și aruncă resturile 
intre linii... De altfel o să 
punem lanțuri la intrările pe 
peroane...

Și tovarășul director ne-a 
oferit în continuare un pro-

iect de reorganizare și modi
ficare a accesului, evident nu
mai și numai în favoarea că
lătorilor. Totul, ne-a confir
mat domnia sa, va fi gata 
pînă în 1975.

...Pînă atunci, ca în „gările 
civilizate unde nu există 
bănci", călătorii stau pe jos 
sau pe bagaje, rezemați de 
stîlpi sau de pereții unități- 

dit la o prerepartizare, în anul 
IV. Deci, cu un an înainte de 
absolvire, studenții vor face 
practică tocmai în unitatea 
unde vor lucra după încheierea 
studiilor. Cu prilejul acestui 
stagiu de practică, studentul va 
reuși să cunoască viitorul său 
loc de muncă într-o asemenea 
măsură încît să sesizeze și pro
blemele cele mai spinoase ce-i 
sînt specifice. Tocmai această 
problematică și-o va alege 
pentru lucrarea de diplomă. 
La începutul anului V, In 
facultate el va frecventa o 
grupă de specializare cu un 
program de instruire, alcă
tuit în funcție de profilul 
unității agricole și de spe
cificul zonei unde va lucra 
ca inginer. Timp de un se
mestru cadrele didactice îi vor 
ajuta pe acești studenți la în
tocmirea unui plan al lucrării 
de diplomă, la stabilirea biblio
grafiei și începînd din martie, 
In unitățile productive, stu
denții vor continua să-și ela
boreze lucrarea pe care ur
mează s-o susțină In septem
brie. Sistemul de specializare

astfel conceput nu numai că 
reduce substanțial din timpul 
r.ecesar Încadrării efective fa 
sarcirăle producției, dar are va
loarea de a cultiva masiv spiri
tul de initiatt.ă, de organizare 
si râs ocnderea personală a vii 
torului i-g-ner.

GIndindu-ne la profilul viito
rilor «periafisti formați de in- 
strtutnJ nostru. vom avea în 
■■ re «1 cultivarea acelor ca- 
b-ăfi care să-i pregătească și 
ca vutari propagatori ai cu- 
soș-tzn^ăor științifice și tehnice 
in oofiectîvul fa care vor munci 
si trăi, ca partitipanți activi la 
«saga socială șl cultu
rală a satnfai nostru soeialisn

AaekeU realizau de 
GEOKGETA BETA

.'P-■

ților comerciale și de deser
vire ; pînă atunci, pentru că 
„Gara de Nord nu este parc" 
etc., etc.

Și asta, fiindcă cineva nu 
știm- precis cine, și-a permis 
în numele civilizației să dea 
o dispoziție care privează zil

nic mii de călători de drep
tul firesc de a se odihni o- 
menește, în pauza dintre două 
trenuri, sau înainte de a porni 
spre locurile de muncă aflate 
în zona învecinată a Capita
lei.

Fiindcă cineva, șezînd 
moale într-un fotoliu, proba
bil, vrea să întreprindă o o- 
peră de ecarisaj moral nu

♦
I

Intr.o excelentă prezentare 
grafică a apărut în Editura 
„Ion Creangă" volumul „PO
PASURI In TIMP..." de Făni- 
că N. Ghcorghe, volum subin
titulat ; „Pe urmele marilor 
noștri scriitori : Eminescu,
Creangă, Coșbuc, Rebreanu. 
Sadoveanu". Este itinerariul e- 
xact pe care a mers autorul 
cărții, vizitind locurile de naș
tere ale sus-amintiților scrii
tori. Să fie deci cartea un ghid 
turistic pentru vacanțele șco
larilor ? N-ar fi fost rău, dar 
Fănică N. Gheorghe are o tri
plă ambiție declarată : de că
lător, de eseist și de istoric 
literar. Insă cu toate încercă
rile autorului volumul nu este 
decît o culegere de plate note 
de drum datorate parcă unui 
școlar silitor care, lipsit de vo
cația scrisului, trage cu ochiul 
la manualul de literatură ro
mână, transcriind conștiincios 
date biografice cunoscute.

Știind și că „Timpul lunecă 
tulburător în Nesfîrșit", autorul 
își permite dezinvolt și citeva 
păreri personale care dau lu
crării o „notă aparte" ; aceea 
de mediocră grafomanie.

Aflăm astfel că Iorga * sfir- 
șit „purificat de orice ambiții 
mărunte" pentru că era ,,ca o 
minune a Firii J", că poezia lui 
Eminescu își amplifică „ecou
rile în Infinit" sau chiar că 
opera marelui poet e un fel de 
stupefiant, atît timp cit ni se

Orgoliu și
grafomanie

spune că „in ea există o atît 
de tulburătoare contopire de 
spețe vegetale, de efluvii de 
parfumun, de melodii grave, 
ivite din atingerea lucrurilor, 
sau o atît de neașteptată îm
binare de culori, care să am
plifice pînă la halucinație emo. 
țiile intime ale omului" (? !).

Ce mai aflăm despre Emines- 
cu, „Nemuritorul", că poezia 
„lui", Floarea albastră „este 
una dintre cele max suave poe
zii-, pentru că „rămine de o 
grație imprevizibilă". Și Intre- 
bîndu-ne ce este cu grația im
previzibilă vom afla și că „mo
nologul este simplu, colocvial, 
plin de căldură, de suavă nai
vitate, de afecțiune, înălțîn- 
du-se pînă la sensul acelei che
mări patetic-mateme, fără 
de care iubirea unei fete ră
mine superficială sau simplă 
.ravestire erotică" etc., etc.

După ce putem citi zadarnic 
repovestite de autor citeva din 
amintirile lui Creangă, aflăm 
că ..pentru Coșbuc. bucuria și 
suferința, moartea și viața sînt 
ienomene complementare", că 
.ele «e succed inevitabil", a- 

jungem la finalul volumului in 
rare ni se spune despre Sado- 
▼eaa» : ^dupâ ee a cunoscut 
tiile ceiebrîtățir •-* retras ta 
Munții Neamțului.

Vedem apoi fotografii ale ca
selor memoriale vizitate, foio- 

I grafii dintre care nu lipsesc și 
Iscelea !nfățișindu-l pe autor 

ta fața lor. și nu ne mai râ- 
mine altceva decît să constatăm 
că putem adăuga la nescrisa 
listă a grafomanilor încă un 
nume si incă un volum de ste
ri] orgoliu editorial.

TUDOR STAS’ESCU

SFlNTA TEREZA SI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 18, 12,33; 
15,». 11. 2*30); Gloria (orele 9; 
11.15; 1331: II: 18,15: 29.30).

SATUL MEU. PATRIA MEA : 
rulează la Lumina (orele t; 11,45; 
14.»: 17.15; 29).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Festival (orele 18; 21).

MESAGERUL : rulează la Gră
dina Capitol (ora 19.15).

TORA TORA 1 TORA ! : rulea
ză la București (orele 1,15; 11.13: 
14.15; 17.15; ».1S): Grădina Doina 
(ora 15). Grădina Festival (ora
15.15).

CĂLĂREȚII : rulează la Scala 
(orele 8J8; U; 13.»: X: 11.38: 21); 
Grădina Select P>r> 15.»): Favo
rit (orele 5.15; ÎL»; 13.45; U; 18,15; 
».»); Melodia (orele 8.45, 11,15; 
13,45; 1«; 1831; »,45).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Cotroceni (orele 15.»; 18).

PROVINCIALII : rulează la Lu- 

printr-o muncă susținută, per
manentă de educare a publi
cului, ci prin brutalitatea u- 
nor măsuri de felul celei mai 
sus amintite.

Și se căznește în tot acest 
timp să furnizeze fel de fel 
de justificăn puerile, obligîn- 
du-ne, să așteptăm în picioa
re, întilnirea cu civilizația.

Cine ne poate sili să facem 
aceasta ?

Nimeni! Și totuși, în Gara 
de Nord, cineva și-a îngăduit 
acest lucru. Cineva și-a în
găduit, la urma urmelor, să 
răpească o bucurie simplă, o- 
menească, aceea de a putea 
privi, de pe o bancă, ple
carea unui tren.

Cine ?
Și cînd vor fi repuse la loc, 

în spațiul lor solicitat, băn
cile care, să-l spunem și to
varășului director al Regiona
lei C.F.R., nu contravin cu 
nimic bunului gust și civili
zației ?

Răspunsul este datorat mii
lor de călători, navetiștilor, 
oamenilor plecați zilnic la 
drum, cu mulțimea și mulți
mea de treburi. în interesul 
lor și al societății.

■V

CRONICA TEATRALĂ

Succese dezagreabile
la „Boema

\Sincer să fiu, „Trăznitul meu 
drag" este un titlu mai puțin șq- 
caițt decît „Sonatul lunii". Șo
cant în accepția sa dezagreabilă. 
Cu toate âcestea, vizionarea di
vertismentului muzical de ia 
Boema acum în pragul închide
rii stagiunii estivale nu m-a scu
tit de unele impresii care proba
bil nu vor fi pe placul realiza
torilor lui. De fapt unul din au
tori — Sașa Georgescu antici
pează într-un microinterviu pu
blicat în Programul spectacolului 
calitatea textelor pe care aveam 
să le urmărim. Domnia sa ne 
atenționează savuros că : „...rîsul 
modifică ciclul respirației, acce
lerează ritmul cardiac, favorizea
ză concentrarea substanțelor chi
mice în organism, activează glan
da suprarenală*1.

Pregătiți astfel anatomo-pato- 
loeic. am fost gata să luăm ci»- 
noștință de toate modificările po» 
sibile pe care ni le-ar fi provo
cat scontatele hohote de rîs. 
Dar...

Ce se vrea de fapt a fi acest 
„Trăznit" ? Nici mai mult, nici 
mai puțin decît un divertisment 
fa 2 acte — respectiv 28 de ta- 
blouri. Și cum formula de di
vertisment n-are nevoie decît de 
un pretext pentru a se realiza, 
Sașa Georgescu și Puiu Călines
cu (autori), Bițu Fălticineanu (re
gizor) s-au pus pe treabă. Astfel, 
scena de la Boema a devenit un 
iluzoriu platou pe care timp de 
trei ceasuri s-a „filmat" fără pe
liculă acest spectacol, în care — 
de ce să nu recunoaștem — se 
caută intens varietatea. Și nu se 
trece întotdeauna pe lingă ea. 
Scenetele, monologurile, alter
nează foarte bine ca ritm cu mo
mentele coregrafice sau muzica
le. Ambianța scenografică este 
excelentă (Doina Levința, asista
tă de Liliana Referendaru). Nu 
se poate trece nici peste intenția 
vădită a realizatorilor de a face 
din această serată estivală a 
Boemei, o punte de legătură cu 
tradițiile clasice ale teatrului 
nostru de revistă. Prezența emo
ționantă cu accente de retros
pectivă pe care ne-o oferă Zizi 
Șerban este elocventă în acest 
sens.

în liniile acelorași intenții poa
te fi încadrată $i evoluția lui Mi
hai Ciucă de-alungul spectacolu
lui. Cu verva și talentul său bi
necunoscut acesta n-a scăpat ni
mic din partitura pe care-a avu
t-o la dispoziție, cu atît mai 
mult cu cît în unele momente 
(„Nedumeritul") conținutul ei a- 
tingea valori maxime de satiră. 
De asemeni, nu se poate să nu 
amintim de muzica frumoasă a 
spectacolului semnată de Petre 
Mihăescu, din care două, sau 
trei melodii se anunță ca șlagăre 
sigure. Prezenta orchestrei con- 

ANIMALELE 
la Grivița (o- 

15.45: 18.15;

ceafăru! (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 21); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30): Grădina Mo
dern (ora 19,30).

CREIERUL : rulează la Victoria 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45); Excelsior (orele 8.45; 11; 
13.15: 15.45; 18,15: 20,30): Aurora
(orele 9; 11,15: 13,30: 15,45. 18;
20.15) : Grădina Aurora (ora 19,15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA ; rulează la Ferentari (orele 
15.30; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Flamura (orele 9: 11,30; 
15: 17,30; 20).

RIO BRAVO : rulează la Festivei 
(orele 9: 12: 16).

TINTIN Șl TEMPLUL SOARE
LUI r rulează la Doina (orele 11.15; 
13.30: 16; 18,15: 20.30 - la ora 10 
program de desene animate pen
tru copii).

OCHI AGERI : rulează la Ca
pitol (orele 10: 12; 14,30; 18,30;
12.30 : 20,30).

N1KOLET1NA BURSAC : rulează 
la Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Feroviar (orele 8.45: 11: 13,15; 
15,43: 18.15: ».»): Tomis (orele 9; 
11.15: 13J0: 16; 11.15): Grădina To
mis (ora 20).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Vitan (orele 15.30: 18).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18 In continuare): Program de do
cumentare (ora 20.15).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18).

BI NECU VINT ATI 
SI copm : rulează 
rele •: 11.15: 13.30;
20.30)

DACA E MARȚI, _ ______ _
rulează Ia Bucegi (orele 15.45; 13): 
Volga (orele 9: 11.15; 13.30: 16:
18.15: ».»): Arta (orele 15,30, 18; 
20,13); Grădina Buceei (ora 20,13); 
Grădina Arta (ora 19,30).

FELIX ȘI OTTLIA rulează 
Progresul (orelț 13.30: 19).

ROBIN HOOD : rulează la 
zești (orele 15.»: 18): Grădina 
zești (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză Ia Dacia (orele 9; 
1940); Grădina L*ra 
Lira (orele 15,30; 20).

NAUFRAGIAT! IN SPAȚIU : nP 
lează la Drumul Sării (orele 15.30; 
19); Miorița (orele 9: 12.30. 16;
19.30) .

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Giulești (orele 15.30; 18;
20.30) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Pacea (orele 15.45: 18: 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Central (orele 10; 12,30; 
15: 17.30 : 20).

MĂRTURISIRII.E UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează ia Crîngaș: (orele 15.30; 18;
20.15) ; Popular (orele 15.30; 18:
20,20).

FUGA DUPĂ LTNIȘTE : rulează 
la Laromet (orele 15.30; 17,30;
19.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează

E BELGIA

la

BU- 
Bu-

12.30: 15;
(ora 19.30);

46

comicul buf, burlescul 
Și știm ce înseamnă 
clasicii acestui gen de 
de la noi au făcut e- 
glorie cu el, în urmă

dusă de Cornel Popescu își are 
de altfel meritele ei în relevarea 
acestora. Am aplaudat ca și altă
dată „găselnițele" lui Fălticinea- 
nu devenite clasice prin sponta
neitatea lor, una din ele fiind 
de această dată, o fanfară care 
delectează publicul pe timpul 
pauzei. L-am remarcat de ase
meni pe Al. Arșinel, care a reu
șit într-un cuplet simplu, intitu
lat „Un portar își amintea" să 
bată la porțile cele mai sensibile 
ale inimilor noastre. Nu mai .vor
besc de excelentele apariții în 
reprezentație ale Margaretei Pîs- 
laru și Aurelian Andreescu, care 
fără nici o exagerare, aștern o 
umbră teribilă peste toți ceilalți 
cîntăreți prezenți în distribuție. 
Ei bine, cu toate aceste evidente 
reușite ale sale, „Trăznitul meu 
drag“ suferă de o boală de care 
spectacolele de Ia „Tănase" nu 
vor să scape! Știm cu toții ce 
înseamnă 
revuistic. 
deoarece 
spectacol 
pocă de 
cu trei, patru decenii. Numai că 
genul ca atare a evoluat și el, 
odată cu cerințele și gustul pu
blicului ! A nu recunoaște acest 
lucru înseamnă a te așeza pe po
ziția textierilor acestui spectacol, 
Sașa Georgescu, dar mai ales 
presupunem, Puiu Călinescu ! 1 
Spun „mai ales" Puiu Călinescu 
deoarece prezența sa covîrșitoare 
în acest spectacol îți dă senza
ție că popularul actor își dă pur 
și simplu în petic, abuzînd de-o 
gamă de anecdote mai mult de- 
cît vulgare. Uitînd de ceea ce se 
numește ținută artistică, coauto
rul spectacolului recurge și la un 
comic de limbaj de o valoare mai 
mult decît îndoielnică. Rețeta de 
bilete asigurată de „Trăznitul 
meu drag" ar trebui să-i pună pe 
gînduri pe cei în drept de la 
Teatrul „C. Tănase". Și aceasta 
pentru că lucrul se datorește niu 
calității spectacolului, ci lipsefi 
de alțceva I

Or, acest compromis nu poate 
aduce decît rău gustului pe care 
vrem să-l cultivăm în rîndurile 
celor care aplaudă. Dincolo de 
interesele de casă, dincolo de 
aparentul succes pe care îl a- 
duc astfel de spectacole există 
primejdia de a dezorienta publi
cul. De-al face să accepte non
valoarea. Or, atîta timp cit tea
trele au o direcție, un secretariat 
literar, regizori lucizi și dăruiți 
sincer artei, asemenea trăznete 
trebuiesc scoase de pe afiș. „Rî- 
zînd" astfel riscăm ca într-o 
bună zi toți spectatorii să ne 
trezim cu dereglări respiratorii, 
cardiace, suprarenale ! !

LIVIU TUDOR SAMUILA 

T i M P O QP
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30: 18);
Grădina Moșilor (ora 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Vlitoru! (orele IR: 18; 20).

CASA DE SUB ARBORI . rulea
ză la Munca (orele 15.30; 18: 20.15).

^0 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează Ia Cosmos (orele 15.30: PS;
20.15) : Grădina Unirea (ora 20,15).

CINCI PENTRU ÎNFERN : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

KING KONG EVADEAZA : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20).

MIERCURI, 6 SEPTEMBRIE 1972
Teatrul ..C. Tănase" (la Grădina 

Boema) : TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 20.

MIERCUR1, 6 SEPTEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex. 9,05 Valențe noi. Reportaj 
TV. 9,25 O viață pentru o idee : 
Edison (II). 10,00 Curs de limba 
rusă. Lecția a 14-a. 10,30 Telecine- 
mateca pentru copii : „Prințesa 
tristă". 12,00 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Melodii populare. 17,45 
Timp și anotimp in agricul
tură. 18,15 Jocurile Olimpice de 
vară — 1972. Atletism : greutate 
femei, 100 m garduri semifinală, 
40Q m bărbați finală, 200 m femei 
finală, 400 m femei finală. Trans
misiune directă de la MUnchen. 
19,10 Tragerea Pronoexpres. 19,20 
1001 de seri : „Bolek și Lolek“. 
19,30 Telejurnal. Marea întrecere 
socialistă la zi.. 20,05 Avanpremie
ră. 20,10 Teleobiectiv. 20,30 Teleci- 
nemateca : „Pințesa** — o producție 
a studiourilor suedeze. 22.00 Pano
ramic științific : Contribuții ale 
științei românești. „Efectul Bas- 
gan“. 22,15 Interpretul săptămlnii : 
Ruxandra Ghiață. 22,30 „24 de ore". 
23,00 Jocurile Olimpice de vară.
PROGRAMUL II

20,00 România în lume. 20,30 
Portativ ’72. 21.15 Agenda. 21,25 
Arta plastică. Expoziții deschise cu 
ocazia Congresului internațional 
de estetică — București 1972. 21.40 
Roman foileton : „Rațiune și sen
sibilitate".
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Președintele Consiliului de Stat, tovarășul
Nicolae Ceausescu, a primit pe 

Nguza Karl î Bond, membru al Consiliului 
Executiv Național însărcinat cu afacerile 
externe și cooperarea al Republicii Zair

JOCURILE OLIMPICE

CALIFICĂRI
ȘI RECALIFICĂRI

(Urmare din pag. I)

conlzate de cei doi șefi de state, 
au pus bazele aprofundării co
laborării și cooperării bilatera
le, corespunzător necesităților 
dezvoltării economice ale celor 
două țări.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, proble
me actuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi cele privind si
tuația politică din Africa și Eu
ropa. în acest context, ministrul 
zairez a subliniat aprecierea pe 
care și-au cîștigat-o acțiunile 
și politica externă a României 
consacrate păcii și colaborării 
internaționale, ecoul și adeziu
nea de care se bucură principi
ile promovate de țara noastră 
în viața internațională, exem
plul pe care îl oferă prin pro
movarea unor relații înteme
iate pe respectarea inedepen- 
denței șl suveranității, neames
tec în treburile interne si a- 
vantaj reciproc, pe dreptul fie
cărui popor de a-și făuri sin
gur destinele conform voinței și 
aspirațiilor proprii.
J A fost exprimată hotărîrea 
celor două țări de a dezvolta 
conlucrarea pe plan extern 
pentru soluționarea principale
lor probleme care confruntă lu-

Convorbiri oficiale

Corneliu Mănestu- 

Nguza Karl i Bond

La 5 septembrie la Nfciniste- 
rul Afacerilor Externe s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România și Nguza 
Karl i Bond, membru al Con
siliului Executiv Național, în
sărcinat cu afacerile externe și 
cooperarea al Republicii Zair.

Cu această ocazie s-a efec
tuat un schimb larg de păreri 
cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relați
ilor bilaterale româno-zaireze, 

‘ precum și în legătură cu unele 
probleme internaționale actuale.

in timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă, s-a apreciat cu satis
facție dezvoltarea cu succes a 
relațiilor reciproc avantajoase 
dintre ambele țări.

★

Marți, oaspetele zairez, Nguza 
Karl i Bond, membru al Con
siliului Executiv Național în
sărcinat cu afacerile externe 
și cooperarea al Republicii Zair, 
și soția sa au oferit, în saloa
nele Hotelului „Intercontinen
tal", un dineu în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și a soției 
sale.

*
Marți după-amiază, Nguza 

^Carl i Bond, membru al Con- 
'Biliului Executiv Național în
sărcinat cu afacerile externe și 
cooperarea al Republicii Zair, 
a vizitat modernul cartier Titan. 

mea, cu convingerea că aceasta 
reprezintă o contribuție impor
tantă la cauza popoarelor care 
luptă împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
afirmarea ființei lor naționale, 
pentru lichidarea moștenirii 
trecutului de opresiune și ex
ploatare străină, a subdezvoltă
rii, un aport însemnat Ia conso
lidarea securității, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă prietenească.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a reținut apoi pe oaspete la 
un dejun.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Ștefan An
drei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin 
Mitea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Alexandru 
Tujon, ambasadorul țării noas
tre la Kinshasa.

Au luat parte Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București, Mokolo Wa 
Mpombo, consilier la Președin-

Colocviul „Locul științelor sociale 
in pregătirea inginerilor și tehnicienilor"

La Institutul politehnic din 
București au început marți di
mineața lucrările Colocviului cu 
tema „Locul științelor sociale 
în pregătirea inginerilor și teh
nicienilor", manifestare organi
zată de U.N.E.S.C.O., în colabo
rare cu Ministerul Educației și 
învățămîntului. La reuniune 
participă specialiști din țara 
noastră și din mai multe țări 
ale lumii, între care Argentina, 
Chile, Egipt, Franța, R. D. Ger
mană, R F. a Germaniei, Ja
ponia, Sierra Leone, S.U.A., 
U.R.S.S., precum și reprezen
tanți ai unor organizații inter
naționale neguvernamentale.

Lucrările reuniunii au fost 
deschise de Alexe Popescu, ad
junct al ministrului educației 
și învățămîntului. După ce a 
adresat participanților un cor
dial salut, vorbitorul a subli
niat, referindu-se la actualitatea 
problemelor puse în dezbatere, 
că într-o epocă de furtunos 
progres tehnico-științific, in
struirea cadrelor de înaltă cali
ficare, a inginerilor și tehnicie
nilor se află într-o strînsă co
relație cu pregătirea lor eco
nomică și socială. Chiar dacă 
acest lucru se realizează în 
forme și modalități specifice de 
la o țară la alta, în funcție și 
de orînduirea socială, a spus el, 
pregătirea tehnică și economică 
se intercondițîonează și numai 
în această indisolubilă legătură 
se capătă cu adevărat dimensiu
nile epocii revoluției tehnîco- 
științifice pe care o trăim.

Au rostit apoi cuvinte de 
salut prof. dr. docent Jean Li- 
vescu, membru corespondent al 
Academiei, președintele Comi
siei Naționale Române pentru 
U.N.E.S.C.O., șl dr. Zourab E. 
Guelekva, reprezentantul Di • 

ția Republicii, Mukuna Kmbon- 
go, consilier de cabinet la De
partamentul Național al Aface
rilor Externe, Kalenga Wa 
Belabela, director adjunct la 
Departamentul Național al Afa
cerilor Externe, și alte persoane 
oficiale care-1 însoțesc pe 
oaspete.

în timpul dejunului s-au rostit 
scurte toasturi.

Subliniind că dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor dintre 
România și Zair servește atît 
intereselor celor două popoare 
cît și cauzei colaborării și păcii 
In lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat poporului 
zairez multă prosperitate și 
succes pe calea dezvoltării sale 
economice și politice, a toastat 
pentru președintele Mobutu, în 
sănătatea ministrului de exter
ne al Republicii Zair.

I a rîndul său, Nguza Karl i 
Bond a relevat că în Zair există 
voința puternică de a dezvolta 
în toate domeniile relații strîn- 
se cu Republica Socialistă Ro
mânia, toastînd pentru fericirea 
și prosperitatea poporului român, 
în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate.

viziei pentru dezvoltarea inter
națională a științelor sociale — 
U.N.E.S.C.O

După ședința festivă de des
chidere, participant!! au ales în 
unanimitate ca președinte al 
Colocviului, pe Roman Moldo
van, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste Ro
mânia.

In continuare, au fost prezen
tate referate înscrise pe ordi
nea de zi a reuniunii.

a apărut „Munca de partid11

revistă a C.C. al P.C.R. 
nr. 9/1972

Din sumar : GHEORGHE 
PANA : Organizarea muncii 
de partid la nivelul marilor 
imperative actuale ; Reco
mandări tematice pentru a- 
nul de învățămînt de partid 
1972 — 1973 : GHEORGHE
MĂRGINEAN : însușirea a- 
profundată a documentelor 
Conferinței Naționale a 
P.C.R. ; Să pregătim te
meinic deschiderea noului an 
al învățămîntului de partid; 
NICOLAE GHEORGHIU i 
Cincinalul în patru ani și ju
mătate ! ; Comisiile pe pro
bleme ale muncii de partid 
în contextul afirmării con
ducerii colective ; CORNEL 
IUGA : Direcțiile principale 
ale perfecționării conducerii 
planificate a dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României 
(Consultație) : Răspunsuri la 
întrebările cititorilor.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Căpi
tanilor regenți ai Republicii San Marino, MARINO BENE
DETTO BELLUZZI, GIUSEPPE MICHELONI, și a secretaru
lui de Stat pentru Afacerile Externe, GIANCARLO GHIRONZI, 
următoarea telegramă :

Deosebit de sensibili la mesajul trimis cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii San Marino, dorim să mulțumim Exce
lenței Voastre și Consiliului de Stat și să transmitem aceleași 
urări națiunii și poporului român, de care mica noastră repu
blică este legată prin sentimente de profundă stimă și prietenie.

Sincere urări de pace, fericire și bunăstare.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți dimineața pe 
Nguza Karl i Bond, membru al 
Consiliului Executiv Național, 
însărcinat cu afacerile externe și 
cooperarea al Republicii Zair.

La întrevedere au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, și Alexandru

Primire la Consiliul Economic
Ieri, tovarășul Manea Mănes

cu, președintele Consiliului E- 
conomic, a primit pe Dudley 
Pinks, reprezentantul grupului 
„Business International", din 
S.U.A., cu care a avut un* 
schimb de vederi în probleme 
de relații comerciale și de coo
perare industrială, economică și 
tehnico-științifică.

Congresul 
Internațional Minier

Marți au început dezbaterile 
pe marginea principalelor teme 
înscrise pe agenda de lucru a 
celui de-al VII-lea Congres in
ternațional minier, care iși 
continuă lucrările la București. 
Prima parte a zilei a fost re
zervată problemelor referitoare 
la producția minieră mondială 
și ia perspectivele ei de dezvol
tare. în legătură cu aceasta, au 
fost prezentate referate și co
municări științifice privind vii
torul producției miniere, crește
rea potențialului și a capacită
ții de producție a minelor, 
prognoza in industria minieră, 
dezvoltarea industriei materii
lor prime minerale. De aseme
nea, au fost susținute comuni
cări analizînd direcțiile de dez
voltare ale industriei miniere 
în diferite țări, printre care 
Uniunea Sovietică. R. D. Ger
mană, R. P. Chineză. Spania, 
precum și aspecte ale progre
sului tehnic în extracția mine
reurilor neferoase din Româ
nia.

Potrivit opiniilor specialiști
lor, evoluția pe plan mondial a 
industriei miniere și a produc

Tujon, ambasadorul României în 
Republica Zair.

Au fost de față Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe oas
pete în vizita sa în țara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

La convorbiri au participat 
Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
Comerțului Exterior, și Ion 
Stoichici, adjunct de șef de sec
ție la Consiliul Economic.

ției de minerale, se află in con
tinuă creștere, inregistrind un 
ritm mediu anual de circa 5 la 
sută. Datorită acestui fapt. »n 
cadrul dezbaterilor s-a subli
niat necesitatea intensificării 
acțiunilor menite să contribuie 
la valorificarea zăcămintelor cu 
un conținut mai scăzut in sub
stanțe utile, precum și necesi
tatea intensificării, în general, 
a activității geologico-miniere, 
in vederea' asigurării cerințelor, 
in continuă creștere, de mate
rii prime solicitate de nevoile 
economiilor naționale.

Cea de-a doua parte a zilei 
a fost consacrată problemelor 
referitoare la structura organi
zării industriei miniere. Au fost 
expuse referate privind experi
ența dobindită în acest dome
niu in Anglia. Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. F. a Ger
maniei, India. Iugoslavia, Po
lonia. Ungaria și România. 
Totodată, au fost prezentate 
comunicări privind aportul co
laborării și cooperării interna
ționale în această direcție.

Lucrările Congresului conti
nuă.

A apărut:
„Viitorul social" 

revistă de sociologie 
nr. 3/1972

Din sumar :
♦ * • : A III-a Conferință 

mondială de cercetare a viito
rului : „Viitorul comun al oa
menilor- : VASILE VÎLCU : 
Conducerea de către partid a 
procesului de dezvoltare a agri
culturii cooperatiste în județul 
Constanța ; VALERIU BULGA- 
RU : Aspecte sociologice ale 
problemelor calității In produc
ția de bunuri și servicii ; ELE
NA POPOVICI : Unitatea din
tre sociologia cunoașterii și 
gnoseologie in gîndirea lui 
Marx ; G. EM. MARICA : So
ciologia națiunii la Alexandru 
Mocioni și Aurel C. Popovici.

După cum se știe, Jocurile O- 
limpice au fost întrerupte ieri 
după-amiază. Pînă în acest mo
ment însă sportivii noștri au e- 
voluat la cîteva discipline și, în 
cele ce urmează, asupra lor 
ne vom opri cu cîteva conside
rații și aprecieri. Asupra lor și 
a celorlalți sportivi a căror evo
luție am putut-o urmări. Ar fi 
poate de spus ceva despre Cu- 
țov care, luni seara, a fost în
vins de acel tailandez necunos
cut. El a recepționat o lovitură 
la ochi, i s-a deschis arcada și 
la primul control medicul i-a 
permis să reia lupta. Era la sfîr- 
șitul rundului doi. Dar pînă Ia 
urmă el a fost abandonat. Iată 
deci că boxerul român cu cele 
mai îndreptățite aspirații la o 
medalie, poate chiar la titlul o- 
limpic a părăsit ringul. După 
Antoniu, a cărui stopare din 
cursă a fost pricinuită de aceeași 
arcadă fragilă, un alt repre
zentant al nostru cunoaște a- 
ceeași soartă nefericită. Din 
cei il boxeri au mai rămas 
doar doi care continuă lup
ta pentru medalii, Pometcu și 
Alexe. O asemenea situație 
n-am prevăzut și nici nu era de 
presupus. Dar cum boxul deține 
un mare număr de necunoscute 
nu avem ce face.

Este prematur să facem apre
cieri despre reprezentanții noș
tri la caiac-canoe ți lupte gre- 
co-romane care se află la pri
mele starturi. Deocamdată, o- 
mul nostru numărul 1 la canoe, 
Patzaikin, la 20 m. după ce lua
se startul ieri dimineață, în se
rii, s-a oprit Comentatorul tele
viziunii se întreba de ce s-a o-‘ 
prit marele favorit. Probabil o 
defecțiune a ambarcațiunii, ori 
poate un accident ce ține de 
persoana proprie. Pînă la urmă 
Patzaikin a pornit din nou, insă 
departe în urma adversarilor, la 
mare distanță de ei, reușind to

MERIDIAN

Un nou succes la Forest 
Hills al lui 

ILIE NÂSTASE
• AU CONTINUAT întrecerile

turneului internațional de te
nis de la Forest Hills. Cam
pionul român Iile Năstase l-a 
învins în optimile de finală 
cu 6—3, 5—7, 6—2, 6—3 pe
francezul Patrice Dominguez. Alte 
rezultate : Drysdale (U.S.A.) — 
Pasarell (Porto Kico) 7—5, 4—G, 
6—4, 6—3 ; Stockton (S.U.A.) — 
Cox (Anglia) 6—7, 6—2, 7—6, 6—2, 
6—2 ; Gorman (S.U.A.) — Pitici 
(Iugoslavia) 6—4, 6>—4, 6—1 ; Ashe 
(S.U.A.) — Case (Australia) 6—4, 
fi—4, 3—6, 6—1 ; Hewitt (U.S.A.) — 
Cornejo (Chile) 6—4, 6—4, 3—6,
fi—4 ; Tanner (S.U.A.) — Okkcr 
(Olanda) 6—4, 3-6, 7—5, 6—3) mare 
surpriză. Australianul Fred Stolle 
l-a eliminat cu 7—6, 6—4, 5—7, 7—€ 
pe compatriotul său John 
Newcombe, unul din marii favoriți 
ai turneului.

O altă surpriză de proporții a 
fost înregistrată In proba de sim
plu feminin : americana Pani 
Tecguarden a eliminat-o cu 7—5, 
6—1 pe australianca Evonne 
Goolagong.
• LOCALITATEA finlandeză 

Lahti a găzduit meciul internațio
nal amical de fotbal dintre sslec-y 
ționatele de tineret ale Franței și 
Finlandei. Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 3—1 (3—0) prin 
golurile înscrise de Verones (min. 
10), Chiesa (min. 43) și Sarraman- 
ga (min. 68). Punctul gazdelor a 
fost marcat de Bergstrom (min. 56).

• REPREZENTANȚII Comitetu
lui de organizare al viitorului 
campionat mondial masculin de 
baschet, programat între 15 și 30 
iunie 1974 în Porto Rico, au orga
nizat o conferință de presă )a 
MUnchen. In cadrul unei expu
neri. s-a arătat că întrecerile vor 
avea loc In trei orașe și anume : 
San Juan, Ponce și Carua. La 
campionat și-au anunțat pînă în 
prezent participarea 12 echipe. 

tuși să treacă linia de sosire. O- 
cupînd ultimul loc, evident, el 
nu s-a calificat, dar are dreptul 
să mai încerce o dată în recali
ficări. Sperăm să-și pună lucru
rile la punGt și să aibă o bună 
comportare în întrecerile urmă
toare. De fapt, o primă promi
siune ne-a făcut-o. După cîteva 
ore a luat startul împreună cu 
Covaliov în proba de canoe du
blu (1 000 m) și s-au calificat 
pentru semifinale. în schimb 
Dragulski la caiac nu s-a cali
ficat din prima încercare, ur- 
mînd să tragă și el la recalifi
cări. Deocamdată atît despre re
prezentanții „flotilei" românești.

Socotim că este timpul să spu-

de la trimisul nostru

nem cîteva lucruri despre atle
tism. Nu știm exact de ce is
prăvi sînt în stare Argentina 
Menis și Valeria Bufanu — do
rim foarte mult și ele sînt hotă- 
rîte să facă totul pentru a avea 
o comportare pe măsura valorii 
lor. Ileana Silai a făcut tot ce 
a putut. Ea a concurat într-o 
cursă foarte grea. Să nu exage
răm: ea nu poate mai mult, nu 
poate coborî sub 2 minute. La 
vîrsta ei — 33 de ani — cînd 
alții se grăbesc să pună panto
fii în cui Ileana Silai stabilește 
un nou record național: 2:00,00 ! 
Trebuie să recunoaștem că ea 

REZULTATE 
ALE SPORTIVILOR 

ROMÂNI
CAIAC-CANOE : Marți dimineața pe baza nautică de la Feld- 

moching s-au disputat primele întreceri ale preliminariilor de 
caiac-cânoe. In seria a Il-a a probei de canoe-2, echipajul 
Patzaichin—Covaliov (România) s-a situat pe primul loc cu 
timpul de 4’09” 21/100. In proba feminină de caiac-2 echipajul 
român Dumitru Viorica—Maria Nichiforov a obținut vic
toria în seria a Il-a cu rezultatul de 1’59”99 100, calificîn- 
du-se *n finală- De asemenea, echipajul de caiac-4 al 
țării noastre a terminat învingător în prima serie 
cu timpul de 3T6”15/100. In proba de caiac-2, echipajul C. Cos- 
nița—V. Simiocenco s-a clasat pe locul doi în 3’43”33 100. Toaie 
aceste echipaje au primit dreptul de a evolua în semifinale. 
In proba de canoe simplu, Ivan Patzaichin, cu toate că a sufe
rit un accident tehnic la ambarcațiune, a terminat pe locul 6 
m sena sa, urmînd să participe la semifinale. Ion Dragulschi. 
clasîndu-se pe locul 4 la caiac simplu, urmează să evolueze în 
recalificări.

LUPTE : Ieri dimineața au început întrecerile competiției de 
•lupte greco-romane. In limitele categoriei 48 kg, campionul 
român Gheorghe Berceanu a obținut victoria prin descalificarea 
adversarului său, luptătorul maghiar Ferenc Seres. O aplaudată 
victorie prin tuș a realizat Ion Baciu (categ. 57 kg.) în fața 
filipinezului Famatid. In două meciuri : Gheorghe Stoiciu 
(România) — Joszef Doncsecz (Ungaria) si Simion Popescu 
(România) — A. Supron (Polonia) oficialii au dat decizia dc 
descalificare a ambilor luptători pentru lipsa de combativitate. 
Ion Păun (categ. 52 kg.) nu a fost programat, iar semigredl 
Nicolae Martinescu a avut zi liberă.

SCRIMA : Sportivul român Anton Pongraț a obținut un 
frumos succes calificîndu-se în finala turneului de spadă. Anton 
Pongraț a evoluat în prima semifinală, unde s-a clasat pe pri
mul loc cu 4 victorii. L-au urinat francezul Jacques Ladegaille- 
rie și maghiarul Csaba Fenyvesi — ambii cu cîte 3 victorii. Au 
fost eliminați Jerzy Janikowski (Polonia) — 2 victorii. Igor Va
letov și Grigori Kriss (ambii U.R.S.S.) cu cîte o victorie.

Din cea de-a doua semifinală s-au calificat maghiarul Gyoze 
Rule.sar — 4 victorii, suedezul Rolf Edling — 3 victorii si fran
cezul Jacques Brodin — 2 victorii (22-22). Au fost eliminați 
Horst Melzig (R.D. Germană) — 2 victorii (21-22), Daniel Gi
ger (Elveția) — 1 victorie și Serghei Paramanov (U.R.S.S.) 0 vic
torii. (Agerpres)

a luat startul în cea mai rapidă 
cursă din totdeauna: 4 din ad
versarele ei au alergat sub 2 
minute. Dacă înainte de J.O. de 
la Munchen era o singură atle
tă care alerga sub 2 minute — 
Falk (R.F. a Germaniei) — acum 
sînt 4. Adevărul demonstrat de 
întrecerile olimpice este că noi 
facem unele progrese, s-a văzut 
la Silai, dar atleții din alte țări 
fac progrese mult mai rapide și 
mult mai mari. De ce nu facem 
și noi la fel ? aceasta este între
barea. Pentru că după cum se 
știe s-au creat condiții excelen
te de pregătire, atleții noștri 
s-au plimbat peste tot și au 
participat la tot felul de con
fruntări internaționale, s-au fă
cut tot felul de teste, specialiș
tii noștri, de asemenea, au be
neficiat de tot felul de depla
sări peste hotare pentru docu
mentare, pentru a-și îmbogăți 
cunoștințele și experiența, în 
scopul declarat de a ridica ca
litatea muncii și antrenamente
lor cu sportivii noștri. Pentru 
că chiar dacă nu ne comparăm 
cu alții — și n-ar fi nimic grav 
dacă am face-o — ci numai cu 
noi înșine, reprezentarea atletis
mului românesc la actuala edi
ție a olimpiadei nu a fost totuși 
corespunzătoare.

Fiecare olimpiadă are cîte un 
erou al ei. Aici eroul este îno
tătorul american Mark Spitz. El 
s-a ținut de cuvînt, a cucerit 7 
medalii de aur, a bătut 6 recor
duri mondiale, punînd în um
bră legendarele figuri ale lui 
Nurmi, Owens, Zatopek si com
patriotului său Don Schollan- 
der. La conferința sa de presă 
el a declarat că o dată cu ul
tima medalie de aur de luni 
seara el si-a încheiat cariera 
sportivă. în viitor se va dedica 
filmului. Are deja cîteva con
tracte încheiate.

VASILE CABULEA

Conferința mondiala de cercetare a viitorului
La București au continuat, 

marți, dezbaterile pe margi
nea problemelor înscrise în 
programul celei de-a III-a 
Conferințe mondiale de cer
cetare a viitorului.

în cursul dimineții, lucră
rile s-au desfășurat pe sec
țiuni și grupe de lucru. Co
municările prezentate și dis
cuțiile s-au axat, și de aceas
tă dată, pe probleme majore 
ale viitorologiei, cum sînt: 
cercetarea și acțiunea în stu
diul și crearea viitorului, vii
torul țărilor în curs de dez
voltare, metode matematice 
de cercetare a viitorului, mo
dele de relații internaționa
le, noi concepte ale creșterii 
și viitorului economiei, pro
bleme de comunicare în le
gătură cu studiul viitorului, 
politica ecologică pe termen 
lung, tehnologia și viitorul.

După-amiază, participanții 
la conferință au dezbătut, în 
cadrul unei ședințe plenare, 
tema: „Metode de cercetare 
a viitorului". Au prezentat 
comunicări cu privire la 
tema enunțată M. Rutkevici 
(U.R.S.S.), J. Durand (Fran
ța), H. Edeling (R.D. Germa
nă), C. Goux (Franța), R. 
Moldovan și M. Botez (Ro
mânia), O. Sule (Ceho
slovacia), M. Pierre și W. 
Van Hoorick (Belgia), P. Di- 
mitriu (România), E. Block 
(Belgia), A. Scinski și A. 
Razniewski (Polonia).

Lucrările Conferinței con
tinuă.

Educația și revoluția

(Urmare din pag. I)

Astăzi investițiile făcute în ve
derea formării și educării tinere
tului nu mai sînt considerate 
cheltuieli ineficace. Dimpotrivă, 
li se tecunoaște o înaltă eficiență. 
Așa se explică faptul că, în țara 
mea ca fi în alte țări, mari în
treprinderi finanțează nu numai 
cercetările științifice, dar $î pre
gătirea elevilor ți studenților.

In societatea socialistă creș
terea ncelului cultural-educativ 
are, în esență, un caracter nor
mativ și cuprinde, de regulă, toa
te păturile și clasele sociale. A- 
ceastă realizare măreață a socia
lismului îi asigură în prezent și 
în perspectivă dezvoltarea; tot
odată, însă, această creștere a ni
velului de cultură generală dă 
naștere unor noi probleme eco- 
nomico-sociale. Dar important 
este că pregătirea culturală înce
pe să fie privită prin prisma ne
cesităților actuale ale producției. 
Educația se afirmă ca un mijloc 
de nădejde al progresului tehnic 
și creșterii producției. Apare evi
dent faptul că dezvoltarea pro
cesului educațional devine cu 

adevărat un factor necesar și 
progresist.

In condițiile dezvoltării științei 
și tehnicii Contemporane nu mai 
putem fi de acord cu o educație 
abstractă, care îl rupe pe tînăr 
de viață și nu este edificatoare. 
Actuală este acum educația pen
tru muncă și viață, pregătirea 
culturală care să ajute la for
marea specialistului producției 
moderne.

Specializarea cît mai largă și 
formarea culturii generale a tî- 
nărului nu sînt raportate numai 
la necesitatea dezvoltării cultura
le a societății, ci și la legile re
voluției tehnico-științifice. Așa 
cum se cunoaște, în lumea de 
azi, ca rezultat al progresului 
contemporan, are loc o dublare 
a cunoștințelor la fiecare 10—15 
ani. în condițiile acestei explozii 
informaționale nu mai pot fi efi
cienți nici „enciclopediștii“ și 
nici muncitorii sau inginerii cu o 
specializare îngustă, ci numai 
oamenii cu o pregătire multilate
rală, specialiștii cu o pregătire 
politehnică. Sînt- oamenii de care 
viitorul are nevoie și care-l pot 
făuri.

Sînt poate tardive expune
rile de motive care au de
cis organizarea acestei 

manifestări, a treia mare întîl- 
nire a viitorologilor în țara 
noastră. Și n-am încerca să ne 
referim la ele dacă nu ne-ar în
demna la aceasta înseși sublinie
rile pe care Ie fac, în cele mși 
diverse prilejuri participanții la 
reuniune. Unul din aceste motive 
determinante am putea spune ar 
fi acela că pentru România, în 
care viitorul țării este o pro
blemă națională mereu în ac
tualitate, pentru intențiile ei 
de a contribui real la lupta for
țelor înaintate ale omenirii în 
vederea transformărilor pro
gresiste în viața internațională, 
tema prezentei conferințe îi este 
deosebit de apropiată, ea tra- 
tînd despre raportarea investi
gațiilor privind alternativele e- 
conomico-sociale, politice, cul
turale de viitor la ceea ce pre
tinde omul ca individ supus u- 
nei continue perfecționări, de la 
o societate viitoare.

Nu unul, ci mai mulți vorbi
tori dintre oaspeți au ținut să 
releve cu admirație că, preocu
pată de soluționarea unor pro
bleme stringente de însemnă
tate imediată pentru construc
ția socialistă, de materializare 
în actualitate a unor parametri 
de importanță arzătoare pentru 
situația prezentă — țara gazdă 
a celei de a treia Conferințe 
mondiale de cercetare a viitoru
lui s-a dovedit încă o dată prin 
însăși calitatea ei de organiza
toare a fi conștientă de im
portanța eforturilor de cerceta
re și investigare a alternative
lor viitoare de dezvoltare, în- 
cercînd în același timp o cît mai 
eficientă adecvare a acestor in

vestigații cu obiectivele politi
cii și cu dezideratele celor ti
neri, în numele cărora capătă 
sens însuși termenul de viitor. 

Satisfacția de a găzdui aceas
tă importantă reuniune interna
țională a revenit unei țări în 
care, arăta în cuvîntul său pro
fesorul Miron Constantinescu, 
interesul pentru viitorologie 
este evocat de o activitate în 
domeniul programării economi- 
co-sociale, planificării și prog
nozelor datînd de un sfert de

VIU 
INTERES 
secol, de o activitate curentă de 
cercetare și analiză modern-me- 
todolo^ică, de selecționare a 
variantelor ce urmează să de
vină obiectiv al deciziilor poli
tice și guvernamentale în scopul 
unei conduceri planificate a e- 
conomiei, a întregii vieți sociale.

Interesul acordat cercetării 
științifice a strategiilor de dez
voltare multilaterală a societă
ții noastre, elaborarea planuri
lor cincinale și de lungă durată, 
valoroasa experiență a unei co
misii de prognoză (organism e- 
xistent în puține țări ale lumii), 
recentele propuneri privind 
constituirea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării, măsuri luate de 
Conferința Națională privind 
cooptarea în sfera conducerii 
științifice a prognozelor știin
țifice — constituie tot atîtea 
preocupări menite să colaboreze 

la perfecționarea organizării și 
conducerii economiei naționale, 
a vieții sociale în ansamblu.

Arne Sorensen, secretar ge
neral al Comitetului permanent 
al Conferințelor mondiale de 
cercetare a viitorului, ca sâ ci
tăm cîteva dintre personalitățile 
care au fost cît se poate de ex
plicite în argumentarea acestei 
opțiuni, s-a referit la locul im
portant al problemelor viitorului 
într-o societate dinamică ca cea 
românească, despre importanța 
ce se acordă previziunilor pe 
termen lung la noi în țară. Ex
plicație, pe care o dădea, de alt
fel, și Bertrand de Jouvenel, 
președintele Comitetului per
manent, în cuvîntul de deschi
dere al Conferinței.

Adăugăm la toate acestea dar 
nicidecum în cele din urmă, 
prestigiul de care se bucură 
peste hotare preocupările viito
rologilor români, ilustrat și 
aici în conferință de interesul 
cu care sînt urmărite comuni
cările pe care le fac specialiș
tii din țara gazdă — mulți din
tre ei raportori principali în 
ședințe plenare sau de grup, 
președinți sau coordonatori ai 
unei grupe de lucru ; interes 
determinat, evident, de faptul 
că se aduc în dezbaterea reuniu
nii problemele cele mai acute pe 
care le ridică făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. In intervențiile lor, 
oamenii de știință români se vă
desc interesați pentru toate a- 
cele acțiuni menite să continue 
metodologicul și tehnicul pre
vizional cu reale soluționări în 
atmosfera social-politică mon
dială.

DORINA TURCU



Koi acțiuni 
de patriolihr 
sud-vietnamezi

Potrivit agenției de 
presă. „Eliberarea". for
țele patriotice au asaltat 
în dimineața zilei de 1 
septembrie un batalion 
saigonez cantonat în ca
pitala provinciei Ben 
Tre,

Au fost scoși din luptă co
mandantul batalionului și cîțiva 
ofițeri saigonezi. In noaptea a- 
celeiași zile, patrioții au atacat 
alte două batalioane inamice, 
care, împreună cu primul,^căutau 
să recucerească porțiunile elibe
rate din această provincie. Toate 
cele trei unități au suferit mari 
pierderi umane, fiind constrînse 
să se retragă.

Aceeași agenție informează ca, 
în luna august, forțele F.N.E. și 
populația din provincia Quang 
Nam au scos din luptă 500 de 
militari inamici.

R. D. VIETNAM. — Caparalul Nguyen Ngcc H«en c parbcîpct la 
peste 500 de lupte onti-aeriene si ore ia cct • dcoonrea a sase 

avioane agresac'e amencane

„Creșterea cooperării 
in toate domeniile”

GENERAȚIA LUPTEI
L

a oceași masă cu reporterul se află doi tineri 
muncitori core, rntiîo oară in vioța lor, au trecut 
frontierele Spaniei "ncrieptindu-se către o tară so
cialistă din răsăritul Europei. Doi băieți tineri - 
care intr-o uzină <fcn Madrid au descoperit de tim
puriu aspnneo riețri și core dovedesc o matură 

capacitate de a examina real'tăble. Cei doi vizitează România 
la iMitaba CC ol U.T.G in calitate de reprezentanți ai Tinere
tului Comunist din Spania.

Firește, tradiționale fotograf-e in care apar intedocutorii noș
tri r-a fast făcută. După cue n-am transcris in bloc-notes nu
mele lor. Oaspeții noștri — activiști ai unei organizații aflată in 
ilegofctate — nu-și pet dezvălui identitatea : la reîntoarcerea in 
Spanie și-or pune in pnmejdie libertatea. Mărturiile lor sint, 
inse, prețioase pentru înțelegerea realităților spaniole.

— la Spânii. ia acest mo-

cearcă să frineze procesele po
litice in curs, printr-o pretinsă 
„liberalizare", prin aparența u- 
nei schimbări legate de meca
nismul „succesiunii*4. Diversiu
nile nu pot împiedica lupta po
pulară. S-au făcut pași serioși 
pe drumul unității unor forțe 
politice largi care se opun re
gimului.

Interlocutorii noștri sublinia
ză, in continuare, importanța pe 
care o are participarea tinere
tului Ia lupta antifranchistă. 
Caracterul de masă al acestei 
participări definește opțiunile 
generației tinere. Proporțiile pe 
care le-au căpătat grevele stu-

activitate intensă se desfășoară 
în cadrul tineretului din car
tiere, utilizîndu-se diferite cen
tre culturale pentru a dezvolta 
spiritul democratic și a afirma 
revendicările tineretului. Cîte- 
va caracteristici sînt dominante 
în viața tineretului comunist : 
afluența tinerilor muncitori, 
vîrsta tînără a conducătorilor 
organizațiilor (în medie 18 ani) 
care în pofida dificultăților lup
tei clandestine fac față cu suc
ces responsabilităților lor, îm
prospătarea și întinerirea rîn- 
durilor cadrelor de conducere 
ale organizațiilor provinciale, 
saltul calitativ al întregii acti-

Sprijinite de aviație și artile
rie, două importante grupuri tac
tice ale diviziei a 18-a a armatei 
saigoneze au inițiat în zilele de 
2 și 3 septembrie o operațiune 
împotriva zonelor eliberate din 
provincia sudvietnameză Binh 
Long. Forțele F.N.E. au făcut să 
eșueze întreaga operațiune, sco- 
țînd din luptă 130 militari ina
mici și capturînd o mare canti
tate de arme și echipament mi
litar. în după-amiaza zilei de 3 
septembrie, cele două grupuri 
saigoneze au trebuit să se 
retragă.

Personalități europene despre 

obiectivele conferinței asupra securității

Răspunzind Ia o întrebare adresată de publicația bclgră- 
deană ..Medjunarodna Poîitika- ia cadrul aacbetei pe care 
o întreprinde pe tema conferinței pentra securitate si coo
perare in Europa, ministrul afacerilor externe al Beiriei. 
Pierre HarmeL a declarat că scopml prii—rrfiil al reuniunii 
este de a spori securitatea pe comment.

raem. lupta maselor a atins ca 
malt nivel si s-a extins in fie
care din sectoarele sociale. îm
preuna cu miwifnrii «i studen
ții ncți—fii categorii largi de 
medici, as arați. prufesuri um- 
'ersatari. ziariști a căror opozi
ție față 4e fraactasm nu se ba
zează pe factori emotivi, ci pro
vine dm conștiința faptului câ 
dictatura le lezează interesele 
vitale. S an pns in mișcare și 
satele — mai ales tineretul din

Doi tineri muncitori veniți din interiorul Spaniei 
vorbesc „Scinteii tineretului4* despre creșterea 

influenței și forței Tineretului Comunist

Delegația română de 
tineret și-a încheiat 

vizita în Japonia
TOKIO 5. Corespondentul 

zlgerpres, FI. Țuiu, transmite : O 
delegație de tineri români con
dusă de conf. univ. Ovidiu Bă- 
dina, director al Centrului de 
cercetări pentru problemele tine
retului, a făcut între 22 august și 
5 septembrie o vizită în Japonia. 
Membrii delegației au vizitat ora
șele Tokio, Ueda, Kyoto, Nagoya, 
Kamakura și Yokohama.

Acest lucru, a precizat d, 
poate fi realizat prin stabilirea 
cît mai exact posibil a prevede
rilor legale menite să guverneze 
relațiile între state și să fie o- 
bligatorii, fără nici o excepție, 
pentru guvernele semnatare ale 
instrumentelor ce cuprind aceste 
prevederi. De asemenea, va fi 
necesar dacă toate statele inte
resate în securitatea europeană 
se vor reuni — ca ele să studiere 
aspectele militare ale securității 
a adăugat Pierre HarmeL în a- 
cest context, trebuie să se adopte 
decizii asupra unor măsuri me
nite să întărească încrederea în
tre statele de pe continent.

Un alt subiect major al con
ferinței, a spus in continuare mi
nistrul de externe belgian, îl va 
constitui lărgirea colaborării eu
ropene în toate domeniile — e- 
conomic, cultural, științific, pre
cum și în domeniul protecției

mecizhri xedrant Sinten ccc- 
vinși, a declarat eL câ progrese 
reale spre o pace autentică pot 
fi reahzate sumai pe calea întă
ririi unei asemenea cooperări, 
care va stimula și va face nece
sare contacte sporite intre po
poare.

Mmxstnxl afacerilor exteznr al 
R F. a Germinări Walter 
Scheel, a arătat că așteaptă de 
ia conferință ca ea să ofere o 
contribuție cft axai snhtf .xngsalâ 
la creștem și cilindreea resaje- 
lor dintre state, națjuni și po
poare in Europa. In această or- 
dme de idei, el a skențknxt _E~ 
Ixmmarea oricăror bariere, spo
rirea contactelor. a schimbărilor, 
creștem cooperări in trrtr do- 
menufe". ca factori ce contribuie 
la o evohriăe poritriă. pașmcă 
în Europa. De asemenea. Walter 
Scheel și-a exprimat sperata că 
o conferință de securitate euso-

mediul rural. mediu care re
fuza pe o scară tot mai largă 
invhfcmL Dimensiunile lup
tei populare na fost reflectate 
de mișcările greviste din uzine, 
ce manifestațiile locuitorilor 
cartierelor proletare, de efer
vescența universitari. „Greva

dia Madrid s-a desfășurat in 
pofida prezenței constante a 
pobției in amfiteatre. Profeso
rii s-an declarat solidari, in 
multe cazuri, cu studenții. Iar 
elevii s-au alăturat coloanelor 
studențești. Elementul caracte
ristic pentru actuala perioadă 
II jeprezintă creșterea și apro
fundarea mișcărilor populare. 
Ia panorama spaniola descifrăm 
fi o serie de fenomene noi. Să

2mintim a di aci rea divergen
țelor intre biserică și stat care 
duce la angajarea unor virfuri 
ale ierarhiei catolice alături de 
revendicările populare, la par
ticiparea unor elemente catoli
ce la lupta democratică intr-o 
formă mai organizată. Au apă
rat fisuri «i in ceea ce a con
stituit, pină nu de mult, spri-e 
juiul fundamental al regimului: 
armata. Nu vrem să spunem că 
s-au produs schimbări esențiale 
dar evoluția politică a țării nu 
este lipsită de influența in rin- 
dul armatei. Se poate adăuga 
Încă un element : luarea de po
ziție politică a unui anumit sec
tor al burgheziei care se distan
țează de regim. Dictatura in-

dențești sint concludente în a- 
ceastă privință. Influența și 
forța Tineretului Comunist din 
Spania cresc neîncetat. Ele se 
exprimă în apariția unor noi 
organizații ale tineretului co
munist intr-un număr crescîpd 
de provincii, în mai marea ma
turitate politică a organizațiilor 
existente. în lărgirea experien
ței lor de muncă, organizatori
ce. „Nu putem da cifre — condi
țiile noastre nu ne permit — 
dar creșterea influenței tinere
tului comunist este certă** — 
subliniază oaspeții. O atesta, 
printre altele, înmulțirea pu
blicațiilor clandestine ale or
ganizațiilor comuniste de tine
ret, implantarea lor în proble
mele vitale ale tineretului. O

vități. Se vădește o constantă 
preocupare pentru dezvoltarea 
unității cu alte forțe politice ale 
generației tinere — ceea ce poa
le influența pozitiv unitatea la 
nivelul partidelor.

Reporterul îi roagă să poves
tească o întîmplare semnifica
tivă pentru cufajul tinerilor co
muniști. Arhivele memoriei sînt 
răscolite în viteză. Cei doi to
varăși se hotărăsc greu. Au 
multe de povestit și fiecare în
tîmplare își are sensul ei.

în acest an de 1 Mai, la Bar
celona, organizația sindicală o- 
ficială a organizat Ia „Price" o 
reuniune la care fruntașii ei au 
ținut discursuri cu argumentele 
și raționamentele lor obișnuite. 
Firește, discursurile acestora o-

coleau problemele adevărate ale 
muncitorimii spaniole. Deodată 
din sală s-a ridicat o tînără, 
s-a îndreptat spre tribună aju
tată fiind de cîțiva muncitori și 
a smuls microfonul din mina 
celui care vorbea. „Serviciul de 
ordine" franchist a încercat să 
intervină. Dar publicul a reac
ționat prompt în sprijinul fetei. 
Numeroși muncitori au cerut ca 
tînără să fie lăsată să vorbească 
și au îughesuit pe cei din „ser
viciul de ordine". Fata a înce
put să vorbească. Luîndui-se mi
crofonul cu un efort supra
omenesc s-a străduit sa se facă 
auzită. Camerele de luat vederi 
ale televiziunii erau prezente 
pentru a transmite ceremonia 
oficiala și întîmplarea nescon
tată a ajuns pe micul ecran. 
Fata a subliniat adevărata sem
nificație a zilei de 1 Mai, a e- 
vidențiat revendicările clasei 
muncitoare din Spania. Aplauze
le răsunau neîntrerupt. Sala nu 
mai cunoscuse o asemenea ma
nifestație. Oameni mai în vîrstă 
plîngeau, alții o încurajau prin 
ovații și lozinci. Cînd a termi
nat de vorbit, muncitorii au 
înconjurat-o pe fată și, astfel, 
au scos-o din clădire pentru c a 
poliția să nu o poată aresta. 
Curajoasa fată care a făcut să 
răsune adevăruri dramatice era 
o membră a Tineretului Comu
nist...

încheiem convorbirea cu cei 
doi reprezentanți ai Tineretului 
Comunist din Spania notînd :

— La ceasul libertății Spaniei 
nu vom uita pe prietenii noștri 
sinceri, pe cei ce s-au găsit ală
turi de noi în toate împrejură
rile oricît de complicate au fost 
ele. Jn inimile noastre purtăm 
recunoștința față de generosul 
popor român și de entuziastul, 
său tineret...

Convorbire consemnată de
E. OBREA

Grav incident la Miinchen
* Un grup de guerrilla palestinian a atacat 

clădirea în care erau cazați sportivii israelieni 
• 2 morți, 10 ostateci • întrerupere temporară 
a Jocurilor Olimpice • Reacții la această ac
țiune

peznâ va avea o infinsriâ pozi
tivă asupra sriuțaet ca ahe re
giuni ale buri, m prrixul râd 
în zona Mediteianet

Ministrul turc al afacerilor ex
terne. Hahik Bayulkm. a rele
vat interesul Turciei, ca Ură 

zona Ori?" turm Apropcat. in î>- 
stitmrea «mri sistem european de 
pace și securitate. El a precizat 
că o asemenea conferință trebuie

Scrutin anticipat

• MUNCHEN 5 (Agerpres). — 
In primele ore ale dimineții de 
marți, un grup de guerrila pa
lestinian a pătruns înarmat în 
clădirea din satul olimpic în 
care se afla cazată delegația 
sportivă israeliană, a ucis doi 
sportivi și a luat ca ostateci zece 
persoane — informează agenția 
D.P.A. Acțiunea a fost revendi
cată ulterior de Organizația pa- 
lestineană „Septembrie negru“, 
ai cărei membri au adresat gu
vernului israelian un ultimatum, 
conținînd o serie de condiții 
pentru eliberarea ostatecilor.

Reprezentanți ai Comitetului 
Olimpic Internațional, precum și 
ministrul afacerilor interne al 
R.F.G., Hans Dietrich Genscher, 
împreună cu autorități ale lan
dului Bavaria, au angajat dis
cuții cu membrii grupului de 
comando palestinian, care se a- 
flau baricadați în clădire. Aces
te discuții au continuat în cursul 
după-amiezii și al serii, nefiind 
dat publicității nici un comuni-

Cabinetul vest-german s-a în
trunit marți, într-o ședință de 
urgență, după care cancelarul 
R.F.G., Willy Brandt, a plecat 
la Miinchen, la bordul unui a- 
vion special. Canceiarul a adre
sat un apel tuturor șefilor de 
state și guverne arabe, cerîn- 
du-le să acționeze prin toate 
mijloacele pe care le au la dis
poziție, pentru ca ostatecii să-și 
poată recăpăta libertatea.

Președintele R.F. a Germa
niei, Gustav Heinemann, care 
este și președinte de onoare al 
celei’de-a 20-a ediții a Jocu
rilor Olimpice, a dat publicității 
o declarație în care a condam
nat atentatul. De asemenea, se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a lansat un apel 
pentru eliberarea imediată a 
atleților israelieni. La rîndul 
său, conducătorul delegației 
sportive sovietice a exprimat 
regrete Comitetului Olimpic în 
legătură cu incidentul, precum 
și condoleanțe pentru jertfele 
umane. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Olandei a menționa'- ,.că 
..guvernul țări? sale regretă .pu
ternic faptul că în acest fel s-a 
comis un atentat brutal la adre
sa idealului sportului olimpic44. 
Secretarul de stat francez, în
sărcinat cu problemele tinere
tului și sporturilor, Joseph Co
miți, â apreciat actul comis la 
satul olimpic de lingă Miinchen 
drept incalaficabil și lipsit de 
orice justificare. La rîndul său, 
secretarul general ăl Comitetu
lui Național Olimpic egiptean, 
Tewfik Helmi, a afirmat că 
acest act „este foarte dăunător 
jocurilor olimpice4* —relevă a- 
gențiile de presă. „Liga Arabă 
dezaprobă orice^ act de terorism 
și subliniază că arabii resping 
asemenea acte și nu se pot i- 
dentifica cu ele“, a declarat a- 
genției France Presse directo
rul adjunct al Biroului din Bonn 
al Ligii Arabe, Handi Azzam.

Premierul israelian Golda 
Meir, vorbind în fața parlamen
tului (Knesseth), într-un apel

adresat delegațiilor aflate Ia 
Mtinchen a cerut ca acestea să 
facă tot ce le stă în putere pen
tru a asigura eliberarea sporti
vilor ostateci

Intr-un comunicat oficial dat 
publicității la Miinchen, Avery 
Brundage, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, și 
Willi Daume, președintele Co
mitetului de organizare a O- 
limpiadei, au anunțat că s-a ho- 
tărît suspendarea competițiilor 
prevăzute în programul din cea 
de-a doua parte a zilei de 
marți, cu excepția celor aflate 
în curs de desfășurare. Comite
tul Internațional Olimpic și 
Comitetul de organizare a jocu
rilor au hotărît ca în ziua de 
6 septembrie, la ora 10,00 (ora 
locală) pe Stadionul Olimpic să 
aibă loc o ceremonie funerară. 
Președintele R.F.G.. Gustav 
Heinemann, a anunțat că va 
asista la această ceremonie.

sâ ducă la introducerea unui 
sistem durabil și real de pace și 
securitate, bazat pe principiile 
independenți, integrități terito
riale, suveranității naționale, ega
lității m drepturi, neamestec'-Jm 
în treburile interne, nerecurgerii 
Ia forță sau la amenințarea cu 
forța, respectării tratatelor și re
zolvării disputelor internaționale 
pe căi pașnice, reducerii mutuale 
și echilibrate a forțelor armate, 
precum și — ca problemă de 
primă importanță pentru toate 
țările europene — la pregătirea 
climatului pentru dezvoltarea 
cooperării și contactelor intre ță
rile europene intr-un spirit con
structiv.

H. Kissinger va vizita 
U.R.S.S.
• PE BAZA UNEI ÎNȚELE

GERI ANTERIOARE. Henry 
Kissinger, consilier al președin
telui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, va face o 
vizită în Uniunea Sovietică, in
tre 10 și 13 septembrie. După 
cum anunță agenția TASS, vi
zita va prilejui un schimb de 
păreri în probleme de interes 
reciproc pentru U.R.S.S. și 
S.U.A.

• IN DUPĂ-AMIAZA ZILEI 
DE 4 SEPTEMBRIE, adjunctul 
ministrului agriculturii, indus
triei alimentare și apelor. Ion 
Ceaușescu. care se află la Rabat 
la invitația părții marocane, a 
făcut o vizită ministrului ma
rocan al agriculturii și refor
mei agrare. Maati Jorio. Cu a- 
cest prilej, au fost trecute in 
revistă posibilitățile de coope
rare intre ministerele agricultu
rii din cele două țări si au fost 
analizate unele proiecte speci
fice în domeniul zootehniei și 
industriei alimentare.

a cererea expresă a premierului canadian,

L
 Pierre Elfiolt Tradeau. parlamentul a fost 
duatxax ia vederea organizării de alegeri ge
nerale la 3» octombrie. Această hotărîre neaș
teptată devansează data alegerilor cu nouă 
luni m intervine după o ședință extraordinară, 

fartanoasă a par lament al ui in cadrul căreia a fost adoptat 
un proier: de lege guv?mziBenUI menit sâ pună capăt unui 
coaflict de mancă indeloagat și anume "greva docherilor 
dia porturile de la Pacific (greva docherilor a izbucnit la 
7 august la Vancouver și se extinsese in răstimp de două 
xăpcămiai ia toate porturile de pe coasta Pacificului ca ur
mare a reforului patronatului de a satisface revendicările 
privind Lnbunltițirez condițiilor de munca și de viață ale 
docherilor).

Duntvarea par lamentai ui au a fost dictată de situații ire
conciliabile șă na apare nici ca o măsură extremă, ci mai 
degrabă ca ua tactică- Partidul liberal de guvernămint 
al premieruhri Trudeau este stăpin pe situație in țară și 
nu are de ce sâ se teamă că va pierde locuri in forul le- 
gisiativ. Sondajele de opinie indica un avans confortabil 
pentru liberali (îa favoarea cărora s-au pronunțat 43 la 
sută din persoanele chestionate) față de conservatorii din 
opoziție «care au întrunit doar 32 de procente). Evident, 
alegerile anticipate și rezultatul lor de care liberalii nu se 
îndoiesc că le va 6 favorabil, vor crea ou numai impresia 
de continuitate și echilibru politic dar va pune la dispoziția 
echipei guvernamentale și un răgaz suficient pentru abor
darea problemelor economice spinoaso.

De ce a fost ales tocmai acest moment ? începutul de 
toamnă politică lăsa să se întrevadă escaladarea atacurilor 
opoziției împotriva politicii economice interne promo vată 
de liberali. Acuzind lipsa de măsuri energice pentru com
baterea inflației si a «omajului, care afectează șase la sută 
din populația activă a țării (aproximativ MăMt de șomeri, 
dintre care 32* MP sint tineri-, conservatorii au cerut insis
tent organizarea de alegeri anticipate in speranța că vor 
ciștiga câteva locuri in plus în parlament. Criticilor, in 
pane. întemeiate ale opoziției, premierul Trudeau le-a opus 
măsuri de forță pe plan politic : in afara devansării ale
gerilor. merită reamintită remanierea guvernamentală 
de la 25 ianuarii

CHILE. - In ultimul timp, forțele extremiste de dreapta au încercat să provoace tulburări 
la Santiago de Chile. Aceste provocări au primit o puternică ripostă populară.

A DOUA ANIVERSARE A VICTORIEI ÎN 
ALEGERI A UNITĂȚII POPULARE 

Impresionantă demonstrație populară 
la Santiago de Chile

pe cwr
Distrugerile provocate 
de inundații în Bosnia
• AGENȚIA TANIUG infor- 

mează că în ultimele zile • în 
Bosnia apele rîurilor de munte 
s-au retras, lăsînd însă în urma 
lor un adevărat pustiu pe o su
prafață de peste 20 000 hectare. 
Porumbul, legumele și alte cul
turi sînt distruse aproape în în
tregime. Torenții au distrus, de 
asemenea, aproape 100 kilome
tri de drumuri de țară și 40 de 
poduri. Unele sate sînt izolate.

• LUNI a avut loc, la Havana, 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Convenției consulare 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba. 
Schimbul instrumentelor de 
ratificare a fost efectuat de 
Râul Roa, ministrul cubanez al 
afacerilor externe, și Petre Io- 
nescu, ambasadorul României 
în Cuba. La ceremonie au fost 
prezenți, de asemenea, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Cubei și 
membri ai Ambasadei române.

• GREVA NAȚIONALA de 
24 de ore a celor peste 206 OM 
de feroviari italieni, declanșată 
luni seara, a paralizat întregul 
trafic pe căile ferate, precum 
și legăturile maritime dintre 
Italia, Sardinia si Sicilia.

Pe de alta parte, autoritățile 
elvețiene au anunțat suspenda
rea, pe întreaga durată a gre
vei, a traficului feroviar dintre 
Elveția și Italia.

Președintele Franței va 
face o vizită în R. P. 
Chineză
• ÎN CADRUL UNEI CON- 

VORBIRI organizate luni seara 
la Palatul Elysee cu reprezen
tanții presei, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, a rele
vat că, la invitația guvernului 
de la Pekin, va face o vizită 
oficială în Republica Populară 
Chineză — transmite agenția 
France Presse. Președintele 
Pompidou a afirmat că această 
vizită nu va avea loc in viitorul 
apropiat.

•rea guvet_________
a-C_ cea mai importantă de Ia instalarea 

la putere a guvern alai său in 19M. Ea afecta nu numai un 
numz- imprestonant de sectoare — 1» — dar si pe cele 
de cea mai mare importanță cum ar ti finanțele, apărarea, 
energia si resursele naturale, folosirea forței de muncă, in
formațiile. Noua echipă urma să facă față necesităților 
stringente ale econoadei. să fertilizeze terenul pe care 
urmau să tie pregătite viitoarele alegeri generale, pe atunci 
prevăzute a avea loc la scadența obișnuită — iunie 1571 
Momentul politic zctual a impus, insă, u schimbare de tac
tică, si anume intrarea in campania electorală.

Temele disputate vor fi cu siguranță cele care preocupă 
in cel mai înalt grad pe canadieni : fenomenele inflațio
niste care se fac resimțite in sporurile substanțiale inre- 
pstrate de prețuri (creșterea medie a fost de cinci la sută 
și la produsele alimentare de opt la «sută», in scăderea pu
terii de cumpărare a dolarului canadian cu circa 27 la sută 
in ultimul deceniu. Pentru aceste evoluții negative nu 
există un unic responsabil. In ciuda unor eforturi, dete
riorarea balanței comerciale a țării se menține, fiind de
terminată atit de situația economică internă, cit și de con
junctura economica in care se găsesc partenerii săi comer
ciali, ale căror dificultăți, ca reducerea ritmului de dezvol
tare și criza monetară occidentală, se repercutează negativ 
asupra evoluției economiei canadiene. Un singur exemplu 
este semnificativ : excedentul balanței comerciale a Cana
dei^ s-a diminuat in 1371 cu peste 700 de milioane de dolari 
față de 137i. Se știe in ce măsură alarmantă corporațiile 
americane sint infiltrate in sectoarele-cheie ale economiei 
canadiene și se știe, de asemenea, că guvernul premierului 
Trudeau a încercat constant sâ frineze acest proces de de
pendență economică față de vecinul de la sud (în 1971, 
65 la sută dintre produsele canadiene erau absorbite de 
piața americană), lărgind tot mai mult aria geografică a 
exporturilor țării sale prin dezvoltarea de relații economice 
cu toate statele.

DOINA TOPOR

• TREI INDIVIZI ÎNARMAȚI 
au pătruns, luni, în Muzeul de 
Arte Frumoase din Montreal și, 
după o „alegere judicioasă", au 
furat opere de artă în valoare 
de 5 milioane dolari. Printre 
pînzele furate figurează un 
Rembrandt, un Rubens și două 
lucrări semnate de Corot

• LA TAȘKENT a avut loc o 
consfătuire a conducătorilor de 
partid și de stat, precum și spe
cialiștilor din republicile unio
nale pe teritoriul cărora se cul
tivă bumbac. La consfătuire a 
participat L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.lT.S., 
care a rostit o amplă cuvîntare.

La Santiago de Chile a 
avut loc, marți, o impre
sionantă demonstrație 
populară, la care, după a- 
precierile presei din capi
tală. au participat peste 
700 000 de oameni.

Aniversarea victoriei obținute 
de forței stingă in alegerile 
prezidențiale din 1970 a dat ex
presie hotârîrii razselcr de a 
bara calea reacțiunii care, în 
uttnnele două sâptămîni, și-a in
tensificat actele sale provocatoa
re de tulburare a ordinii publi
ce. Avertismentul popular a luat, 
de asemenea, forma unei înce
tări demonstrative a hicruhii în

mată nu numai din cei prezenți, 
dar și din mii de bărbați și fe
mei care nu activează în Unita
tea Populară, nu dorește ca re- 
acțiunea să se instaureze pe pă- 
m în tul țării, pentru că aceasta 
constituie o negare a vieții, a 
democrației și a libertății.

In încheiere, președintele Al
lende și-a exprimat încrederea 
ca, în pofida dificultăților mo
mentului prezent, pricinuite de 
dușmanii din interior și din ex
terior, țara va merge înainte pe 
toate fronturile muncii și luptei 
pentru independență și demni
tate națională.

• INTR-O CONVORBIRE 
avută luni la Paris cu repre
zentanții presei, președin
tele Franței, Georges Pom
pidou, s-a referit la unele 
aspecte negative ale evoluției 
economiei țărilor occidentale.

După opinia sa, „fenome
nul de inflație pe care îl în
registrează economia lumii 
occidentale necesită un lung 
tratament, și nu o simplă o- 
perație chirurgicală4*. Pom-: . 
pidou a subliniat importanța \ 
pe care o acordă propuneri
lor privind combaterea in
flației pe plan vest-european 
făcute de ministrul francez 
al economiei și finanțelor, 
Valery Giscard d’Estaing, 
țărilor membre ale Pieței 
comune. în prezent, a con
chis președintele francez, 
„nu există nici o oază de sta
bilitate posibilă în sinul 
unei Europe (Piața comună 
— N. R.) care este pradă in
flației".

toată țara.
Demonstranții au trecut prin 

fața tribuna unde se aflau pre
ședintele Sah-ador Allende, înso
țit de membru guvernului și de 
conducători ai partidelor Unită
ții Populare.

Președintele Salvador Allende 
a rostit un scurt discurs. în care 
a subliniat caracterul fără pre
cedent al acestei acțiuni de masă 
care îmbină demonstrația popu
lară cu încetarea activității în 
toate ramurile economiei. „Ea a 
fost organizată pentru a apăra 
democrația și libertatea, pentru 
a avertiza că reacțiunea nu 
izbuti sa rupă conviețuirea noas
tră, și pentru a atrage atenția 
celor care încearcă să provoace 
în această țară situații dificile, 
ce ar putea duce la înfruntarea 
dintre chilieni, că forța poporu
lui îi va zdrobi, pentru că vrem 
să apăjăm țara și vom continua 
să o apărăm", a declarat vorbi
torul. Președintele Allende a a- 
rătat, în discursul său, că imen
sa majoritate a poporului, for-

U.R.S.S. - Sala mașinilor de Ia marea hidrocentrala electrică de 
la Krasnoiarsk.
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