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MOMENTE DECISIVE

ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI

• ARGEȘ: Din grădini,

lucru 
de po-

economice, tehnico-știin- 
și culturale, în interesul 
două popoare, al înțele
și cooperării internațio-

învinsa"

folosit orice oră de 
pentru a strînge recolta 
romb de pe suprafața de 41 000 
hectare. Aceasta în principal,

asociațiilor

tovarășul ION SASU
președintele C.U.A.S. din Centrul 

universitar București

I-AM ÎNTÎLNIT ÎN CÎMP!
în acest ultim asalt al unei 

campanii de muncă patriotică 
întinsă pe 2 campanii agrare, 
autorii chemării lansate la sflr- 
șitul anului școlar precedent

• IAȘI: „Se poate socoti

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

întrecerea în cinstea aniversării Republicii

IOAN VOICE

nuare în pag. a Il-a)

IDEOLOGIC U.T.C.

CONSULTAȚII PENTRU IN-

VAȚAMINTUL POLITICO-

C1CLUL: Tineretul și socie
tatea româneasca contem

porana.

Partidul Comunist j 
Român — forța con- 
ducătoare în sistemul | 
social-politic

★
CICLUL: Societatea socia
lista multilateral dezvoltata, 
construirea comunismului în 
România, idealul tinerei ge

nerații*

Dezvoltarea puter
nica a forțelor de | 
producție, a produc- 
ției materiale — fac-1 
tor accelerator al de
pășirii stadiului de | 
tară în curs de dez
voltare și al apropie- | 
rii României de țările 
dezvoltate economic. |

PAGINILE

sub semnul f 
Bhzzn mir ar ii i

obositoare

Sesizară și anul trecut* 
absența caietelor „tip 1“ și 
„tip 11“ pentru elevii pri
melor clase ale școlilor ge
nerale, s-a repetat și acum 
în București, obligînd mii 
de părinți să cutreiere car
tierele, în speranța că-i vor 
salva pe copii de cuveni
tele observații, ca și de la 
retranscrierea 
de lecții.

Noi știm că 
și-au depășit 
producția de caiete. în ma
gazii sint destule. De unde, 
dar, la tovarășii noștri li
brari atîta perseverență la 
tema „întîrzieri" ?

muncitorii 
planul la

După un an de muncă în 
care ploile căzute au asigurat 
o recoltă bogată, iată câ ace
leași ploi, mult mai frecvente 
acum, împiedică în unele locuri 
strîngerea recoltei de pe clmp. 
Cu toate aceste condiții grele 
de muncă, în județul Argeș s-a

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

TA1OȘI1“
— Cum arăta satul, cînd ați 

venit aici ?
Nu mi-a răspuns imediat. Apa 

bolborosea in ibric și doctorița 
a început să vorbească, abia 
după ce așezase cu grijă pe 
masă ceștile cu cafea.

— Acum șapte ani... Nu exis
ta încă școala, magazinul uni
versal. nu era lumină electrică, 
nici căminul cultural nu începu
se încă să se construiască. Dar... 
noi am venit aici vara, cînd sa
tul și împrejurimile sint ne
spus de frumoase...

— Noi ?
— Am venit împreună cu un 

coleg de facultate, medic sto
matolog. A plecat după cîtva 
timp... 

către toți elevii țârii și-au 
schimbat doar hainele de 

Cămașa descheiată larg
I. CHIRIAC

V-a)

Din nou se închisese în sine. 
Se vedea foarte clar că dorește 
să evite acest capitol și ar fi 
reușit, poate, dacă reporterul 
— înarmat cu cele cîteva date 
pe care le cunoștea — nu și-ar 
fi îngăduit să insiste.

Intr-adevăr, acum șapte ani, 
în satul risipit la poalele mun
ților Bîrgăului, sosiseră doi 
tineri. își hotărîseră împreună 
locul unde aveau să-și înceapă 
munca și pe care îl aleseseră 
încă din ultima vacanță stu
dențească. petrecută acolo. A- 
flaseră atunci că nu există 
nici un medic, cale de 80 de 
kilometri și hotărîseră să fie 
ei primii care să aducă ali
nare bolnavilor din sate-

Alegerea pentru această temă 
a Institutului de cercetări și 
proiectări pentru utilaj chimic 
și rafinării (LC.P.U.C.R.) din 
Capitală, nu este întîmplătoa- 
re. Aici activitatea se desfășoa
ră sub semnul a trei particula
rități. Avem în vedere mai în- 
tîi specificul în sine al institu
tului : aici se întocmesc proiecte 
la nivelul necesar executării 
practice, proiecte care au la
bază teme elaborate deja de
institutele de specialitate ale 
ministerului industriei chimice, 
în al doilea rînd, majoritatea 
utilajelor proiectate sint uni
cate. în sSrșit, fiind vorba de 
utilaje care lucrează în condi
ții deosebite de temperatură și 
presiune, instrucțiunile de pro
iectare sînt extrem de precise 
și limitate. Sint particularități 
care nu dau prea mult posibi
litatea manifestării inițiativei 
celor care lucrează în institut 
Fiind vorba de utilaje la care 
cea mai mică inexactitate con
structivă, cel mai neînsemnat 
„amănunt- neluat în seamă, 
nerespectarea dimensiunilor în
scrise în norme, pot conduce la 
avarii cu urmări grave, pres
cripțiile de securitate în fun
cționare a recipienților sînt 
obligatorii; Dar cum totul este 
și rămîne susceptibil îmbună
tățirii, specialiștii institutului 
au inițiat o acțiune de perfec- 
țonare a recipienților sînt 
calcul, în direcția reducerii co
eficientului de siguranță para- 

cu menținerea în continuare

SOFIA

(Continuare în pag. a Il-a)

La recoltat de struguri.SCORȚARU
Foto: GHEORGHE CUCU (Continuare tn vag., a V-a)

veneau, încăl
care le apar-

Cu cîte- 
examenu- 
însoțiseră 

Așadar,

stringerii recoltei
PORUMBUL a fost cules, pină 

la 26 septembrie, de pe 15 la 
sută din suprafața cultivată. In 
județul Mehedinți s-a strîns a- 
proape jumătate din recoltă, iar 
în județele Dolj, Ilfov și Olt 
între 28 și 33 Ia sută.

SFECLA DE ZAhAr s-a re
coltat de pe 46 400 ha, respectiv 
24 la sută din suprafața culti
vată. Realizări mai bune au 
fost obținute în județele Ilfov, 
Galați și vrancea, unde recol
ta de sfeclă a fost strinsă in 
proporție de 49—47 la sută.

CARTOFII au fost strinși de 
pe 36 la sută din suprafața cul
tivată, realizări mai bune in- 
registrînd județul Suceava, 
unde s-a recoltat 44 la sută din 
suprafață. In celelalte mari ju
dețe cultivate are, ca Harghita, 
Covasna, Brașov, Sibiu, Neamț 
și Iași, rezultatele sint sub me
dia înregistrată pe țară, exis- 
tînd mari cantități încă ne
transportate.

FLOAREA-SOARELUI a fost 
recoltată în întregime în 10 ju
dețe, această lucrare fiind rea
lizată pe țară în proporție de 
97 la sută.

le acelea de munte, 
va săptămîni înaintea - 
lui de stat, colegii îi 
la oficiul stării civile. ___ _
o dată cu debutul în profesie, 
fusese consemnat și începutul 
căminului lor, al drumului pe 
care urmau să îl străbată îm
preună. Locurile erau, intr-ade
văr nespus de frumoase, dar...

Perechea de cadre sanitare 
din sat (un felcer și o moașă), 
le-a făcut însă o primire vădit 
ostilă. Ei, cei ce 
cau un teritoriu

A discuta despre un fenomen care îngrijorează o parte a 
opiniei, în așa măsură incit să determine o abordare ca 
aceea dintr-un număr trecut al Scînteii tineretului, constituie 
un imperativ de conștiință morală și artistică. Sigur că opi
niile vor fi diferite și că unii pot fi mai puțin de acord cu 
exemplele date. Poate că un poet ca Matei Gavril, sau 
Corina Cristea trebuiau tratați mai nuanțat, fiindcă nu sint 
numai autorii cărților comentate, ci personalități incipiente, 
înzestrate cu multiple virtualități. Nu mai puțin, se poate 
răspunde, citatele sint zdrobitoare, înțelesul lor adevărat 
se referă la semidoctism și ostentație a violențelor de limbaj.

Este maculatura literară un fenomen îngrijorător ? Da, 
cu siguranță că da I O literatură care se respectă este alcă
tuită, din cărți variate, cu autori numeroși și diferiți, atit sub 
specia valorii lor, cit și a formulei artistice. Cum spunea un 
mare critic: ne trebuie un milion de poeți pentru ca să pu
tem da un Eminescu. Indecența acestui fără număr apare 
odota cu incoerența profundă a scrisului lor, cu trivialitatea 
g'ndului_ și. moi ales, cu lipso de poziție a criticii. Se gene
ralizează un fel de turbă literară, o anemie structurală, moc
nește apoi focul înăbușit ol trufiei nesatisfăcute, ol pre
tențiilor nerecunoscute. Este un simptom social cu consecințe 
imprevizibile, la care trebuie să ne gîndim cu multă seriozi
tate, pentru ca el afectează structura noastră intelectuală, 
r ^C.-ZCi ipsa de instructie. penuria mijloacelor și absenta 
finalităților mari, culturale.
. In fond, autorul de maculatură nu este un tip recent. El a 
impinzit lumea de la începuturi, iar istoriile literare ii' înre-

ACTUALITATEA DE STAT,

DIN SUMARUL RUBRI
CII: Telex U.T.C.; Eveni
ment la zi; Un tinăr ne 
scrie; Ne-am informat pen
tru dv.; Fototeca actualității; 
De ce?; Gaudeamus; Să ne 
bucurăm împreună; De la 
Inspectoratul general al mili
ției; Sport etc.

• Colecr.ve_e unităților e- 
conomice din județul Pra
hova și-au realizat planul 
producției globale și marfă 
pe cele trei trimestre cu 
cinci zile mai devreme.- Pe 
această bază. Direcția loca
lă de statistică informează 
că oamenii muncii din a- 
ceastă parte a țării vor păși 
In ultimul trimestru al anu
lui cu o depășire de 
279 0M9M lei la producția 
marfă fabricată și la presta
ții de servicii pentru popu
lație.

• Unitățile industriale și 
cele prestatoare de serviciu 
din județul Cluj au îndepli
nit planul producției marfă 
pe nouă luni. Se estimează 
că pină Ia sfirșitul lunii 
septembrie unitățile econo
mice ale județului vor obți

CU PLANUL
PE 9 LUNI j
ÎNDEPLINIT

£
s

ne suplimentar, la acești 
indicatori, o producție de 
peste 245 milioane lei. Din
tre marile întreprinderi 
care și-au onorat pină acum 
sarcinile de plan se numără 
Fabrica de pielărie și încăl
țăminte ..Clujeana", Fabrica 
de porțelan „Iris". între
prinderea „Napochim", Fa
brica de medicamente ,,Te
rapia" și altele.

• întreprinderile indus
triale din județul Satu-Mare 
au îndeplinit cu 9 zile mai 
devreme sarcinile planului 
la producția globală. și 
marfă, pe perioada ianuă- 
rie-septembrie. O contribu
ție de seamă în această di
recție au adus-o colectivele 
de muncă din cadrul Com
binatului de exploatare și 
industrializare a lemnului. 
Fabrica de mașini casnice 
emailate ,.23 August", Fa
brica Mondiala din Satu 
Mare, întreprinderea Inte
grată din Negrești-Oaș și 
Filatura de bumbac -4in Că
rei. Pină Ia 1 octombrie se 
va realiza o producție su
plimentară in valoare de 
13n milioane lei, iar nivelul 
cheltuielilor la mia de lei 
producție marfă va fi redus 
cu 8 Iei, ceea ce repre
zintă c;rca 30 milioane lei 
beneficii neste plan, cifră 
care depășește angajamen
tul anual la acest indicator.

La 26 septembrie, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe James T. Phillips jr., 
ministrul agriculturii din Re
publica Liberia, William E. 
Dennis jr., ministrul comerțu
lui, industriei și transporturi
lor, Reid Wiles, ambasadorul 
Liberiei în Marea Britanie, și 
Adolphus B. Tolbert, vicepre
ședinte al Societății „Liberion 
Iron Steel Corporation", mem
bri ai delegației guvernamen
tale economice din Republica 
Liberia, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a participat Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior.

In laboratorul de chimie al Institutului de petrol și gaze din Ploiești
Foto: O. PLEC AN

Preocupări majore în fața

— Activitatea de vară s-a în
cheiat, taberele s-au închis, stu
denții s-au întors în centre. Se
siunea din septembrie s-a termi
nat. Cunoaștem că 2 600 de stu- 
denți din București se află în 
această perioadă la strînsul re
coltei. Sîntem cu cîteva zile îna
inte de începerea unui nou an 
universitar. Ca întotdeauna,, a- 
genda de lucru a asociațiilor 
studențești este foarte încărca
tă. Ce vor avea de rezolvat aso
ciațiile bucureștene în prima e- 
tapă ?

— în domeniul muncii profe
sionale avem în vedere în pri-

Cu prilejul întrevederii, 
conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
președintelui Republicii Libe
ria,’ dr. William R. Tolbert, 
prin care îi adresează un căl
duros salut și își exprimă spe
ranța că între Liberia și Ro
mânia se vor dezvolta legături 
de colaborare și cooperare 
fructuoase.

Mulțumind pentru mesajul 
ce i-a fost adresat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
la rîndul său, șefului statului 
liberian cordiale urări de să
nătate și fericire, relevînd do
rința României de a dezvolta 
raporturile bilaterale dintre 

mul rînd o analiză, la toate 
nivelele organizației noastre, a 
rezultatelor la învățătură ob
ținute de grupe, ani de stu
diu, facultăți, în scopul sta
bilirii unor priorități în acest 
sens, pentru eliminarea și evi
tarea în viitor a deficiente
lor constatate. Pe de altă 
parte, ne propunem să spriji
nim organele de învățămînt prin 
toate cadrele asociațiilor studen
țești, prin reprezentanții studen
ților în consiliile profesorale și 
senatele universitare, în aplica
rea măsurilor de perfecționare a 
învățămîntului. Ne gîndim, în 
primul rînd, lă pregătirea prac
tică a studenților în atelierele- 
școală și pe platformele indus
triale. In acest sens, contribuția 
asociațiilor studențești se poate 
concretiza în folosirea celor pa
tru ore de muncă patriotică, 
săptămînal, pentru producerea 
de piese, unelte, aparate nece
sare atelierelor. De asemenea, 
vom organiza întîlniri între 
cadrele A. S. și secretarii 
U.T.C. din întreprinderi, în
tre studenți și uteciști din a- 
ceste organizații pentru dis
cutarea posibilităților de co
laborare în acest sens, colabo
rare care se va extinde în 
acțiuni comune, obștești, cultu
rale și de organizație, în activi
tatea de cercetare științifică. în 
privința cercurilor științifice 
studențești, îmbunătățirile 

cele două țări, pe baza egali
tății în drepturi și avantajului 
reciproc.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme referitoare 
la promovarea colaborării din
tre cele două țări, subliniindu- 
se hotărîrea comună de a im
prima un curs ascendent rela
țiilor 
țifice 
celor 
gerii 
nale.

Au 
nea, probleme actuale ale vie
ții internaționale, îndeosebi c-u 
privire la situația politică diri 
Africa și Europa.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

zează definitivarea, încă din pri
mele săptămîni, a planurilor te
matice de cercetare, în sensul 
sporirii gradului aplicabilității 
lor în producție. Seminarul na
țional din această toamnă — 
„Contribuții științifice studen
țești la sporirea producției ve
getale și animale", va fi urmat 
și de alte manifestări atestînd o 
mai mare înclinație spre cerin
țele producției. De asemenea, ne 
vom ocupa mai mult de activi
tatea seminarială a studenților.

— Anul 1972—1973 anunță o 
bogată activitate politico-ideolo- 
gică. Ce va întreprinde A.S. din 
București pentru aprofundarea 
documentelor Conferinței Națio
nale a partidului ?

— în conformitate cu reco
mandările Consiliului U.A.S.R., 
în luna octombrie vom organiza, 
cu sprijinul catedrelor de știin
țe sociale, studiul documente
lor, corelînd desigur formule fo
losite de A.S. cu cele didactice. 
Vor fi stabilite consultații, stu
denții vor participa la mese ro
tunde. în luna noiembrie va a- 
vea loc prima dezbatere. Noi 
ne-am gîndit ca ea să se refere 
la Proiectul de norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, distingînd. 
și răspunderile ce revin studen
ților pentru transpunerea lor în 
viață. Rămîn deschise inițiati
vei asociației studențești, potri
vit cu specificul anului, facultă
ții, precizările tematice, modali
tățile concrete de desfășurare : 
expuneri, seri de întrebări și 
răspunsuri etc. Acestea, cu una 
sau două excepții, se vor pro
grama în afara adunărilor ge
nerale ale A.S. La anii I, a că-

GEORGETA RUJA
(Continuare în pag. a Il-a)
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CU SUPLINITORII LA PORȚILE 
INSPECTORATULUI ȘCOLAR

Școala a început. Și totuși destule cadre didactice nu sint 
la catedrele lor. li înttlnim în audiențe la inspectoratele șco
lare. Sint suplinitorii. Care le sint problemele, ce cer și ce obțin î

Asistăm la un număr mare de 
audiențe, la Inspectoratul școlar 
al județului Ilfov. Observăm că 
mulți dintre soliei tanți sînt profe
sori, care atrași ca un magnet de 
județul Ilfov, denumit și „jude
țul Bucureștiului" obțin negații 
din județele în care au fost re
partizați sau unde au profesat ani 
de zile, renunță fără să se gîn- 
dească la viitorul lor profesional, 
la titularizare și pun la încercare 
răbdarea inspectorilor doar, doar 
vor veni cu un pas mai aproape 
de București. Situația se repetă 
an de an și în fața aceleiași uși 
se întîlnesc suplinitorii cu vechi
me — cei care și-au părăsit mai 
de mult catedra de titulari și 
schimbă an de an școala, între- 
bîndu-se de la 1 iulie la 1 sep
tembrie, ce îi așteaptă — și cei 
noi, dispuși sa și-o lase, neștiind 
încă ce înseamnă situația de pro
fesor suplinitor.

Referitor la negațiile pe care le 
dau județele ne întrebăm de ce 
acestea se dau cu multă ușurință 
atîta vreme cît nu există certitu
dinea că județul solicitat îi poate 
asigura petiționarului loc de 
muncă. S-au prezentat la aceste 
ore de audiențe profesori din ju
dețele Botoșani. Sibiu, Ialomița, 
Bacău dispuși să renunțe la titu
larizare pentru suplinire în Ilfov. 
Dar oare județele care le-au dat 
negația au un excedent de cadre 
didactice calificate ? Cunoscînd 
situația dezvoltării rețelei școlare 
în aceste județe avem mari îndo
ieli în acest sens.

Am întîlnit în calitate de peti
ționari și cîțiva dintre absolvenții 
promoției 1972. Desigur, argu
mentele ce motivează refuzul ca
tedrei sînt „întemeiate" : „e im
posibil să se facă naveta, e im
posibil să mă stabilesc în comu
nă, tata e pensionar, trebuie să-i 
port de grijă și mi-am găsit post 
la serviciul de protocol al unei 
mari instituții", declară Cheleș 
Ana, absolventă a Facultății de 
limba engleză. Nu comentăm de- 
eît ideea că absolvenții își pot 
găsi postul la unele ministere,

centrale industriale etc. în condi
țiile, în care legea 12 prevede 
ocuparea posturilor prin concurs 
sau în condițiile în care comisia 
guvernamentală pentru reparti
zarea absolvenților ar trebui, in 
termenele legale, să cunoască ne
voile de cadre ale instituțiilor

Doi tineri constructoriCartea românească 
peste hotare

Cartea de știință româ
nească continuă și în acest 
an să fie prezentă la nume
roase tîrguri și expoziții in
ternaționale. Astfel, lucrări 
reprezentînd multiple dome
nii de cercetare cum sînt : 
fizica, matematica, biologia, 
chimia, filozofia, istoria, li
teratura etc., au fost pre
zentate la expozițiile de car
te deschise la Santiago de 
Chile. Montreal, Amsterdam, 
Munchen, Kiev, Zurich, pre
cum și în India, Argentina, 
S.U.A. și în alte țări.

în următoarele luni, acest 
ambasador al gîndirii știin
țifice românești pe meridia
nele lumii va fi prezent la 
tîrgurile internaționale de 
la Varșovia, Sofia, Belgrad, 
Frankfurt și Leipzig.

Prin bogatul său conținut 
tematic, originalitatea și 
înalta ei valoare științifică, 
cartea românească se bucură 
de frumoase aprecieri din 
partea specialiștilor de peste 
hotare. O dovadă o consti
tuie și faptul că edituri de 
prestigiu dîn târî socialiste, 
precum și din Olanda. Fran
ța. R_ F. a Germaniei, parti
cipă, în colaborare cu Edi
tura Academiei și Editura 
Științifică la coeditarea unor 
importante lueriri ale oame
nilor de știință români în 
limbile străine respective.

ghe Ștefan. La început am I
fost surprinși de genul ope- <
rațiunilor ce se executau. <
N-am mai întîlnit așa ceva .
pe nici un șantier. Se sudau .
stilpi peste stîlpi, fiecare a- 
vînd înălțimea unui etaj. ’
Și urmează să fie o hală *
cu cinci etaje, construită <
prin suprapunerea stîlpilor *
grei (je beton armat, sudați <
cap |a cap. <

— Dumneavoastră ați mai 
văzut o astfel de lucrare ? 
l-am întrebat într-o clipă ’
de odihnă pe tinărul con- ’
Structor.

~ Da, aici pe desenul 
proiectantului. Dacă citești 1
bine desenul, vezi aievea, <
în spațiu, construcția fi- <
pită- <

— Ce-i dificil în ceea ce , 
fac acești tineri ? (

— Dificultatea constă în 
execuția unor suduri de a- 
semenea calitate și preci- 1
zie — ne răspunde ing. Eli ' 
Helcr, șef de lot, îneît <
stîlpii să nu se „îndoaie4* ( 
sub imensa greutate a eta- < 
jelor. E de fapt prima lu- ( 
crare de acest gen din țara. (

Și a fost acordată iarăși, 
brigăzii complexe de tine
ret, condusă de comunistul ’ 
Ivanciu. <

ROMULUS LAL (

trebări suplimentare, la care 
ne-ar fi putut răspunde 
conducerea șantierului, în 
legătură cu cartea de vizită 
a tinărului comunist Ivan
ciu, fruntaș permanent în 
rîndul celor cîteva mii de 
constructori ai șantierului, 
pentru că ni s-a spus să-l 
vedem mai întîi la lucru și

VIV EXAMEN 
GREII, TRECUT 
CU 
STRĂLUCIRE
apoi să discutăm. Și l-am 
găsit la nivelul doi al unei 
hale pentru Uzina „Polico- 
lor“, lucrînd la montarea 
stîlpilor de susținere, alături 
de ceilalți tineri din briga
dă • Dumitru Costa, Alexan
dru Petre, Victor Răboj, 
Constantin Gîndac, Ion 
Scarlat, Vasile Iacob, Gheor-

Ar fi trebuit să-1 întreb 
pe tovarășul Cristu Lichiar- 
dopoi, inginerul șef ai șan
tierului 1 al Trustului de 
construcții industriale Bucu
rești, ce criterii a avut in 
vedere în momentul cînd a 
decis ca brigada lui Rădu- 
canu Ivanciu, formată din 
douăzeci și ceva de tineri, 
să execute acoperișul unei 
construcții, lucrare ce con
stituie o premieră în con
strucțiile din țara noastră, 
dar după ce l-am cunoscut 
pe șeful brigăzii și oamenii 
săi, totul a devenit limpede. 
Lucrarea cu pricina, un a- 
coperiș fără reazim. în ge
nul celui de la pavilionul 
expoziției, proiectat după o 
soluție proprie a ÎNCERC, 
îndrăzneață. ingenioasă și 
economicoasă. reclama o 
înaltă calificare din partea 
constructorilor, o totală dis
ciplină. curaj. măiestrie 
profesională, desteritate în 
mînuirea aparatelor de su
dura, a sculelor și materia
lelor, pentru că totul se pe
trecea la mare înălțime, unde 
orice neatenție sau greșeală 
devenea deosebit de riscantă. 
Alegerea lui Ivanciu, a bri
găzii lui. a fost bine făcută. 
Tinerii au trecut cu stră
lucire un examen greu.

Am renunțat insă la în

e

VERONICA BlRLADFANU© • • • • •

promo- 
rămas, 

titulari- 
mare și 
tovară-

La unitățile C L.F. 1» ct 1» dm SC-»*- 
ra se vînd cartof' eu pfanf

dau din
un eon.

(Agerpret)

Domr U ȘT. COCIOABA

;ere

PE AFIȘ: nu primim bacșiș,

PROBLEME CARE

AȘTEAPTĂ REZOLVAREA
centrale. Ce-i drept Cheleș Ana 
nu a putut prezenta Inspectoratu
lui județean confirmarea ci ser
viciul de protocol o primește, dar 
nici la post nu s-a prezentat cu 
toate că inspectoratul i-a propus 
o serie de variante convenabile.

Ne-a mirat, apoi, numărul mare 
de profesori de limba română, 
biologie, chimie, istorie, geogra
fie cu situații neclirificate solici
ted în disperare de cauză

dețului Ilfov. Dar problemele 
sint particulare lui. Sînt aici 
discutat cîteva aspecte. Intîi, lip
sa de atașament față de cariera 
didactică a celor care și-au făcut 
din suplinire o profesie. Suplini
torii au devenit o categorie, pe
riferică ce-i drept, a corpului pro
fesoral întru cit ea se completea
ză an de an cu destui profesori 
tineri socotim că problema tre
buie să intre în sfera de preocu
pări a organizațiilor U.T.C. ale 
cadresor didactice. Pentru că este 
înainte de toate o chestiune de 
etxă a profeuri In al doilea 
rind: inspectoratele școlare dau 
« prea multă ușurință solicitant;- 
kx negația că ar avea nevoie de 
prwTEta lor la catedre. Ar tre- 
bvi instaurat un re©m mai riguros 
de control care să constri&gă in- 
spectrrate?e fa» acest sens. Altfel 
Rtuata de acum, cind acelea«i 
catedre apar in fiecare an ca va
cante. deși fa» fiecare promoție se 
repartizează absolvenți pentrj 
completarea lor. se va perpetua 
Ia ne^ferit. Oricum. rroWeir a 
sapEnztorilor. cu aspectele de 
care ne-am ocupat, ar trebui să 
figureze in agenda de ©reocupări 
la ordinea zile» a Ministerului 
Educației p Itoățănunhdui.

„orice".
„Situația profesorilor suplinitori 

din aceste specialități se datorea
ză pe de o parte faptului că de 
doi ani Inspectoratul școlar al 
municipiului București nu a or
ganizat nici un concurs, motivînd 
situația cu restringerile de activi
tate și cei care au venit în județ 
cu speranța titularizării în Bucu
rești, chiar pe bază de concurs, 
nu au izbutit nici măcar să se 
prezinte; și, pe de altă parte, 
pentru că, în anul școlar 
1972 1973 la obiectele : limba ro
mână, chimie, latină nu s-au fă
cut titularizări pe catedrele va
cante pi in transfer, în așteptarea 
absolvenților celor două 
ții din acest an. Au 
astfel, fără posibilități de 
zare profesori cu vechime 
grad didactic", ne spune 
sul inspector școlar, Marinescu 
Dan.

Și totuși, la oiele de audiență 
la care am asistat, am aflat ca 
mai sînt posturi vacante, oamenii

Comerțul își are. fără îndoială, și el legile sale și n-am vrea 
să oferim acum cititorului o teorie pe marginea acestui subiect. 
Cu alît mai mult, cu cit marile îndatoriri ale unui comerț civi
lizat sînt îndeobște cunoscute și recunoscute, iar dacă uneori 
este necesară reamintirea lor, acesta se impune nu pentru citi
tor, ci pentru unii din factorii direct răspunzători, pentru cei 
care își uită cu bună stiinfă obligațiile elementare fată de cinste 
și corectitudine. De aceea ne-am și oorit in rindurile de mai 
jos la cîteva situații pe cit de 
pentru o anumită mentalitate 
municipiul Sighișoara.

regretabile, pe atît de elo-vente 
— așa cum le-am întîlnit in

un 
in

La
•Cofetăria „Liliacul1 

local cochet, intim, 
centrul
Timpul 
Destul 
de aici 
afle ce 
observați și... 
cele patru pahare. Diferența în
tre conținutul lor este prea vi
zibilă. Ca să ne convingem... 
măsurăm. Da. din două pahare 
lipsesc mai multe grame de co
niac. „Un fleac44 — auzim în 
preajma noastră. Dar cîteva 
grame sau cîteva kilograme tot 
necinste se cheamă. încep justi
ficările, scuzele, numai că toate 
acestea nu pot suplini respec
tul pe care Georgeta Nedelcu il 
datorează consumatorilor și 
propriei sale profesii. Din pă
cate nu este singurul caz. Și în 
alte unități se prariica sistemul 
..micii ciupeli44. Virgil Rațiu. 
barman la bufetul ..Steaua44, a 
mai fost sancționat centru 
astfel de obiceiuri. Dar în ziua 
anchetei noastre, din paharele 
servite de el lipseau din nou 
„cîteva44 grame. Lista poat° fi 
întregită cu restaurantul ..Tîr- 
nava“. unde — surnriză ! —
personalul -încearcă să ne con
vingă că ..măsura nu e bună44, 
cu toate că era evident că mă-

I" —
situat 

Intrăm.
persoane. 
Așteptăm.

Tinerele 
grăbesc să

orașului.
Circa 6—7

trece.
de mult.

nu se prea 
dorim. In fine, am fost 

serviți. Privim

surătoarea nu fusese exactă. Am 
intilnit desigur și cazuri cind 
cei sancționați au înțeles juste
țea măsurilor luate, devenind

cinstea să corectitudinea. soîjei- 
tudinea fată de consume tor săsit 
datorii care tin de etica profe
sională. nicidecum atribute care 
rămin la latitudinea ftănua 
așa incit manifestarea lor ac
tivi depinde de o «ustinutâ ac
tivitate pentru o înțelegere 
exactă a lor.

PE TEME

CETĂȚENEȘTI

apoi exemple de comportare, 
așa cum este tinărul Geza 
Sardi de la braseria „Steaua", 
dar lucrul acesta devine sur
prinzător cind in același colec
tiv găsești și altfel de oameni, 
ca tinerele Hegi Ilonca și Curti- 
cimpean Aurica, de pildă, care, 
la un control inopinat au fost 
găsite cu surplusuri față de în
casările legale. Aceasta înseam
nă că nici munca de educare, a 
unei atitudini civilizate nu a 
devenit un princin:u consec
vent aplicat, ci că se desfășoară 
cam la voia întimplării. Or.

Preocupări majore
(Urmare din pag. I) 

ror primire și inițiere în proble
matica A.S. se vor realiza în 
prezența decanilor și președin
ților C.A.S., studiul documente
lor și dezbaterii^ vor avea loc 
sub îndrumarea directă a con
siliilor A.S. pe facultăți, solici
ted pe foștii secretari U.T.C. din 
licee, acum studenți. în toate 
facultățile vor fi organizate, în 
continuare, ca și anul trecut, in
formări politice simpozioane, 
vor fi mai mult folosite acțiuni
le din cadrul cabinetelor de ști
ințe sociale. De asemenea, ne 
propunem Să abordăm susținut 
problematica privitoare la sem
nificațiile celei de a 25-a aniver
sări £ proclamării Republicii. în 
acest cadru, A.S. vor iniția ex
puneri, conferințe, întilniri cu 
militanți ai mișcării muncito
rești. Revistele din institute vor 
edita numere festive ; la nivelul 
centrului universitar va avea loc 
un sinioozion.

Agitația audio-vizuală, care a- 
nul trecut a avut și unele aspec
te criticabile, va cunoaște îmbu
nătățiri substanțiale.

— Cum veți corela organiza
rea activității culturale cu sco
purile educative ale acesteia ?

— Anul de învăță mint care în
cepe va fi boga< in manifestări 
culturale. Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie se va organiza o săp- 
tămînă a teatrului studențesc, o 
serie de manifestări vor fi con
sacrate aniversării Republicii, a- 
poi va avea loc cea de a Il-a e- 
diție a Festivâiului național al 
studenților din institutele de 
artă. în general, A.S. vor tre
bui să fie mai exigente față de 
ținuta educativă a manifestări
lor culturale, față de conținutul 
repertoriilor formațiilor artisti
ce. De aceea, ne preocupă pre
gătirea celor ce lucrează în co
misiile și colectivele culturale

ale A.S. La stir.șilul lumi sep
tembrie va avea loc o consfă
tuire a directorilor de cluburi 
Studențești, metodiștilor și vice
președinților cu orobleme cul
turale din Consilile institute
lor. Intenționăm ca pentru 
aceștia, ca și ppntru ceilalți 
studenți. cluburile să găzduias
că mai multe dezbateri și mese 
rotunde la care să fie invitați 
activiști de par'.id pe târîmul 
culturii.

— Ce se urmărește să se rea
lizeze cu prilejul adunărilor ge
nerale de dări de seamă și ale
geri care, știm, concentrează a- 
tenția A.S. în primele săptă- 
mîni ale semestrului I?

— Aceste adunări se vor des
fășura între 10—20 octombrie în 
grupe și ani de studii și după 
această dată în facultăți și in
stitute. Este necesar ca organi
zatorii acestor adunări să rețină 
exact toate observațiile și pro
punerile studenților, să milite
ze pentru creșterea combativi
tății organizației noastre și pen
tru realizarea unei atente con
sultări a studenților asupra tu
turor hotărîrilor ce urmează a 
fi luate. Trebuie să se aibă în 
vedere dezvoltarea continuă a 
democrației în sînul organizației 
noastre, promovarea criticii, in
diferent cărui organ A.S. este 
adresată. După aceste alegeri, 
va trebui să fie practicat con
secvent, în fiecare A.S.. siste
mul ca cei aleși să informeze 
periodic, la fiecare adunare ge
nerală, în legătură cu munca lor 
pe cei care i-au ales.

Toate acestea formulează, de
sigur, pentru A.S. obiective de 
lucru de mare răspundere. Rea
lizarea lor eficace depinde de 
inițiativa fiecărei A.S. de a le 
concretiza potrivit cu sfera de 
interese ale membrilor ei, de pu
terea asociației de a convinge 
și mobiliza masa studenților.

. ZILELE-LUMINĂ ALE LU! PETRU UNITA
Eroul care ocupă astăzi spa- 

' trul panoului de onoare*1 al 
ziarului nostru este un om obiș
nuit, un tinâr de 25 de ani, 
cere eu numai do-iâ ceri :n urmă 
ță-a trecut examenul de atestare 

i profesionalâ în meseria de inginer 
rădrotehnist, la una din facultă
țile țârii cu bun renume în pro
filul construcțiilor — Institutul 
pob'efuuc dm Timișoara.

Era in 1970, cind președintele 
cc—.inei de repartizare îi rostea 
rmariabilele cuvinte : „Succes în 
manei ri viafd, tovarășe inginer /* 
lor pwlesoruL cel de la care ani 
de-a rindul Jurase" legal mese
rie. adăuga: daca intimpini
eteun necaz. »tii adresa, cau
tă-mi". Cu aceste sfaturi în ini-

dar cintarui le umple buzunarul
Nici acestea nu sînt singurele 

exemple care umbresc desfășu
rarea normala a comerțului din 
Sighișoara. Bunăoară, in unită
țile C.L.F. nr. 130. 139. cele ale 
căror gestionari sint Geană 
Savu și Du nea Toma. cartofii ți 
se servesc cu pămint. Pâmintul 
il plătești de două ori : o dată 
pe cel din pungă, cu care te 
duci acasă, și o dată pe cel din 
terezie, care se... recintărește. 
„Așa ni se dau* — singurul ar
gument ce ni s-a oferit drept 
explicație, nu are acoperire.

propria exigență cu o unitate 
de măsură mai... îngăduitoare, 
altfel nu ne-am putea exotica 
de ce in primele zile a*e lunii 
septembrie au fost introduse in 
rețea cind tone de piersici, din 
care mai mult de 15 la 
erau stricate.

Există la Sighișoara și 
magazin specializat pentru
zarea peștelui. Am apreciat 
faptul că aid a fost amenajat 
un bazin, s-a instalat o sursă de 
apă. așa că. aproape zilnic, poți

sută

un 
vin-

3t

si din 
viu se 
Dlarric 
proce- 
rintă-

rește peștele cu apă cu tot. 
S-au găsit și cumoărâtcri care 
n-au fost de acord cu un ase
menea sistem de a li se băga 
mina in buzunar. .Vrei iei. 
nu..* le-a replicat, fără drept 
de apel. gestionarul. Bineir.te
les că pină la urmă s-au găsit 
măsuri pentru astfel de oro-

eedee. în ziua următoare, ne-am 
abătot din r.ou la pescărie, să 
vedem efectul discuției din 
ajun. Ceva se schimbase intr-a- 
devâr : la Bfâ se afla un ..paz- 
ax*. care avea sarcina $â scru
teze strada 54 să dea de veste 
gestionaralui dacă apare ci- 
newu.

♦
Departe de noi intenția de a 

nega faptul că foarte mulți ti
neri din cei care lucrează in re
țeaua comercială dovedesc o 
bunâ pregătire profesională si 
corectitudine in muncă. Ei se 
bjeură de prețuirea cumpărăto
rilor ortn atitudinea pe care o 
— pri~ modul cum re-
sntvt so’’citările acestora; iar 
concursul -Buna servi re “ este 
facă un mijloc de a întări legă- 
totiit-diVlKR .comerț și cramă- 
ritor. Există însă și mentalități 
care contrastează cj spiritul co- 
mertoluî nostru si la care ne-am 
’eferit in rindurile de mai sus. 
împotriva acestora sînt nece
sare acțiuni sistematice, educa- 
• re. măsuri operative. A aștep
ta și a înregistra doar sesiză
rile si măsurile luate de că
tre organele de control nu este 
suficient Inițiativa, in această 
pririr‘ă. s-ar cuveni să aparți
nă in mai mare măsură comi- 
tetu'.ui municipal al U.T.C.. or- 
rar. rațiilor U.T.C. din comerț. 
Legea privind organizarea și 
funcționarea controlului ob
ștesc prevede. în acest sens, 
largi posibilități. Totul este ca 
ele să fie folosite.

LIDIA POPESCU 
MIRCEA NICOLAE

mă, cu diploma proaspăt caligra
fiată în buzunarul din partea 
aceluaiși piept, Petru Unita re
venea pe meleagurile natale —• 
bihorene. Cel dinții loc de mun
că — cea dinții confruntare di
rectă cu producția: în județul 
Satu Mare, pe șantierul de îm
bunătățiri funciare Călinești-Oaș. 
Funcția ? — șeful lotului baraj. 
Azi, cind totul s-a terminat cu 
bine acolo. îmi vorbește simplu, 
ca un excursionist sau, poate, ca 
să nu-l nedreptățesc, ca un ghid 
turistic : „Priviți, la dreapta dv., 
un baraj de 850 m lungime, 12 m 
înălțime. însumînd 300 000 metri 
cubi de pămint. Un baraj obiș
nuit, menit să ferească de inun
dații 3 880 ha teren agricol...".

Un baraj obișnuit. Un baraj 
peste apa Turului, cunoscută 
drept una din cele mai capricioa
se ape din Tara Oașului, care 
aproape în fiecare lună își re
vărsa vicleană unda tulbure peste 
holde și oameni. Un baraj la care 
munn semăna ea-n legenda lui 
Manoîe; faci azi un zid, vine 
mîine apa, peste noapte te tre
zești fără el. Un baraj înălțat, 
insă, sigur, de un nou meșter 
Manole — tenace, biruitor, opti
mist — semeață ctitorie peste 
cimpia verde.

Și a trecut un an. Trustul de 
construcții și îmbunătățiri fun
ciare—6 Oradea i-a acordat în
credere, înlesnindu-i conducerea 
Șantierului Tileagd-Oșorh'ei. Aici, 
zilele-muncă ale lui Petru Unița 
au devenit zile-lumină. Aici răs

pundea de tot. De la plan 
la realizare, de la om la agregat. 
Și totul, de la 1 aprilie 1972. 
Răspundere ? — îndiguirea și
desecarea malului drept al Cri- 
șului Repede, între punctele 
Tileagd și Oșorhei. Valoarea in
vestițiilor — aproximativ 20 mi
lioane. Timp de punere în func
țiune : doi ani. Azi. cînd îl în
treb, îmi răspunde simplu : „Vom. 
termina lucrarea intr-un singur 
an". Cum ? ,^\vem create toate 
condițiile, sîntem asigurați cu 
utilajele necesare buldozere, 
screpere, dragline, basculante, 
betoniere, pompe". Și. după o 
clipă de meditație: „Dar, mai 
ales, avem oameni minunări, 
hotăriți să facă fotul mai repede, 
mai bine, mai eficient. De fapt 
— adaugă după încă o pauză — 
nu înseamnă decât fireasca noas
tră integrare tn efortul general ds 
a realiza cincinalul înainte de 
termen".

Da, înainte de termen, Crișul 
Repede va fi domolit pe o por
țiune de 13 km, opărind de inun
dații o suprafață de 1 840 ha, ur
mând ca apoi. în faza a Il-a a 
lucrărilor, suprafața redată agri
culturii să crească.

Da, înainte de termen. Dar a- 
cest avans n-ar putea fi real, dacă 
constructorii de aici nu și-ar fi 
redimensionat etalonul zilei de 
muncă în veritabilă zi-lumină. Și, 
în primul rtnd, conducătorul lor, 
tinărul inginer Petru Unița, al 
cărui exemplu arde zilnic, între 
dăruite și competență.

I. ANDREIȚA

Reducerea consumului 

de metal

(Urmare din pag. I)
ținea și amenințau — după 
cum avea să se constate cexa 
mai tirziu — o foarte largă și 
la fel de dubioasă sursă de ve
nituri, din care cei doi localnici 
își ridicaseră o casă și își puse
seră la punct un veritabil „parc 
zootehnic*4. Moașei i se spunea 
in sat „doamna doctor-4 și ea 
accepta, o dată cu titulatura, 
toate semnele consistente de 
..recunoștință4* venite din partea 
țăranilor. împreună cu felcerul, 
stabilea tarife, punea diagnosti
ce și recomanda tratamente, 
protejată de distanța bunișoarâ. 
care îi despărțea de oraș și de 
„bunăvoința** celor care efec
tuau o dată pe an cîte un con
trol. Toate acestea erau ame
nințate prin sosirea perechii 
de „titulari". A început deci o 
înverșunată campanie de discre
ditare. „Mucoasa cu diplomă4*, 
nu știe nimic, „țîncul*4 de 
bărbatu-su are să vă omoare 
copiii !

O lună de zile, sala de aș
teptate a dispensarului a rămas 
goală. „Consultațiile44 aveau loc 
la domiciliul perechii de sani
tari. Spre sfîrșitul fiecărei săp- 
tămîni. felcerul și moașa ple
cau prin satele din jur pentru 
„vizita medicală44. Se întorceau 
cu docarul plin și cu satisfac
ția că au mai reușit să împrăș
tie un zvon, să mai pună o pie
tricică la temelia poziției De 
care și-o apărau ca pe ochii 
din cap.

Toate încercările medicilor de 
a infringe rezistența sătenilor 
rămîneau fără rezultat. „Oficia
litățile44 se mulțumeau să ridice 
din umeri. Fostul primar (rudă 
apropiată cu felcerul) îi sfătuia 
din ce în ce mai stăruitor să-și 
caute alt loc de muncă : „Așa 
sînt oamenii de pe aici — le 
dezvăluia pe un ton confiden

țial. încâpătinați. n-an încrede
re in străini. De ee nu mergeți 
la eras ?“

între timp. iarna acoperise 
ulițele și munții din jur. cu un 
strat gros de zăpadă. Satul tre
buie să fi arătat așa cum l-am 
cunoscut și noi. Iar intr-o noap
te la fel de lungă ca aceea pe 
care am petrecut-o împreună 
cu doctorița, tinărul medic, cu 
ochii ațintiți undeva in gol. ris
case o întrebare : „Ce-ar fi să 
plecăm de aici ?“ Femeia n-a 
mai apucat să răspundă. Cîteva 
bătăi zdravene și in ușa dis
pensarului și-a făcut apariția o

————————
flict între soți : „Să luptăm ? 
Cu cine? Ne mincăm tinere
țea. ne marinăm nervii, ne ba
tem joc de noi : Obtuzii ăștia 
n-au să cedeze niciodată ! Iar 
tu, fu-mi dai lecții de eroism 
la opaiț !**.

într-o săptămină. reacția la 
..lecțiile de eroism la opaiț** a 
devenit din ce in ce mai vio
lentă. De cîteva ori. tinărul 
medic stomatolog s-a întors a- 
casă la ziuă. Fusese invitat la 
primar. Pină cind. intr-o noap
te. și-a aranjat in geamantanul 
pe care îl cumpăraseră împreu
nă, toate obiectele personale :

„BĂTĂIOȘII^
matahală de om : „îmi moare 
copilul «Doamna doctor», zice 
că n-are ce-i face în cîteva 
minute a fost acolo. Copilul 
n-a murit și in noaptea aceea, 
„mucoasa** opera, o dată cu sal
varea unei vieți. prima breșă 
in neîncrederea declarată a lo
calnicilor. Și poate că. tot în 
noaptea aceea se contura răs
punsul pe care nu mai apucase 
să-1 rostească la întrebarea 
partenerului de viață și de pro
fesie. După alte două săptă- 
mîni. scurse fără vreo modifica
re aparentă, tînârul medic a- 
runcase din nou gîndul care se 
cristaliza ca o obsesie : „Ce-ar 
fi să plecăm de aici De data 
aceasta. întrebarea n-a rămas 
fără răspuns : ..Eu nu plec. Nu 
se poate să dăm așa repede bir 
cu fugitii. Trebuie să ne luptăm 
puțin...** Rostite blind, aproape 
cu teamă, vorbele au provocat 
o criză de furie și primul con-

„Eu plec ! Dacă vrei să vii cu 
mine, bine ! Dacă nu..." Docto
rița n-a răspuns nimic. Se răs
turna, totuși, o lume, era trist, 
dramatic. Și rămînea alta, nu 
tocmai prietenoasă, ba chiar 
ostilă.

— Atunci mî-am dat seama că, 
oricum, n-am fi putut rămîne 
împreună. Chiar dacă aș fi ple
cat cu el... Fie că ne-ar fi fost 
toată viata rușine unul de altul, 
pentru că prea plecaserăm si
guri pe noi ca să ne întoarcem 
ca doi învinși, fie că peste cît- 
va timp s-ar fi ivit din nou un 
conflict insolubil și ar fi tre
buit să cedez...

Doctorița a rămas singură. La 
nebuloasa de calomnii cu care o 
înveșmînt.aseră pînă atunci fel
cerul și moașa se adăugau alte
le, legate de căminul destrămat 
peste noapte. Le-a înfruntat cu 
capul sus și cu plînsul în su
flet.

între timp, cazurile la care 
„doamna doctor** își declina 
competența erau din ce în ce 
ma: frecvente. Ajutată de un 
părinte aflat in pragul disperă
rii sau de un bărbat venit să 
încerce o ultimă șansă pentru 
femeia bolnavă, veritabila doc
toriță străbatea călar„ potecile 
munților, aducind alinare, vin- 
decind. Tenacitatea ei surpa cu 
fiecare viața recuperată, o că
rămidă din zidul neîncrederii. 
..Plocoanele** cu care pacienții 
o omeneau după datina înscău
nată de cei c ; sanitari, rămî
neau în pragul casei din care 
tocmai ieșise, sau se întorceau 
de la disoensar neatinse. Un 
an. doi... Satele risipite pe buza 
muntelui întinereau și ele : în 
sat, cercul cadrelor specializate 
s-a lărgit Intre timp cu profe
sori. tehnicieni etc. Felcerul și 
moașa au trebuit să închidă 
dispensarul clandestin de la do
miciliu. A rămas doar cel în 
care doctorița Virginia Decusea- 
râ începuse/ acum șapte ani. să 
cucerească încrederea oameni
lor. Cel din care evadase, tot 
acum șapte ani. fără luptă, 
omul cu care trebuia să mear
gă alături.

— Colegii ne porecliseră „bă- 
tăiosii**... Așa ne vedeau ei la 
seminarii, apoi în anul de in
ternat — își amintește la un 
moment dat doctorița...

— Unde e el, acum ?
— La Timișoara, cred. Cel 

puțin, acolo era acum cîțiva 
ani...

Acum cîțiva ani. cind a mai 
încercat o ultimă tentativă de a 
o convinge să renunțe. Dar 
„bătăioasa4* și-a aDărat atunci, 
la fel de categoric ca la în
ceput, lumea in care crezuse și 
care începea deia să n-o mai 
dezamăgească, care-i oferise a- 
devăratele și marile bucurii ale 
muncii.
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a securității în exploatare. E- 
laborarea noilor norme se află 
încă în faza de lucru urmînd a 
fi încheiată la sfîrșitul acestui 
an. începînd cu anul 1973 noile 
norme vor fi utilizate la întoc
mirea proiectelor, ceea ce va 
conduce la obținerea unor în
semnate economii de metal. 
„Operăm la ora actuala cu un 
anumit coeficient de siguranță 
— ne spunea ing. Vasile Vel- 
cescu — directorul institutului. 
Vrem și vom reuși ca într-un 
viitor foarte apropiat să-1 mic
șorăm, apropiindu-ne de coefi
cientul utilizat pe plan mondial. 
Acest lucru ne va permite să 
reducem prin proiectare consu
mul de metal cu 10—12 la sută. 
Deși institutele cu care cola
borăm nu se limitează în pro
iectare numai la aspectele le
gate de procesul tehnologic ci 
avansează concepția și în do
meniul mecanic, oferindu-ne 
proiecte corespunzătoare. reu
șim să mai „ajustăm** totuși li
nele dimensionări, reducînd din 
greutatea utilajului4*.

Valoarea unor asemenea pre
ocupări este cu atît mai mare 
cu cît o parte din proiecte
le respective se materializea
ză de către uzinele construc
toare prin folosirea oțelului 
inoxidabil. Cele 1 100 kg eco
nomisite la proiectarea unui 
singur schimbător de căl
dură nu reprezintă o cantitate 
spectaculoasă. Dar economia 
realizată de tînârul inginer Mi
hai Sapoșnic prin recalcularea 
grosimilor, se adaugă la cea de 
600 kg realizată de alțî doi ti
neri ingineri Gheorghe Popa șl 
Șerban Berezeanu. Adunate 
toate cantitățile de metal eco
nomisite se vor cifra la sfîrși
tul anului la cîteva zeci de 
tone.

Recalcularea dimensională a 
pereților recipienților nu consti
tuie singura cale de reducere a 
consumului de metal încă din 
faza de proiectare. Cu toate că 
de aici pleacă proiectele pentru 
produse unicate, se află în curs 
de desfășurare acțiunea de ti
pizare a proiectelor acelor sub- 
ansamble care intră în compo
nența mai multor tipuri de uti
laje In final si această acțiune 
se va dovedi o sursă de opti
mizare a calculului, de scurtare

a termenelor de proiectare, de 
eliminare a supradimensionării. 
Cea mai importantă preocupare 
pe linia valorificării superioare 
a materiilor prime, economisirii 
metalului și prelucrării supe
rioare a acestuia, rămîne opti
mizarea funcțională a utilajului. 
S-a încetățenit la I.C.P-U.C.R. 
concepția că aspectul mecanic 
al proiectării nu poate repre
zenta pentru utilajul chimic 
principala sursă de reducere a 
greutății. Numai < ealizarea a- 
celuiași scop funcțional cu uti
laj cît mai compact, cît mai 
perfecționat, rămîne calea si
gură și eficientă a diminuării 
consumurilor de materiale.

Sarcinile stabilite de Confe
rința Națională a partidului au 
determinat luarea altor mă
suri menite să îmbunătățească 
munca în institui în domeniul 
economisirii metalului.
„Este foarte important — ne 
spunea ing. Anica Morar — ca 
muncitorul din uzină să aibă 
încredere în soluțiile pe care i 
le oferi. Drumul cel mai sigur 
care duce spre această încre
dere consider că este refacerea 
de cîteva ori a calculului pen
tru a ajunge cit mai apryape 
de perfect. Atunci cind munci
torul va croi tabla după mode
lul pe care i l-ai indicat și cînd 
va observa că nu-i rămîne nici 
un deșeu, va aplica neîntîrziat 
și fără nici un fel de reținere 
tehnologia modernă, criteriile 
științifice de muncă pe care i 
le recomanzi. Abia atunci se 
poate spune că cercetarea și 
proiectarea și»a atins scopul, că 
metalul nu s-a risipit fără rost".

Preocupările prezentate mai 
sus semnifică faptul că indife
rent de particularitățile unei 
unități de cercetare și proiec
tare, dincolo de faptul că acolo 
se concepe sau doar se detalia
ză proiecte, preocuparea de a 
reduce consumul de metal, de 
a evita supradimensionările nu 
încetează să se fructifice. Chiar 
și într-un institut, în activitatea 
căruia o asemenea preocupare 
nu constituie obligativitate, dar 
unde fiecare cadru de cercetare 
și proiectare se află într-o per
manentă ofensivă cu vechiul, 
realizările devin meritorii O 
dovedește cazul Institutului de 
cercetări și proiect”’ ri pentru 
utilaj chimic și rafinării.
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TINERETUL
Șl SOCIETATEA 
ROMÂNEASCĂ

CONTEMPORANĂ

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN-
FORȚA CONDUCĂTOARE 

ÎN SISTEMUL SOCIAL-POLITIC
Practica socială demonstrează inconte

stabil faptul că făurirea economiei socialis
te nu poate avea loc de la sine, spontan, ci 
numai în mod conștient, ca rezultat al efor
turilor creatoare aie poporului muncitor. 
Edificarea organizată, conștientă, a econo
miei socialiste necesită însă, în mod obiec
tiv, existenta unei forțe conducătoare, 
înarmată cu cunoașterea științifică a legi
lor dezvoltării sociale, capabila să înțelea
gă esența fenomenelor și proceselor eco
nomice, tendințele fundamentale ale aces
tora, cursul lor pozitiv, să aprecieze, în 
deplină cunoștință de cauză, posibilitățile 
și necesitățile reale ale economiei, sâ elabo
reze, cu competență, linia politică generală, 
corespunzătoare fiecărei etape, să mobili
zeze masele la transpunerea în viață a 

ceste! linii, etc.
Această forță conducătoare nu poate fi 

decît partidul clasei muncitoare, partid 
care, stăpinind ideologia marxist-leninistă, 
este singurul în măsură să studieze ansam
blul problemelor construcției socialiste, să 
stabilească obiectivele i și sarcinile concre
te, căile de rezolvare a acestora în funcție 
de condițiile proprii, specifice fiecărei țări.

Din punctul acesta de vedere, calitatea de 
forță politică conducătoare în societate a 
Partidului Comunist Român, se afirmă, cu 
tot mai multă vigoare, pe măsura dezvol
tării în amploare și în adîncime a operei de 
construire a noii orînduiri. „Consacrarea 
partidului comunist ca forță politică con
ducătoare a societății noastre — arată to
varășul Nicolae Ceausescu — nu este efec
tul unor dorințe subiective, ci însuși rezul
tatul dezvoltării istorice ’• prin întreaga sa 
activitate, partidul comunist a dovedit că 
se identifică cu aspirațiile cele mai pro
funde ale oamenilor muncii, cu interesele 
întregii națiuni socialiste" F

Cu fiecare treaptă urcată pe drumul so
cialismului se cimentează tot mai muft 
unitatea poporului în jurul partidului, cresc 
continuu prestigiul și autoritatea sa în ma
sele largi de oameni ai muncii.

Realizările remarcabile obținute de po- 
porul nostru în dezvoltarea economică și

■ social-culturală a țării constituie confir- 
frnări elocvente, de mari semnificații, în 
acțiunea de transpunere în viață a progra
mului Partidului Comunist Român de edi
ficare a noii OrîndUiri în patria noastră. 
Aceste realizări constituie totodată o ex
presie vie a clar viziunii și competenței cu 
care partidul își înfăptuiește rolul de forță 
politică conducătoare . a .poporului român, 
a spiritului său de înaltă responsabilitate 
pentru viitorul țării, pentru prosperitatea 
materială și spirituală a celor ce muncesc.

Politica Partidului Comunist Român de 
dezvoltare și modernizare a întregii activi
tăți economice și sociale se întemeiază pe 
Ui’ sistem unitar de măsuri, care stimulca- 
2ă"continuu mersul înainte al societății 
noastre, pe anumite criterii și principii, 
care-i‘ conferă un profund caracter știin
țific și care exprimă, în același timp, spiri
tul creator în aplicarea marxism-leninis-
mului la condițiile țării noastre.

Etapa construcției socialiste în care ne 
aflăm în prezent, etapă pe care o prefigu
rează atît de bogat documentele Congresu
lui al X-lea, și ale Conferinței Naționale 
din iulie a.c., determină cum este și firesc, 
adincirea caracterului conștient al întregii 
activități, sporește nemăsurat rolul și răs
punderile partidului — ca factor politic 
fundamental, care asigură mersul ascendent 
al României pe calea socialismului.

Care sînt principalele cerințe obiective 
care determină, în mod necesar, sporirea 
rolului P.C.R. de forță politică conducătoa
re a întregii activități economice și sociale 
în actuala etapă a construcției socialiste în 
țara noastră ?

în primul rînd, este vorba de complexi
tatea sarcinilor ce se cer a fi rezolvate în
toate compartimentele activității social- 
economice, de necesitatea asigurării core
lațiilor cantitative și calitative, impuse de 
evoluția echilibrată și ascendentă a tuturor

i) Nicolae Ceaușescu, Raport la 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român 19—21 iulie 1972, 
Editura politică, 1972, p. 45.

I ramurilor și subramurilor ce compun com
plexul economic național unitar, de parti
ciparea crescindă a maselor de oameni ai 
muncii la elaborarea și realizarea planuri
lor economice.

în contextul marilor prefaceri care au loc 
în întreaga viață socială, sporirea rolului 
Partidului Comunist Român de forță poli
tică conducătoare este condiționa:^ de am
ploarea problemelor pe care le ridică con
tinuarea neabătută a industrializării țării, 
accelerarea procesului de dezvoltare inten
sivă a agriculturii, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, avtntul 
nestăvilit al economiei în direcția înlătură
rii decalajului care ne desparte încă de 
statele avansate ale lumii.

Gama tot mai variată și mai cuprinză
toare a sarcinilor ce trebuie rezolvate în 
această etapă necesită o intensă munca de 
conducere, un efort multiplu de cunoaștere 
în adîncime a realității, de desprindere a 
tendințelor noi, pozitive și de folosire a 

j metodelor și formelor înaintate, de elabo- 
j rare a soluțiilor optime și de aplicare a 
{ măsurilor eficiente, de îmbinare la un ni- 
' vel tot mai înalt a sarcinilor curente cu 

cele de perspectivă, a intereselor generale 
ale poporului cu cele individuale etc.

Evident asemenea sarcini nu pot fi re
zolvate în mod eficient deci: sub condu
cerea partidului — forța politică în stare 
să dea liniile directoare privind dezvol
tarea economică-sociala, sâ dirijeze întrea
ga activitate constructivă a poporului nos
tru.

în al doilea rînd, este vorba de faptul 
■ că, în această etapă de dezvoltare a socie- 
! tații noastre, un accent deosebit se pune pe 
! laturile calitative ale activității economice 
j și sociale. Se are în vedere, îndeosebi, spo- 
i rirea preocupării partidului nostru pentru 

ridicarea calității produselor, pentru creș
terea productivității muncii și o mai bună 
organizare a muncii, pentru sporițea sus- 

1 ținută a eficienței economice în toate 
* ramurile producției etc.

Stadiul atins în prezent în dezvoltarea 
economiei noastre socialiste evidențiază tot 

; mai pregnant însemnătatea factorului ca
litate și eficiență. In legătură cu aceasta, 

. P.C.R. acordă o atenție neslăbită promovă- 
I rii elementelor de ordin calitativ în- toate 
. sectoarele de activitate, îmbunătățirii 
i structurii economiei naționale, folosirii cu 

randament maxim a întregului potențial 
material și spiritual de care dispunem. 
Creșterea producției prevăzute pentru dife
ritele ramuri economice în anii actualului 
cincinal, schimbările ce intervin în cadrul 
acestora, confirmă întrutotul justețea orien
tării partidului nostru spre modernizarea 
structurală a economiei, spre asigurarea 
anumitor proporții și a unor anumite rit
muri în procesul dezvoltării între ramuri, 
subramuri și chiar pe produse, spre mă
rirea eficienței muncii sociale. în felul 
acesta, evoluția economică de ansamblu a 
țării noastre, urmărită îndeaproape de 
partid, accentuează în continuare poziția 
industriei de ramură conducătoare, poziția 
ce se exprimă în ponderea tot mai mare 
a producției industriale în venitul național 
creat, precum și în creșterea ponderii mun
cii industriale în totalul muncii sociale. A- 

i ceasta constituie de fapt dovada politicii 
j P.C.R. de accentuare a procesului de mo- 
i dernizare structurală a industriei, de în- 
j zestrare a tuturor subramurilor ei cu teh- 
; nica modernă, de sporire a aportului pro- 
! priu la dotarea acestora cu echipamente de 
’ înalta complexitate și tehnicitate, de creș

tere a productivității muncii, de micșorarea 
cheltuielilor de producție etc.

în același timp, o atenție sporită acordă 
partidul nostru și agriculturii, transportu
rilor și construcțiilor etc., în sensul mo
dernizării și încadrării lor armonioase în 
procesul de ansamblu al dezvoltării eco
nomice, precum și repartizării raționale a 
forțelor de producție pe teritoriul țării, în 
funcție de anumite criterii economice și 
social-culturale, în vederea ridicării la o 
viață nouă a tuturor județelor și a tuturor 
localităților. Un loc important în preocupă
rile partidului ocupă și utilizarea eficientă 
a resurselor umane, prin asigurarea unei 
structuri adecvate a forței de muncă pe

de prof. univ. dr. M. MEHEDINȚI

profesii. potrivit tendințelor dezvoltării 
I industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri 
I și prin pregătirea și perfecționarea conti

nuă a calificării acesteia.
înfăptuirea tuturor acestor mari obiec- 

I five au, cam este și firesc, importante con- 
j secințe in viața clasei muncitoare, a țâră- 
I nimii și a intelectualității, in structura so- 
| cialâ a țării. în relațiile dintre oameni, ia 
I întreaga suprastructură a țării noastre-

In al treilea ricd. este vorba de faptul că 
l Partidul Comunist Român, situlndu-se ferm 
1 pe poziția învățăturii marxist-Ieniniste și 
I militînd pentru progresul general al țării. 
! iși consacră energia și eforturile in această 
I nouă etapă a construcției socialiste pentru 
■ promovarea și consolidarea noului, pentru 

înlăturarea elementelor vechiului, a tot 
i ceea ce se dovedește perimat in viața eco- 
I r.omică și socială și frinează mersul înainte. 
• De altfel, îmbunătățirea calității muncii și 
j ridicarea continuă a eficienței activității 
. economice, obiective urmărite cu perseve- 
j rență de partid în prezent presupun în 

med necesar perfecționarea sistematică a 
. conduceni economiei, modificarea și adap- 
I tarea, la noile condiții și cerințe, a forme- 
I lor și metodelor folosite. Numai in felul 
| acesta se vor putea asigura ritmul și di
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PLAN TEMATIC
• Determinarea obiectiva a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare 

in societate :
— rezultat al dezvoltării istorice, al identificării sale cu aspirațiile cele mai 

profunde ale oamenilor muncii, cu interesele întregii națiuni ;
— cunoscător al legilor dezvoltării sociale, al ideologiei revoluționare 

marxist-Ieniniste, al ansamblului problemelor construcției socialiste ;
— realizările practice obținute de poporul nostru in dezvoltarea economică 

și social-culturală a țării - expresie vie a clarviziunii și competenței cu care 
P.C.R. înfăptuiește rolul de forță politică conducătoare in societate.

• Principalele cerințe obiective care determină creșterea rolului P.C.R. de 
forță politică conducătoare a întregii activități economice și sociale in procesul 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate :

— adincirea continuă a activității conștiente de cunoaștere și de aplicare 
creatoare a legilor obiective ; rezolvarea sarcinilor tot mai complete pe care Ie 
ridică acest proces ; elaborarea liniilor directoare privind dezvoltarea economica 
și socială, dirijarea intregii activități constructive ;

— creșterea însemnătății factorului calitate și eficiență in actuala etapă a 
construcției societății ; sporirea preocupării partidului pentru promovarea ele
mentelor de ordin calitativ, pentru îmbunătățirea structurii economiei naționale, 
pentru folosirea eficientă a potențialului material și spiritual al țârii ;

— elaborarea măsurilor privind promovarea și consolidarea noului, perfec
ționarea conducerii economiei, modificarea și adaptarea la noile condiții și 
cerințe, a formelor și metodelor folosite ;

— preocuparea crescindă a P.C.R. pentru corelarea muncii organizatorice 
și politico-ideologice a organelor și organizațiilor de partid, cu sarcinile calitativ 
superioare pe care le ridică procesul de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate ; dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, formarea trăsăturilor 
eticii socialiste ;

— adincirea continuă a democrației de partid — factor hotăritor in înde
plinirea de către P.C.R. a rolului său de forță politică conducătoare in societate ;

— creșterea complexității problemelor pe care le ridică viața interna
ționala.

namica creșterii economice în proporțiile 
stabilite, îndeplinirea în patru ani și jumă
tate a planului de dezvoltare a economiei 
noastre naționale în perioada 1971—1975.

O expresie vie a spiritului creator al po
liticii Partidului Comunist Român este 
abordarea celor mai diferite probleme ale 
construcției socialiste în contextul lor so
cial-economic concret, al realității dinamice, 
în această direcție perfecționarea condu
cerii-planificate a economiei, a întregii vieți 
sociale, modificarea și adaptarea formelor 
și metodelor folosite Ia condițiile produc
ției moderne constituie obiective majore 
ale activității partidului. „Criteriul esen
țial după care ne ghidăm în elaborarea 
măsurilor privind perfecționarea conduce
rii și planificări economico-sociale — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — este afir
marea tot mai puternică a rolului conducă
tor al partidului în societate" 1 1). Din punc
tul acesta de vedere se continuă preocu

1) Nicolae Ceaușescu, Raport la 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, 19—21 iulie 1972, 
Editura politică, 1972, p. 45.

1) . Nicolae Ceaușescu, Raport la 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, 19-21 iulie 1972, 
Editura politică, 1972, p. 70.

2) . Nicolae Ceaușescu — Expu
nere cu privire la Programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și edu
cația socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și comu
niste — 3 noiembrie 1971, Editura 
politică. București, 1971, p. 29.

parea pe linia apropierii conducerii de 
producție — condiție importantă pentru 
fundamentarea temeinică și aplicarea ope
rativă a deciziilor de îmbunătățire a acti
vității economice, pentru o mai bună folo
sire a capacității științifice, tehnice și or
ganizatorice a cadrelor de specialiști. De 
asemenea, se manifestă o grijă permanentă 
pentru asigurarea unei conduceri armo
nioase, pentru îmbinarea eficientă a con
ducerii centralizate a economiei naționale 
cu mobilitate și inițiativă sporite din partea 
unităților productive, pentru prevenirea la 
timp a fenomenelor de centralism excesiv, 
a formelor birocratice în activitatea orga
nelor și organismelor democrate, a mani
festărilor de subiectivism și voluntarism în 
elaborarea deciziilor etc.

Partidul nostru se preocupă, în același 
timp, de perfecționarea organizării produc
ției și muncii in agricultură, de sprijini
rea efectivă a acțiunilor intercooperatis- 
te și de cooperare cu întreprinderile agri
cole de stat, de introducerea noilor for
me de retribuire a muncii etc., în scopul 
îmbunătățirii întregii activități în această 
ramură, creșterii producției vegetale și 
animale, consolidări! economice a unități
lor, sporirii gradului de cointeresare ma-
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terială a lucrătorilor, intensificării legă
turilor economice între oraș și sat.

Orientarea dată de Partidul Comunist 
Român progresului general al economiei 
are desigur în vedere și posibilitățile pe 
care le oferă participarea activă la divi
ziunea internațională a muncii, măsura 
în care unele trebuințe de consum produc
tiv sau personal pot fi satisfăcute mai ra- ] 
țional pe seama schimburilor cu alte țări. I 
Aplicînd cu consecvență politica sa exter
nă, partidul nostru acordă o atenție deo- I 
sebitâ în actuala etapă de dezvoltare a i 
țării, extinderii relațiilor comerciale și ; 
de cooperare în producție cu țările socia
liste, cu toate gările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

In al patrulea rînd, în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dezvolta
te, creșterea rolului Partidului Comunist 
Român se realizează și prin preocuparea 
continuă a acestuia de a asigura corela
rea muncii organizatorice și politico-ide
ologice a organelor și organizațiilor de 
partid, cu sarcinile calitativ superioare pe 
care le presupune acest proces. „înfăp
tuirea vastului program elaborat de Con

gresul al X-lea privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială, traducerea în viață a mă
surilor de perfecționare a conducerii pla
nificate a societății — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — impun îmbunătăți
rea continuă a muncii organizatorice și 
politico-ideologice a partidului. Pentru a 
îndeplini în bune condiții rolul de for
ță politică conducătoare a societății, parti
dul trebuie să fie el însuși puternic, bine 
organizat, unit"1).

In acest fel, o semnificație deosebită 
capătă perfecționarea activității tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, de 
care este legată însăși îndeplinirea rolu
lui de conducător al partidului. Aceasta 
presupune, pe de o parte, o muncă in
tensă de studiere și cunoaștere aprofun
dată a situației în fiecare sector de acti
vitate, pentru a fi în măsură să asigure o 
îndrumare calificată, competentă, iar pe 
de al:ă parte, o atenție sporită pentru 
elaborarea și aplicarea unor modalități de 
muncă politico-educativă mai evoluate, 
potrivit criteriilor de eficiență și de in
fluențare cerute de dezvoltarea vieții 
noastre spirituale.

După cum se știe, odată cu creșterea 
forțelor de producție, perfecționarea re
lațiilor de producție și ridicarea nivelu
lui de trai al maselor, o importanță deo
sebită în îndeplinirea sarcinii fundamen
tale a dezvoltării multilaterale a noii orîn- 
duiri are intensificarea activității de edu
cație, dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, promovarea unei atitudini com
bative, militante împotriva concepțiilor 
retrograde, mistice, împotriva mentalită
ților înapoiate, a influențelor ideologiei 
străine, formarea trăsăturilor eticii so
cialiste potrivit noilor relații sociale. „Ri
dicarea rolului conducător al partidului și 
dezvoltarea continuă a democrației socia
liste, sublinia tov. N. Ceaușescu, presu
pun creșterea nivelului politico-ideologic 
al cadrelor de partid și de stat, al tutu
ror comuniștilor, formarea unei înalte 
conștiințe socialiste a întregului popor, 
pentru a putea acționa în mod conștient 
în făurirea propriului lor destin2).

în societatea noastră transformarea ne
cesităților și posibilităților obiective ale 
progresului social-istoric în realizări 
practice corespunzătoare este nemijlocit 
legata de procesul conștientizării acestor 
necesități de către oameni, de către mase. 
Din punctul acesta de vedere, edificarea 
socialismului, făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate nu poate avea 
loc decît ca rezultat al participării con
știente și competente a fiecărui cetățean 
la marea operă de creare a unei baze teh- 
nice-materiale moderne, de înflorire a 
științei, a artei și culturii, de aplicare 
consecventă a principiilor eticii socialis
te în raporturile dintre oameni. Aceasta 
înseamnă că activitatea politico-educa
tivă este o parte componentă inseparabi
lă a operei de edificare a noiii orînduiri 
sociale, o preocupare de seamă a parti
dului și statului. De aceea, realizarea cu 
deplin succes a rolului conducător al 
partidului în opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate de
pinde în măsură tot mai mare de preo
cuparea ce trebuie să se manifeste pe di
ferite planuri, pentru însușirea de către 
oamenii muncii a ideologiei marxist-Ie
niniste, a politicii științifice a partidului.

Numai prin înarmarea continuă poli
tică și ideologică, prin studierea aprofun
dată a teoriei marxist-Ieniniste și a poli

ticii științifice a partidului, masele largi 
de oameni ai muncii au posibilitatea să 
înțeleagă tot mai bine legătura strînsă 
dintre preocupările lor concrete, practi
ce și sarcinile fundamentale ale făuririi 
societății socialiste multilateral dezvolta
te în țara noastră.

In al cincilea rînd, conducînd nemijlo
cit procesul de dezvoltare a democrației 
socialiste, partidul nostru asigură inten
sificarea participării tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii la dezbaterea și ela
borarea politicii sale economice, la adop
tarea celor mai importante decizii și mă
suri privind evoluția economiei naționale, 
astfel ca progresul țării să fie în măsură 
tot mai mare expresia contribuției între
gii națiuni. „Dezvoltarea continuă a de
mocrației de partid — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ...constituie factorul 
hotărîtor de care depinde îndeplinirea cu 
succes de către partid a rolului său de 
forță politică conducătoare a societății 
noastre socialiste, factorul hotăritor pen
tru întărirea legăturilor partidului cu ma
sele largi populare, pentru dezvoltarea 
generală a democrației socialiste în Româ
nia" J.

In condițiile în care activitatea econo
mică. devine tot mai amplă și tot mai 
complexă, fructificarea experienței ce
lor mai valoroase cadre din fiecare uni
tate constituie una din condițiile esenția
le ale rezolvării cu competență a multi
plelor probleme tehnice, economice și fi
nanciare, un imperativ al conducerii cu 
eficiență a producției. Tocmai de aceea, 
măsurile care se întreprind în prezent 
leagă indisolubil perfecționarea metode
lor de organizare și conducere de aplica
rea larga a principiului muncii și condu
cerii colective în toate sectoarele de acti
vitate. Formele noi de exercitare a mun
cii și conducerii colective — comitetele de 
direcție, consiliile de administrație, cole
giile ministeriale și adunarea generală a 
salariaților, organele colective de condur 
cere din institutele de cercetare științifi
că, instituțiile de învățămint superior și 
de cultură etc. — asigură cuprinderea și 
rezolvarea diverselor probleme ale eco
nomiei sociale, profunzime și competență 
în soluționarea lor, permit înlăturarea 
arbitrariului în luarea deciziilor, desfă
șurarea eficientă a activității în toate sec
toarele.

In al șaselea rînd, sporirea rolului de 
forță politică conducătoare în societate a 
Partidului Comunist Român este deter
minată și de creșterea complexității pro
blemelor pe care le ridică viața interna
țională. Tn legătură cu aceasta, parti
dul nostru desfășoară o activitate tot mai 
prodigioasă pe plan politic internațional, 
în sensul participării la rezolvarea cu ma
ximum de eficiență, în interesul tuturor 
popoarelor, a sarcinilor ce decurg din re
lațiile externe' ale țării, sau din relațiile 
dintre cele două sisteme economice mon
diale.

Prin dezvoltarea rapidă, complexă și pe 
o linie mereu ascendentă a întregii vieți 
economice și social-culturale a patriei 
noastre, România își va putea aduce, tot 
mai activ, în această etapă de dezvoltare, 
contribuția sa, la întărirea sistemului so
cialist mondial în ansamblu.

★
Succesele obținute de poporul nostru !n 

dezvoltarea economiei și culturii sînt in
disolubil legate de politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare a Partidului Comunist Ro
mân, de faptul că el conduce cu mînă si
gură întreaga operă de construire a so- 
'cialismului în patria noastră.

Urmînd cu încredere partidul, politica 
sa marxist-leninistă, a cărei justețe a 
fost pe deplin confirmată de practică, po
porul nostru, prin munca sa creatoare, en
tuziastă, va realiza cu succes sarcinile tra
sate de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională în vederea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

J). Nicolae Ceaușescu, Raport la 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, 19-21 iulie 1972, 
Editura politică, 1972, p. 77-78.
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r CICLUL^

SOCIETATEA SOCIALISTĂ 
MULTILATERAL DEZVOLTATĂ, 

CONSTRUIREA COMUNISMULUI
ÎN ROMÂNIA, IDEALUL 

TINEREI GENERAȚII

DEZVOLTAREA PUTERNICĂ A FORȚELOR DE PRODUCȚIE,
1n PRODUCȚIEI MATERIALE - FACTOR ACCELERATOR 
AL DEPĂȘIRII STADIULUI DE TARĂ IN CURS 

DE DEZVOLTARE SI AL APROPIERII ROMÂNIEI
V.

DE TARILE
7

DEZVOLTATE ECONOMIC
Actualitate; importanță; 
principii metodologice

Noțiunea de țară în curs de dezvoltare 
este de dată relativ recentă. Ea a apărut 
în limbajul internațional după cel de al 
doilea război mondial, deceniul al 
șaselea, și, mai ales, în cel de al șaptelea, 
în condițiile formării unui mare număr de 
state independente pe teritoriile fostelor 
imperii coloniale, ca urmare a victoriilor 
obținute de mișcările de eliberare națio
nală. Pînă nu de mult, o asemenea apre
ciere se atașa doar țărilor de pe continen
tele Asia. Africa și America Latină. Tn 
multe cazuri noțiunea de țară în curs de 
dezvoltare se folosea sinonim cu cea de 
țară slab dezvoltată sau subdezvoltată și 
cu cea de țară a ,,lumii a treia“.

Tn ultimii ani, noțiunea de țară în curs 
de dezvoltare s-a încărcat cu noi sensuri 
și semnificații. Pornindu-se de la teza ma
terialismului istoric, conform căreia forțele 
de producție sînt factorul determinant în 
cadrul modului de producție și că în func
ție de nivelul și caracterul lor poate fi 
caracterizat, în ultimă instanță, gradul de 
dezvoltare a uneia sau alteia din țări, s-a 
ajuns la concluzia că atributul de țară în 
curs de dezvoltare — menit să sugereze 
un anumit stadiu în evoluția istorică a 
statelor — nu poate și nu trebuie să fie 
delimitat doar la perimetrul geografic 
amintit mai sus. Mai mult, privite dintr-un 
asemenea unghi, chiar și unele țări socia
liste se află într-un asemenea stadiu de

Grade extrem de diferite în 
dezvoltarea economică a 
țărilor lumii contemporane

O succintă analiză comparativă a țârilor 
existente astăzi scoate In evidență carac
terul destul de eterogen al lumii contem
porane, atît în ceea ce privește nivelul și 
caracterul forțelor de producție, cît și în 
ceea ce privește structurile economice și 
social-politice.

Există în prezent țări socialiste și țări 
capitaliste. Această împărțire a țărilor este 
îh concepția noastră, esențială, întrucît ea 
are drept criteriu conținutul relațiilor de 
producție, istoricește determinate, în una 
sau alta din țări, acesta avîndu-și punctul 
de pornire în însuși conținutul epocii con
temporane.

în ultimul timp, realitățile contemporane 
au impus o nouă grupare a țărilor lumii : 
țări socialiste, țări care au pășit pe calea 
dezvoltării lor independente și țări capi
taliste dezvoltate.

Există în lumea de azi state naționale 
unitare și state multinaționale, acestea în-

Clasificarea țărilor lumii după 
în dolari S.U.A.

Grupe de țări Nr. total 
de țări Sub 250 Î51—5«» 5«0—1 *W Peste 1000

Ansamblul lumii 132 70 21 16 25
Țările socialiste 14 3 4 4 3
Țările capitaliste 118 67 17 12 22

Din care :
Dezvoltate 26 — 2 4 26
In curs de dezvoltare

și subdezvoltate 92 67 15 6 2

. Analiza datelor de mai sus, cu tot carac
terul lor relativ, permite desprinderea a o 
serie de concluzii, dintre care doar cîteva 
vor fi consemnate în rîndurile de mai jos.
.Astfel, dacă se ține seama de faptul că 

în anul 1968 venitul național ce revenea în 
rnedi^ pe un locuitor din lumea capita
listă era de circa 650 de dolari, se poate 
constata o mare dispersie a mediilor indi
catorului respectiv pe țări. In timp ce 
țările capitaliste avansate înregistrau în 
acel an o medie a venitului național pe 
locuitor de circa 1 800 de dolari (în S.U.A., 
el atingea 3150 de dolari), țările Asiei rea
lizau o medie de 120 de dolari, iar cele ale 
Africii de 151 de dolari.

Folosindu-se media rezultată pe ansam
blul lumii capitaliste — circa 650 de dolari 
— ca punct de reper se pot face conside
rații privind nivelul de dezvoltare al uneia 
sau alteia din țări. Deci, ele pot fi înca
drate în una din cele patru categorii indi
cate mai sus. Credem că nu greșim dacă 
afirmăm că toate țările cu un venit națio
nal pe locuitor de sub 250 de dolari fac 
parte din țările slab dezvoltate sau sub
dezvoltate. De asemenea, s-ar părea că 
toate țările cu venit național pe locuitor 
mai mare de 1 000 de dolari se încadrează 
în rîndul țărilor dezvoltate economic. In 
legătură cu această din urmă grupă se 
impune, după părerea noastră, o precizare: 
încadrarea țărilor în rîndul celor avansate 
economic poate fi făcută pe baza existenței 
unor asemenea structuri tehnico-științifice 
care să permită producerea unei valori

Trecerea României de la 
stadiul de țară slab dezvoltată 
la cel de țară socialistă 

în curs de dezvoltare
Moment deosebit de important în pro

cesul de înfăptuire a programului elabo
rat de Congresul al X-lea, Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român din 
iulie 1972 — desfășurată pe baza amplului 
raport prezentat de secretarul general al 

dezvoltare a forțelor de producție. îtscît 
ele pot fi apreciate ca țâri in cur* de dez
voltare.
Eforlunîe cercetătorilor și ale tuturor ace

lora care doresc să-și facă o imagine co
rectă cu privire la țara in curs de dezvol
tare sint solicitate. In primul riad. ia di
recția precizării unor criterii obiective 
pe baza cărora să se poată face delimi
tarea țărilor în curs de dezvoltare de 
restul statelor lumii- In al doilea rtad- 
este necesară delimitarea țărilor socialiste 
în curs de dezvoltare de țările in cur» de 
dezvoltare, aflate tacă în sistemul mon
dial capitalist. în sflrșit. se impune pre
cizarea unor criterii riguroase de depar
tajare a țărilor In cur» de dezvoltare (so
cialiste și capitaliste) de țările slab dez
voltate sau subdezvoltate <de asemenea, 
puțind aparține intr-o anumită perioadă 
istorică ambelor sisteme social-econo- 
mice).

Toate aceste precizări noțior.aie au o de- ; 
osebită semnificație practică. în sensul câ 
pe baza lor se pot face judecăți de valoare 
profunde asupra unora sau altora din tă- j 
rile în curs de dezvoltare : formularea căi- ' 
lor și plrghiilor de lichidare a stări! lor j 
actuale devine posibilă, de asemenea, doar • 
atunci cînd s-a proiectat suficientă lumtaă I 
clarificatoare asupra stării actuale a aees- ; 
tor țări, asupra caracteristicilor uneia sau 
alteia dintre ele.

tîlnindu-se, atît în rindu’. țărilor sori=liste, 
cît și in rindul țări’or capitaliste.

Continentele globului sint populate de 
țări mici și mijlocii, pe de o oarte de 
țări mari, pe de altă parte. Cunoașterea 
unei asemenea grupări, efectuată în func
ție de teritoriu, populație, potențial eco
nomic și tehnico-stfințific. are în zilele 
noastre o mare importanța.

In sfîrșit, dar nu și pe ultimul plan sub 
raportul importanței, din punctul de ve
dere al nivelului economic, al nivelului 
tehnic si științific, țările lumii pot fi îm
părțite în următoarele categorii : țări slab 
dezvoltate sau subdezvoltate, țări hi cars 
de dezvoltare, țări cu un nivel mediu de 
dezvoltare, țări dezvoltate.

Folosindu-ne de cel mai sintetic indica
tor al gradului de dezvoltare a forțelor de 
producție într-o țară sau alta — venitul 
național pe locuitor —. am întocmit tabe
lul de mai jos, care oferă o anumită ima
gine cu privire la încadrarea țărilor lumii 
în cele patru categorii arătate mai sus.

venitul național pe locuitor 
.— 1968

noi de 1 000 dolari pe locuitor și nu con
sumarea, în medie, de către fiecare locui
tor a unei mase anuale de venit național 
depășind limita respectivă.

Pornindu-se de la acest indicator sin
tetic se pot face unele delimitări generale 
ale țărilor în curs de dezvoltare. Ele ar 
putea fi încadrate in prezent pe acele trep
te ale scării venitului național pe locuitor 
care încep de pe la 350 dolari pînă la circa 
650 de dolari. Țările, ale căror venituri na
ționale pe locuitor se încadrează intre 700 
și 1 000 de dolari, ar putea fi considerate, 
convențional și temporar, țări cu un nivel 
mediu de dezvoltare economică.

Așa cum s-a arătat, parțial, mai sus, nu 
se pot face nici un fel de absolutizări 
După părerea noastră, cea mai dificilă o- 
perațiune constă In găsirea acelei mărimi 
a venitului național pe locuitor și a ace
lei structuri tehnico-economice pe baza 
cărora să se facă departajarea țărilor In 
curs de dezvoltare de cele subdezvoltate. 
Aceasta este îngreunată și de faptul că în 
literatura de specialitate, precum și în 
practica internaționala — politică și eco
nomică — cele două grupe de țâri, făcînd 
parte încă din sistemul mondial capitalist, 
sint tratate mai mult sau mai puțin global.

Datele de mai sus. deși foarte importan
te, nu trebuie să fie absolutizate in nici o 
direcție. Fiind niște cifre medii pe țări, ele 
ascund atît repartiția populației globului 
pe țâri cît și repartiția inechitabilă a ve
nitului național pe clase și grupuri sociale 
în una sau alta din țările capitaliste.

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a abordat o gamă largă de probleme teo
retice și practice de mare complexitate, cu 
implicații asupra întregului mers al socie
tății noastre. Aprecierea că România con
temporană este o țară socialistă în curs de

de conf. dr. N. DOBROTÂ

der* citare reprezint* doar un exemplu ta I 
acest sens.

wCa urmare a succeselor obținute ta toate 
d:rr.en::le de activitate — subliniază to- I 
varăsui Nscclae Ceaușescu — am lichida: 
starea de înapoiere de la care am pomii, :• 
ne-am ridicat la un nou nivel de dezvoi- , 
tare-

Datele di- tabelul nr. 2 reprezintă argu- • 
aeeate soBde ti sprijinul tezei, conform I 
căreia România a reușit ca taîr-o peri- ; 
cadă istorică relativ scurtă (circa » de 
ani) să parcurgă o etapă de mari prefa
ceri revoluționare In domeniul forțelor de 
producție. al relațiilor de producție și so- t 
riale, al suprastructurii. Istoria ultimilor . 
»—25 de ani de construcție economică so
cialistă adeverește că poporul roenâr. a 
știut sâ fie și de data aceasta 1a înălțimea 
xremilor, să acționeze, sub conducerea în- 
teteoptt a comuniștilor, cu fermitate si 
hotărire pentru a-și clădi prezentul și vii
torul liantaos.

In perioada construcției socialiste ta 
țara r castra. esențial a fost și continuă sâ 
fie faptul că se asigură dezvoltarea ascen
dentă a economiei, științei și culturii, ridi
carea nivelului de trai, progresul general 
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al patriei. Cu toate acestea partidul nostru 
— conducerea sa superioară — nu se sfi- 
este să recunoască, refiecttad fidel reali
tățile contemporane, câ mai avem multe 
de făcut pentru a asigura poporului nos
tru un înalt nivel de civilizație și bună
stare, satisfacerea plenară a necesităților 
sale de viață materiale și spirituale. „Da
că ne comparam cu statele dezvoltate din 
punct de vedere economic — continuă to
varășul Nicolae Ceaușescu — constatăm 
că ta multe domenii ne desparte încă de 
acestea un decalaj important. Iată de ce 
Rzmânia — depășind stadiul de țară slab 
dezvoltată — continuă să fie țară in curs 
de dezvoltare* =).

Trecerea României de la situația de țară 
socialistă în curs de dezvoltare la cea de 
țară socialistă multilateral dezvoltată

Din aprecierea realistă a stadiului actual 
al forțelor de producție, din înțelegerea 
faptului că factorul esențial în construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
este dezvoltarea si modernizarea profundă 
a forțelor de producție, s-a impus conclu
zia optimistă a accelerării dezvoltării eco
nomice a României in următoarele decenii. 
Concentrarea eforturilor pentru realizarea 
unei dezvoltări accelerate a ramurilor de 
bază ale economiei, creșterea și perfecțio
narea forțelor de producție ale țării în pas 

cu revoluția tehnico-științificâ mondială, 
sporirea eficienței întregii activități econo
mice sînt doar cîteva din cele mai impor
tante coordonate ale depășirii stadiului de 
țară în curs de dezvoltare, în care se gă
sește România în prezent și ale situării ei 
la nivelul țărilor dezvoltate din punct de

Explicația U.M 1970 1990 Creșteri prognozate pen
tru 1990 față de anul 1970

Producția industrială 6—8 ori
Prod, agricolă mii. t. 14,5 

(1970)
28—30 2—2,2 ori

Chelt. materiale în 
produsul social •/• 60 50 — 25 •/.
Pop. ocupată în agric. •/• 49 10—15 cca — 80 •/•
Venit național dolari 500—600 2 500—3 000 5—6 ori

Principalii indicatori pe baza cărora se 
face acrecierea că țara noastră este în pre
zent o țară ta curs de dezvoltare stat cei < 
care caracterizează cel mai direct nivelul I 
și caracterul forțelor de producție. Dintre I 
aceștia vom enumera aici doar cițiva. Ast
fel, venito] național pe locuitor — de cir
ca 6X dolari în prezent — este ta Româ
nia de 4—5 ori mai mic deck în țările dez
voltate economic (In Franța. circa 2 500 de 
dolari). Nivelai productivității muncii so
ciale este de cftem ori mai redus deck ta 
țările avansate.

Producția industrială pe locuitor, tatr-o 
serie de sectoare de bază, este de 2—♦ ori 
mai mică deck ta unele țări dezvoltate. 
Ponderea populației ocupate ia agricultură 
ta totalui populației active este ta țara : 
noastră de <7 la sută, față de 10—15 la 
sută ta statele industriale avansate.

Reievind aceste aspecte din domeniul 
forțeîcr de producție, nu trebuie scăpat 
dxa xedere. nici pentru un moment faptul 
că Român:» este o țară ta care socialis
mul a tavtas deolin și definitiv, ta care 
există o eeocscmie social stă unitară, că. 
deci, dta punctul de vedere al orlnduirii 
sociale ea se află ta rîndul țărilor celor 
mai avansate.

PLAN TEMATIC

î

*

*

*
*

ț 
ț

Aprecierea conform căreia țara noastră 
este ta nrezent o țară socialistă ta curs 
de dezvoltare are o mare importanță teo
retică și practic*. în ceie ce urmează vom 
releva doar cîteva aspecte ale importanței 

i problemei.
Concluzia respectivă a izvorit din tezele 

| fundamentale ale materialismului dialec
tic și istoric, dm rolul botă H tor al forțelor 
de producție in dezvoltarea societății. ea re- 
prezentind. totodată, o contribuție prețioasă 
la dezvoltarea marxism-leainisznului de 
către partidului nostru, de aplicare crea
toare a ideilor de bază ale acestei învăță
turi Ia condițiile concrete ale țârii noastre.

vedere economic către anul 1990.
In cadrul orientărilor și direcțiilor dez

voltării economico-sociale a României in 
deceniile următoare, elaborate și cuprinse 
în prognozele privind evoluția României în 
perioada 1970—1990, care, în baza hotărîri- 
lor Plenarei C.C. al P.C.R. din mai 1971, 
fixează strategia dezvoltării patriei noas
tre pe termen lung, locul central este ocu
pat de sarcina de a realiza un puternic 
avînt al forțelor de producție pe baza ști
inței și tehnicii moderne, ca temelie a 
progresului general al societății.

Datele cuprinse în tabelul de mai jos 
scot în evidență, după părerea noastră, 
dimensiunile reale ale marelui pas istoric 
pe care poporul nostru, condus cu clarvi
ziune de partid, îl va face în deceniile 
următoare în domeniul forțelor de pro
ducție.

Nu vom insista cu comentariile noastre 
asupra datelor din tabel. De altfel, aceste 
date pot fi completate și cu âlți indica
tori, In funcție de domeniul care intere
sează, lărgindu-se astfel cadrul de analiză, 
deci si posibilitățile de a face comparație 
ta plan istoric.

Modernizarea forțelor de producție se va 
realiza, ta mare măsură, prin modificarea 
structurii industriei, in direcția asimilării 
rezultatelor cuceririlor științei contempo
rane. Astfel, ponderea industriei construc
toare de mașini și a industriei chimice în 
totalul producției industriale urmează să 
a.ungă ta 1990 pînă la 55—60 la sută, față 
de 35,7 Ia sută in anul 1970 (construcțiile 
de mașini — 25.3* • și chimia — 10,4»',). Tn 
cadrul industriei constructoare de mașini, 
producția industriei electronice va ajunge 
sâ reprezinte 16—17 Ia sută. Iși vor îmbu- 
nătâți poziția în ansamblui industriei ro
mânești asemenea subramuri moderne cum 
sir.: : mecanica fină, optica, producția ma- 
șinilor-unelte cu program, utilajele tehno
logice de înalta complexitate etc.

Cea mai importantă modificare structu
rală in Droducția agricolă ce va fi mar
cată in deceniile următoare va fi cea pri- 
• i: care la raportul dintre producția anima
lieră și producția vegetală. Pînă în anul 
1990, producția animalieră va depăși 50 la 
»u:â din totalul producției agricole, fapt 
care va marca un pas important în dezvol
tarea intensivă a agriculturii din România.

Se va duce o asemenea politică a creș
terii economice. Incit 28—30 la sută din 
venitul național al țării va fi destinat 
constituirii fondului național de dezvoltare 
economico-socială ; cea mai mare parte a 
acestui fond va fi destinată dezvoltării 
producției materiale.

In toată această perioadă de prognoză, 
se preconizează o creștere mai rapidă a 
comerțului exterior decît creșterea produ
sului social.

Pe baza tuturor acestor schimbări can
titative si. mai ales, calitative ce vor sur
veni ta domeniul forțelor de producție va 
crește, ta ritm mai înalt decît în țările 
avansate, productiytatea muncii sociale, se 
va reduce ponderea cheltuielilor materiale, 
va scade prețul de cost Pe ansamblul e- 
eonomiei naționale, aceasta se va concre
tiza în creșterea venitului național pe lo
cuitor, care va atinge un asemenea nivel 
care va depăși cu mult media pe ansam
blul lumit Astfel, dacă se extrapolează rit
murile medii de creștere a venitului națio
nal, înregistrate ta ultimii 10—15 ani, pen
tru perioada următoarelor două decenii se 
ajunge la concluzia că spre sfîrșitul pe
nultimului deceniu al secolului nostru, in
dicatorul respectiv va fi de circa 1 400 de 
dolari (credem, că extrapolarea ritmului 
de creștere obținut în anii din urmă re
prezintă o variantă dintre cele mai opti
miste). După cum rezultă și din tabel, țara 
noastră își propune să ajungă in anul 1990 
la un venit național pe locuitor de 2 500— 
3 000 dolari. Prin nivelul respectiv Româ
nia se va apropia mult de țările avansate 
economic.

Prin starea comună a forțelor de pro
ducție, prin necesitatea comună de edi
ficare a unei industrii naționale, prin sar
cinile comune pe linia diversificării eco
nomiei și a creșterii productivității mun
cii, prin necesitatea luptei — singura ga
ranție a succesului — împotriva forțelor 
ale căror interese contravin aspirațiilor lor 
de libertate și rapidă dezvoltare, prin ca
racterul, In esență comun, al poziției lor 
in re-ațLue economice internaționale, ță
rile ta curs ce dezvoltare formează o uni
tate ce^rminatâ a epocii contemporane. 
Această unitate se manifestă intr-o diver
sitate de situații. Totodată, această uni
tate nu se realizează de la sine, fără difi
cultăți. Există o serie de interese — de 
clasă, naționale, zonale —, care generează 
atitudini și poziții diferite ta riadul țări
lor ta curs de dezvoltare.

Cu taa.e acestea, țările socialiste ta curs 
de dezvoltare au de soluționai probleme 
specifice, țtalnd de esența ortoduirii lor. 
Soluționarea corespunzătoare a acestor pro
bleme — perfecționarea relațiilor de pro
ducție socialiste, perfecționarea conducerii 
planificate a societății socialiste, creșterea 
rolului conducător ai partidului clasei 
muncitoare — reprezintă factorul esențial 
al accelerării ridicării nivelului dezvoltă
rii forțelor de producție ale industriei, a- 
griculturii, științei, culturii.

Astfel, strategia dezvoltării patriei noas
tre pe termen lung, ca parte importantă 
a programului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
cuprinde, alături de realizarea unui pu
ternic avint al forțelor de producție pe 
baza științei și tehnicii moderne — teme
lia progresului general al societății — o 
serie de alte sarcini, rezultate tocmai din 
condițiile concrete ale economiei socialiste 
românești actuale și de perspectivă.

Aceste sarcini au fost formulate într-o 
formă clară și sintetică în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a P.C.R. 
din iulie 1972 î perfecționarea continuă a 
relațiilor de producție și a raporturilor 
dintre oameni; ridicarea nivelului de trai, 
de cunoaștere și cultură al tuturor celor 
ce muncesc ; adîncirea democrației socia
liste ; crearea condițiilor pentru partici

parea activă a întregului popor la con
ducerea țării ; afirmarea plenară a perso
nalității umane ; aplicarea în viață a prin
cipiilor eticii și echității socialiste : satis
facerea tot mai deplină a necesităților de 
viață materiale și spirituale ale întregului 
popor.

Țelul fundamental urmărit prin toate a- 
ceste obiective constă în ridicarea patriei 
noastre la un înalt nivel de civilizație și 
bunăstare, înflorirea multilaterală a Ro
mâniei socialiste. „Noi ne propunem — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
asigurăm o dezvoltare multilaterală a so
cietății, înflorirea tuturor laturilor vieții 
sociale, atît a economiei, cît și a științei 
și culturii, perfecționarea conducerii, for
marea omului nou, promovarea eticii și er 
chității socialiste" 3). /

*) Nicolae Ceaușescu — Raport 
la Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, 19—21 iulie 
1972, Ed. politică, p. 11

2) Op. citată, p. 11

3) Nicolae Ceaușescu — Raport 
la Conferința Națională a P.C.R., 
19—21 iulie 1972, Ed. politică, p. 86.
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Marți dimineața, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ilie Verdeț, a primit pe 
Gerhard Zimmermann, minis
trul construcțiilor de mașini 
grele și instalații din R. D. 
Germană, conducătorul delega
ției economice, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, au luat parte 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
precum și dr. Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

Intr-o atmosferă cordială și 
prietenească, au fost dezbătute 
probleme ale adîncirii și lăr
girii colaborării și cooperării în 
domeniul construcțiilor de ma
șini între cele două țări ale 
noastre.

Președintele Consiliului Exe
cutiv al Republicii Socialiste 
Muntenegru, Zarko Bulajici, 
care face o vizită în țara noas
tră, a fost marți oaspetele mu
nicipiului Galați, unde a fost 
primit de Constantin Dâscăles- 
cu, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului Popular 
al județului Galați.

Oaspetele iugoslav a vizitat 
fabrici și secții ale Combinatu
lui siderurgic Galați. Combina
tul avicol, precum și noi car
tiere de locuințe.

Tn cursul dimineții de marți, 
ministrul sănătății publice și a- 
facerilor sociale al Republicii 
Africa Centrală, Andre Magale, 
care face o vizită în țara noas
tră, a avut o întrevedere cu 
membri ai conducerii Ministe
rului Sănătății.

Cu acest prilej, oaspetele a 
luat cunoștință de problemele 
organizatorice sanitare din ro-
mâni^

în zilele 
brie, s-au

de 25 și 26 septem- 
desfășurat la Bucu

MOMENTE DECISIVE 

In bătălia recoltei
(Urmare din pag. I)

la piept și mînecile suflecate de 
la începutul verii nu au mai 
corespuns ținutei de toamnă 
impusă de condiții climaterice. 
Pelerinele de ploaie și adesea 
saci transformați în glugi și 
puși pe cap dau un aspect de 
gravă maturitate detașamente
lor școlare aflate pe tarlale. Și 
într-adevăr, se poate socoti că 
ploaia este învinsă dacă efectul 
el este bărbătește depășit. Un 
scurt itinerar făcut la principa- 
lele puncte de lucru în dimi
neața zilei de duminică avea 
menirea să sublinieze că efecti
vele școlare sînt la posturi și că 
dirr zorii zilei pînă către amiază 
au înfăptuit realizări menite să 
alcătuiască -un raport- entuziast. 
La T.A.S. Tg. Frumos ocupînd 
pozțții în toate fermele,' cei 5.39 
de elevi ai liceului din gras ra
portau victoria'pe care o obți-

- nuseră împotriva ploii-: 4 tone 
struguri și 53 tone cartofi culese 
și transportate. La sud de ei, pe

(Urmare din pag. I)
deoarece se mai lucrează la 
recoltatul florii-soarelui, stru- 
gudlor, cartofilor de toamnă, 
ver^i, ardeiului, tomatelor etc. 
O dată cu culesul se pregătește 
terenul pentru însămînțările de 
toamnă. în această vastă acți
une sînt cuprinși mii de țărani 
cooperatori și mecanizatori care 
pînă la ora actuală au strîns 
recolta de porumb de pe o bună 
parte din suprafața cultivată. în 
sprijinul unităților agricole de 
stat și cooperatiste au venit 
un număr mare de muncitori, 
tehnicieni și funcționari din 
întreprinderile industriale pi- 
teștene și peste 6 000 de elevi 
care muncesc voluntar la strîn- 
gerea recoltei. La C.A.P. Le- 
ordeni, recoltatul este în toi. 
Deși- timpul este nefavorabil 
strîngerii recoltei, datorită e- 
fortului a peste 1 000 de coo
peratori și mecanizatori s-a 
recoltat porumbul de pe o su
prafață de 160 hectare, struguri 
de 52 hectare, iar legume de 
pe 20 hectare. Concomitent s-a 

LITERARĂ
(Urmare din pag. I)

MACULATURA

gistreazâ uneori, sub titulaturi peiorative. Nu a părut nici
odată nociv și cu toate acestea merită mai multă atenție, 
fiindcă pervertește gustul și amenință să devină un fel de 
standard al vieții culturale, să blocheze colțurile străzilor, 
punînd țara la cale, să vocifereze cu prilejul diferitelor reu
niuni publice și să revendice cine știe ce autoritate. Momen
tele de edificare culturală sînt mai sensibile la agresiunea 
imposturii și de cceea nu ne putem permite să asistăm la 
invazia veleității ațoase. Cultura înseamnă organizarea, su
punerea materialului artistic unui principiu care-l transcende : 
valorii artistice și morale. Dinamitarea canoanelor sufocante 
și lărgirea orizontului problematic nu se poate face cu bil- 
bîieli și cu false probleme. Dacă autorii încriminați în cursul 
unei asemenea discuții reprezintă talente reale, ei vor fi 
sensibili și vor încerca desigur singura soluție majoră într-un 
asemenea caz : efortul dedicat, încercarea de a stăpîni ma
terialul uman și lexical implicat în carte, de a se deschide 
lumii din jur, celei adevărate, care reprezintă singurul criteriu 
valabil al întregii noastre activități. Dacă nu, se va produce 
actul de salubritate socială și culturală. înainte de toate, 
avem nevoie de discernămînt și de hotărîrea neclintită a unui 
Maiorescu. „In lături !“, acesta e cuvîntul care trebuie spus. 
Literatura presupune o conformație și un nivel cultural res
pectabil, în afara lor se transformă într-un bilei artistic de 
care nimeni nu are nevoie.

rești tratative între ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, loan Avram, și ministrul 
construcțiilor de mașini grele și 
instalații din R.D. Germană, 
Gerhard Zimmermann.

în protocolul semnat de cei 
doi miniștri s-a stabilit progra
mul activității viitoare pentru 
problemele de interes reciproc 
din cele două ministere, la a că
rui realizare vor participa cen
tralele industriale și grupurile 
de uzine din România și orga
nele similare din R D. Germană.

Marți au sosit în Capitală 
Mișo Mișev, 'ministrul muncii 
și asigurărilor sociale al R.P. 
Bulgaria, și Asen Dobrev, ad
junct al ministrului, pentru a 
face o vizită la invitația mi
nistrului muncii . din țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Petre Lupu. ministrul 
muncii, și membri ai conduce
rii ministerului.

A fost de față Gancio Gan
eev, prim secretar al Amba
sadei Bulgare la București.

în perioada 19—26 septem
brie 1972 a avut loc, la Bucu
rești, sesiunea a IlI-a a Comi
siei interguvernamentale con
sultative în problemele relații
lor economice și tehnico-știin- 
țifice dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Delegația română a fost con
dusă de Ion Pâțan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Părții Re
publicii Socialiste România în 
Comisie, iar delegația coreeană 
de Zăng Zun Thek. vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, președintele Părții Re
publicii Populare Democra*’ 
Coreene în Comisie.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, de deplină înțe
legere.

dealurile ce separă Valea Bahlu- 
iețului de apele Șiretului, la 
Strunga, în livezile I.A.S. colegii 
lor de la Liceul nr. 7 din Iași, o 
singură brigadă — doar 50 la 
număr, cîștigaseră în aceeași di
mineață poziții importante in 
bătălia fructelor salvînd de la

IAȘI
torentele de ploaie ce dau de 
obicei tîrcoale acestei cote 3 
tone de prune, iar la nord, că
tre Cotnari, pe dealurile unde 
ani de-a rîndul, datorită largii 
înțelegeri dovedită de condu
cerea I.A.S. s-au consolidat cele 
mai bune brigăzi de muncă pa
triotică ale elevilor din tot ju
dețul, cei 550 de elnvi ai Liceu
lui din Hîrlău și ai Liceului nr. 
5 din Iași, prezenți la cules. în 
toate cele 12 ferme raportau re

pregătit terenul pe o suprafa
ță de 200 hectare pentru însă- 
mînțări de toamnă. Uteciștii 
din această unitate s-au situat 
totdeauna în frunte, ne spu
nea inginerul șef al coopera
tivei, Ion lordănescu. lată, de 
pildă, Niculina Popescu, Nelu 
Fîntînaru, Constantin Bălan și 
alții care zilnic string recolta

AROEJ
de pe o suprafață mult mai 
mare decît cea planificată, ob- 
ținînd producții de peste 8 000 
kg știuleți la hectar.

C.A.P. Topoloveni. „Astăzi a 
fost prima zi de recoltat, ne 
spune inginerul șef Vasile Gre- 
cu, zi în care am reușit să re
coltăm porumbul de pe o su
prafață de 23 hectare. Recolta
tul se execută mai Intfi pe su
prafețele care vor fi Insămîn-

A apărut 
Numărul 9/1972 al revistei 

„PROBLEME 
ECONOMICE"

Din sumar :
ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI 

DE-A XXV-A ANIVERSARI 
A REPUBLICII

PENTRU ÎNDEPLINIREA 
ÎNAINTE DE TERMEN A 
CINCINALULUI

Elena Ciucur și S. Viorel : 
Creșterea coeficientului de 
schimburi în întreprinderi ; 
C. Dumitrașcu : Introducerea 
sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare auto
mată a datelor ; Cristian An
tonescu : Mecanizarea lucră
rilor de construcții-montaj ; 
B. Blumer și N. Simion : Ce
rințe ale înfăptuirii planului 
de investiții în agricultură.

PROPUNERI PE MARGI
NEA UNOR PROIECTE DE 
LEGI de Dr. Vasile Raușser, 
dr. Gh. Siclovan, I. Bobeș, 
Maria Flucsă, V. Teișanu, 
Toma Melinte.

EXPERIENȚE NAȚIONA
LE DE MODERNIZARE A 
STRUCTURILOR ECONO
MICE

Dezbatere organizată de 
revista ,,Probleme Economi
ce*4 (XVI) ; Ipoteze de criterii 
și opțiuni în orientarea acti
vităților comerciale.

Cine co culege, la sfirșitul a- 
cestui an școlar, cea mai serioa
să colecție cu note de zece (din 
clasa I-a, școala generala, 142), 
Viorica Dima — care tocmai se 
pregătește să dea un răspuns 
precis în cadrul orei de citire 
— sau colega sa de bancă, 
Anca Sima ? Vom afla desigur 
la timpul cuvenit!

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Cotroceni (orele 15.30; 19), Popu
lar (orele 12,30; 15.30; 19).

CĂLĂREȚII : rulează la Floreas
ca (orele 15,30; 18: 20,30) Tomis
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18:
20,15).

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

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

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Volga (orele 9; 11.15; 12,30; 
15,45; 18,15 ;20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20,15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Cosmos (orele 15.30; 
17.45; 20).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Munca (orele 15,30; 
13; 20,15).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Progresul (orele 15.30; 18; 20.15).

CRONICA
U.T.C.

Ieri seara a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre 
Praga, o delegație a C.C. al 
L'T.C.. care va lua parte la 
lucrările Congresului Uniu
nii Socialiste a Tineretului 
din R.S. Cehoslovacă.

La plecare, pe aeroportul 
internațional Otopeni, erau 
de față tovarășul Vasile Ni
cole: oiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

coltarea și depanișarea a 25 tone 
porumb precum și culegerea și 
transportarea unei cantități de 
15 tone struguri. Ca un răspuns 
parcă pe care instinctul hărni
ciei 11 are întotdeauna pregătit 
pentru partenerii aceleiași în
treceri, în cadrul I.A.S. Copou 
la fermele cele mai îndepărtate 
de Iași, tocmai în sudul județu
lui, la Isaia, regimentul de elevi 
format din elevii Liceului nr. 1 
Iași, Liceul agricol Iași, Liceul 
teoretic Răducăneni și cei ai 
Școlii generale de la Moșna ra
portau recoltarea și depanișarea 
unei cantități de 70 tone de po- 
iumb de pe suprafața care ur
mează a fi cultivată cu grîu. 
Rezultate remarcabile s-au în
registrat si la ferma Movileni a 
I.A.S. Iași, unde elevii școlii de 
Ia Larga Jijia, alături de coope
ratori demonstrau că sfecla de 
zahăr se poate recolta și în con
dițiile nefavorabile ce stăpînesc 
acest început de toamnă. Q 
luotă contra ploHor și fără în
doială o depășire a puterii 
ploilor.

țațe cu grîu. Mijloacele de 
transport sînt asigurate așa în- 
cît sperăm ca în 10 zile să se 
termine culesul porumbului. 
Culesul strugurilor este rămas 
în urmă din cauza timpului ne
favorabil. Dar 15 hectare de 
struguri au fost recoltate din 
cele 82. Aici se cere un efort in 
plus pentru folosirea cu maxi
mum de randament, in fiecare 
zi bună de lucru, a tuturor 
forțelor existente in cooperati
vă.

C.A.P. Cotești este o unitate 
fruntașă prin producțiile obți
nute in acest an. Sperăm, 
ne spune Nicolae Toma, pre
ședintele cooperativei ca și la 
producția de porumb să ocu
păm unul din primele trei 
locuri pe județ. Pînă acum, din 
cele 904 hectare cu porumb 
s-au recoltat doar 40 hectare 
deoarece si aici timpul a fost 
nefavorabil. Strugurii au fost 
recoltați in întregime, la fel 
cartofii, iar acum se recoltea
ză ultimele suprafețe de legu
me. S-au insilozat 940 tone fu
raje, au fost de asemenea a- 
rate 630 hectare destinate în- 
sămințârilor de toamnă iar 
alte 530 hectare sînt pregătite 
pentru Insămințări. Acum tim
pul a redevenit optim pentru 
desfășurarea lucrărilor în cam
panie. iar tinerii cooperativei, 
printre care am remarcat pe 
Florica Ionescu. Gherghina 
Bărbulescu, Floarea Chivu, Ioa
na Sandu, Gherghina Cîrstei, 
Constantin Voicu, Ion Neacșu, 
prin strădania lor s-au angajat 
ca în timpul cel mai scurt re
colta să fie depozitată.

în cele 7 cooperative agrico
le aparținînd consiliului inter- 
cooperatist Miroși, recoltatul 
porumbului a început încă de 
săptămîna trecută. Pînă Ia 
ora actuală, ne spune tova
rășul Constantin Șarpe, inginer 
șef al consiliului, am reușit 
să recoltăm porumbul de pe a- 
proape 1 000 hectare din cele 
5 000 lnsămînțate cu porumb, 
între unități există însă inega
lități : la C.A.P. Strîmbeni s-a 
recoltat peste 200 hectare cu 
porumb, iar la C.A.P. Surdu- 
lești doar 25 hectare. De azi 
timpul este optim de recoltat 
pe întreaga suprafață așa îneît 
în 10—12 zile sperăm să recol
tăm porumbul de pe întreaga 
suprafață a consiliului intercoo- 
peratist. Floarea-soarelui s-a 
recoltat de pe 140 hectare față 
de 228 însămînțate cu această 
cultură. Pentru însămînțările 
cu grîu s-a pregătit o suprafa
ță de 3 300 hectare. însilozatul 
furajelor pentru iarnă s-a ter
minat datorită eforturilor pe 
care uteciști ca Dobre Miu, Ion 
Dumitrache, Ion Ștefan, Ștefan 
Stan, Ion Neacșu, Gheorghe 
Radu le-au făcut zi de zi.

actualitatea
111 ''l!1 W !'N '"'t'.'"1"" 1 ............... . ..... .

U.T.C. tc&xUt.c.
• Comitetul ju

dețean U.T.C. Dolj 
a mobilizat pe o- 
goare peste 8 000 
de elevi și ti
neri muncitori. La 
I.A.S. Breasta, de 
pildă, au răspuns 
prezent 1 500 elevi 
din orașul Băniei 
care, alături de u- 
teciștii de la Uzina 
„Electroputere", și 
Uzina „7 Noiem
brie*4, au lucrat la 
culesul strugurilor 
și al fructelor. Pes
te 200 de elevi din 
Măceșiul de Sus, 
Calafat și Bistreț

au muncit, de ase
menea, în între
prinderile agricole, 
la strînsul porum
bului, sfeclei de 
zahăr, florii soare
lui.

• Zilnic la Cot
nari, fie că plouă, 
fie că-i soare, pes
te 7 tone de stru
guri iau ,,calea 
vinului de viață 
lungă**, datorită 
contribuției a cir
ca 1 000 de elevi 
din liceele ieșene. 
Uteciștii sînt pre
zenți, de aseme

| EVENIMENT LA 211

CONSFĂTUIREA 
NAȚIONALĂ PENTRU 

COMBATEREA 
SILICOZEI

Intre 28 și 29 septembrie își 
va desfășura lucrările la Su
ceava Consfătuirea națională 
privind prevenirea și combate
rea silicozei în industria mi
nieră. Cu acest prilej am adre
sat ing. Nicon Siia. inspector 
general în Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, rugă
mintea de a ne prezenta scopu
rile și tematica acestei impor
tante reuniuni științifice.

— Consfătuirea, care va reuni 
specialiști din cadrul ministe
rului nostru, Ministerului Mun
cii, Ministerului Sănătății, pre
cum și reprezentanți ai 
U.G.S.R., este dedicată studierii 
experienței acumulate pînă în 
prezent în țara noastră în pre
venirea și combaterea acestei 
grave maladii profesionale. 
Vom dezbate, de asemenea, 
probleme privind metodele cele 
mai eficiente de determinare a 
gradului de prăfuire In subte
ran și la suprafață, tendințe și 
posibilități noi de Îmbunătățire 
a instalațiilor de desprăfuire, 
activitatea laboratoarelor de 
combatere a prafului silicogen 
etc. Reuniunea va prilejui, de 
asemenea, prin intermediul u- 
nei expoziții de specialitate, un 
valoros schimb de experiență, 
creînd posibilități de generali
zare pentru cele mai bune apa
rate și utilaje de desprăfuire 
realizate de specialiștii din u- 
nitățile ministerului nostru ca 
și din alte domenii de activi
tate.

PETRE JUNIE

j GAUDEAMUS |

NOI CONSTRUCȚII 
UNIVERSITARE

în orașul de la poalele Tîm- 
pei, Brașov, studenții Facultății 
de mecanică vor beneficia în 
noul an universitar de un nou

I | FOTOTECA „ACTUAL1TÂȚU - ÎN CURÎND, 
PE LUCIUL GHEȚII

"1
I

Vara, cu zilele ei fierbinți, cu plajele inso- i 
rite, a rămas pe undeva, departe, în urmă... I 
Timpul rece face însă noi și captivante promi- • 
siuni amatorilor de patinaj : peste citeva zile, 
dar nu mai tîrziu de începutul lui octombrie, I 
pe gheața patinoarului artificial „23 August** | 
din Capitală va avea acces și publicul. Este o 
știre de ultimă oră, aflată de la I.E.A.B.S., pe I 
care o transcriem cu bucurie sub formă de in- I 
vitație la prima întilnire in noul sezon cu 1 
gheața îndrăgită a dimineților noastre de du- | 
minică. Ceva mai tîrziu va fi și rîndul pati- | 
noarului descoperit „Floreasca** să-și deschidă 
porțile. Așadar, în curînd, pe luciul gheții.. Și I 
la fiecare sfert de oră, muzica megafoanelor ■ 
se va întrerupe pentru știutul anunț : „Se . 
schimbă sensul de patinaj**... |

V. R.

PROVINCIALII : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

g—«

MIERCURI, 27 SEPTEMBRIE 1972

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Patria (orele 11.30; 
14: 16.30; 19; 21,15).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Flamura (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . Excelsior (orete 9; 12.30; 16;
19.30) , Gloria (orele 9.15; 12,30;
16,15: 19.30).

VIATA DE FAMILIE : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15).

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11.30; 
14,15; 17; 20).

PERO ȘI PRIETENII SAl : ru
lează la Doina (orele 11,30; 14; 16; 
18; 20).

BAMBY : rulează la Scala (orele 
9; 11: 13; 15; 17; 19; 21).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 în 
continuare).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15). Luceafărul (ore
le 8.45: 11,15: 13.30: 16: 18,30; 21). 
București (orele 8.45: 11: 13,30;
16,15; 18,45; 21)

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9,15;

nea, și la I.A.S. 
Strunga, la culesul 
merelor, la I.A.S. 
Propicani, la depo
zitatul porumbului. 
Eleva Carmen Ber- 
niu, de la liceul 
nr. 1 Iași, ne rela
ta despre prezența 
colegilor în lanuri
le și livezile de la 
I.A.S. Bucium și 
Miroslava, unde
entuziasmul de 
care aceștia dau 
dovadă zilnic în 
muncă se concreti
zează în înalte cote 
de recoltare.

complex cu 8 corpuri de clădiri, 
ce cuprind moderne amfiteatre, 
săli pentru desen și proiecte, 
laboratoare, ateliere, precum și 
o nouă sală de sport, Clujul 
întîmpină. la rîndul său. cu o 
largă gamă de construcții anul 
universitar ce se va deschide 
peste cîteva zile. Studenții po- 
litehnjști de aici vor păși in
tr-o spațioasă clădire pentru 
pregătirea teoretică și practică, 
iar cei de la Facultatea de ști
ințe economice a universității 
clujene st vor întîlni. desigur, 
și în cele 25 noi săli de cursuri 
și seminar!:. O premieră însem
nată o constituie, desigur, și 
darea în folosință a noului oră
șel studențesc clujean, situat în 
cartierul Observatorului Astro
nomic, care cuprinde 7 cămine 
cu o capacitate de peste 3 000 
locuri, o cantină, un modern 
dispensar studențesc.

NE SCRIE

AZI, CONSTANTIN 
BĂDUTĂ, 

mașinist, Petrila
In numele colectivului de 

muncă în care lucrează, CON
STANTIN BADUȚA, mașinist 
la „Preparația Cărbunelui — 
Petrila" ne scrie :

„In vederea bunei desfășurări 
a procesului de producție în 
sezonul rece, tinerii au refăcut 
— în scopul asigurării unei can
tități suficiente de apă nece
sară spălării cărbunelui — ba
rajul de pe Jiu, au reparat de- 
nisipătoarele de la purificarea 
apelor, au realizat, înainte de 
termen izolarea conductelor de 
smoală de la topitorie. Prin e- 
fortul susținut al colectivului, 
al uteciștilor (printre Care se 
numără Sabin Hancheș, Istrate 
Gheorghe, Irofte loan și alții) 
s-a confecționat și montat un 
nou radiator care reduce tim
pul de topire a smoalei de la 8 
la 4 ore, mărindu-se astfel con
siderabil capacitatea de încăl
zire de Ia topitorul nr. 3“. Ce 
am putea adăuga ? Colectivul în 
care lucrezi, dragă Băduță, își 
face cu prisosință datoria. Fe
licitări tuturor ?

11.30; 13.45; 16: 18,15; 20,30). Giuleștl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15,45 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Feroviar (orele 9;
11.15; 13.10; 15.45; 18,15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30, 16; 
18,30: 20.45), Modern (orele 9;
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI • ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12.15; 
15: 17,45: 20,30).

MESAGERUL : rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20,30).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

BINECUVÎNTATI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Buzești (ore
le 15.30; 18; 20.15).

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează Ia Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15: 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL NEGRU : rulează la Fe
rentari (orele 15.30; 17.45; 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Dacia (orele 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,15; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15.30; 17,45: 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Pacea 
(orele 16; 18: 20).

CREIERUL : rulează la Bucegi 
(orele 15.45; 18: 20,15). Miorița Lo
vele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30).

TELEVIZIUNEA 
PE GLOB

Omenirea datorează televiziu
nii posibilitatea de a fi martoră 
la tot ce se întîmplă mai im
portant în orice punct al ei. 
„Ecranul magic" pătrunde în 
tot mai multe locuințe de pe 
toate meridianele. Iată cîteva 
amănunte concrete în acest 
sens. Densitățile cele mai înal
te se înregistrează în S.U.A. 
(399) și Insulele Bermude (308) 
televizoare la mia de locuitori. 
Urmează Suedia (296), Canada 
(294), R.F.G. (262), R.D.G. (254). 
In America Latină cea mai în
zestrată țară este Argentina 
(129), urmată de Brazilia (72), 
iar, în Africa, Insula Reunion 
(41). fn țara noastră, ca urma
re a dezvoltării industriei elec
tronice proprii, înzestrarea cu 
televizoare a populației a înre
gistrat un progres deosebit, a- 
junglnd la circa 78 aparate la 
mia de locuitori în 1971, față de 
numai 3 în 1960.

| TIMgFU

PENTRU 
tineret!

■ . '_____ J___ -____ , '__ _ -___ ’ " ■ • ' • ■■■ _ -• .■ . 1 --~'l

BLAGA Șl CALCULUL DIFERENȚIAL...
Carmen Văileanu, absolventă a Facultății de filologie, și 

Cristian Dercu, anul V Institutul Politehnic, „gustă** împreună, 
începind de ieri, din farmecul tinereții, trăiesc laolaltă satis
facția muncii entuziaste. Amindoi sînt stimați de colegi, de co
lectivele care activează și doresc să răspundă, mai departe, 
acestei aprecieri. Ei îi piace, mai ales, Eminescu și Blaga, lui 
— subtilitatea ecuațiilor de calcul diferențial și mecanica soli
delor. Să mai zică cineva că poezia și matematica nu se înțeleg 
de minune !

CASCADORI... I.T.B.
Conduceți de regulă tot atît 

de vijelios ? Nu vă e teamă ?
— Viteza îmi place. Nu poți 

goni însă peste tot. Știți, mai 
sînt și milițieni, stopuri...

— Care este „recordul" dv. 
personal ?

— 37 de minute, adică cu a- 
proape 20 sub timpul prevăzut.

— De cînd datează ?
— De vreo lună. Aveam un 

semnal defect, altfel mergeam 
și mai tare...

— Profesiunea dv ?
— Șofer I.T.B. !
Deci v-ați înșelat ! „Interviul" 

nostru fulger nu a fost realizat 
— așa cum au bănuit, probabil, 
cititorii după lectura primelor 
replici — cu un campion de 
curse auto de formula 1, ci cu 
un tînăr șofer I.T.B. (Mai pre
cis cel care conducea, în seara 
zilei de 25, autobuzul 35, turul 
44). Exemple de asemenea na
tură, punînd permanent în pri
mejdie viața călătorilor... am 
întîlnit și în cazul altor condu
cători I.T.B., ca, de pildă, șofe
rul autobuzului 42 (tur 14. 25 
IX, ora 10 dimineața). Ne între-

f SPORT

Astăzi, se desfășoară manșa a
doua a primului tur din .cadrul 
competițiilor europene de 
fotbal.

La Pitești, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni", echipa 
locală f.C. Argeș întîmește for
mația Aris Bonnaweg din 
Luxemburg. în primul joc, 
fotbaliștii români au cîștigat cu 
scorul de 2—0. Partida va în
cepe la ora 15,30 și va fi trans
misă în întregime la televi
ziune.

în „Cupa Cupelor". Rapid 
București va juca în deplasare 
cu formația suedeză Landskrona 
Boys, pe care a învins-o în 
meciul tur cu 3—0.

In cadrul „Cupei U.E.F.A.", 
formația U.T. Arad va evolua, 
de asemenea, în deplasare, in- 
tilnind echipa I.F.K. Norrko- 
ping (în tur 2—1 în favoarea 
echipei suedeze). v

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17.30: 19,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI : (ora 20,30); AM ÎNTÎLNIT 
ȚIGANI FERICIȚI (orele 10: 12; 
14: 16: 18,15), rulează la Cinemate
ca ..Union".

MIERCURI, 27 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUL 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : SICILIANA — ora 19.30.

MIERCURI. 27 SEPTEMBRIE 1972

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 

Moment folcloric. 9,15 Film docu

băm cum oare asemenea aspec
te trec neobservate de către or
ganele de control I.T.B., din 
ce motiv acești „cascadori** te
muți nu sînt temperați.

INSPECTORATUL 
GENERAL 

AL MIUțiEi, 
ORA 21

PETRILA-BUCUREȘTI, 
PENTRU UN FILM I

— Floarea Stoenescu (Pitești 
str. Negru Vodă 19) ai poposit 
in București de cîteva săptă- 
mini, cu „optimism» și „fără 
ginduri precise" așa cum ne-ai 
mărturisit. Ce ți-a plăcut mai 
mult pină acum ?

— Deocamdată nimic. Poate 
miine !...

...Băneasa Camping — Lido — 
bulevard (oricare din marile 
bulevarde ale Capitalei..,) șj 
retur ! Acesta era, pînă ieri 
seară, cînd au fost sancționate 
de către organele de miliție, 
itinerarul diurn sau... nocturn 
al unui grup de tinere, dirija
te de către Constantin Mihaela 
(Galați, str. Cosminului 152). 
Dragu Viorica (17 ani, Petrila 
str, 8 Martie 12) replică cu capul 
plecat la întrebările noastre. 
Răspunsurile sînt de o exaspe
rantă stupiditate. A fugit de 
acasă ca să... meargă la cine
ma în București ! ! De fapt, a 
fost surprinsă acostînd tot fe
lul de persoane La întîmplare ! 
Adică tot așa cum înțelege să 
dispună, să deprecieze clipele 
— care ar putea fi atît de mi
nunate — ale adolescenței. Poa
te totuși că intervalul de „me
ditație" ce le este oferit acum le 
va ajuta să înțeleagă că nu me
rită să bați drumul de la Pe
trila Ia București pentru un 
film !

„O.C.L.P.P." LA 
COLȚUL STRĂZII

— Doriți un apartament con
fort I ? Vă servesc imediat, eu 
Mihai Marcov, din Șoseaua Co- 
lentinei 22, sector 2. Ce dacă 
am 22 de ani ? Am în schimb 
relații.

Și tânărul escroc — despre 
credulitatea... incredibilă a „so
licitantului", ce să mai vorbim? 
— a și pus mina pe nu mai 
puțin de 10 000 lei.

— Dv. parcă doreați o apro
bare pentru construirea unui 
garaj. Se face, se face. Și nu 
vă iau decît 4 090 lei.

...Și așa mai departe.
— Dar dv. ce doriți ?
— Eu sînt de la miliție.
Și astfel isprăvile „întreprin

zătorului" M.M. au luat sfirșit. 
Epilogul ; i s-a repartizat casă 
și întreținere gratis

Redactorul rubricii 
ANDREI BÂRSAN

mentar. 9.25 O viață pentru o idee : 
Nansen (II). 10,00 Curs de limba 
rusă. 10,30 Telecinemateca pentru 
tineret. Istoria unei capodopere : 
„Parisul care doarme". 12,00 „Trepte 
pe Cîmpul Frumos". 12,20 Tele
jurnal. 15,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Fotbal : F.C. Ar
geș—Arris Bonaweg (Luxemburg) 
— meci retur în „Cupa campioni
lor europeni". Transmisiune direc
tă de la Pitești. 17,30 Curs de 
limba germană. 18,00 Moment fol
cloric. 18.10 Caleidoscop cultural- 
artistic. 18,50 Timp șl anotimp în 
agricultură. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — cronica marii între
ceri. 20,00 Teleobiectiv. 20,20 Tele
cinemateca : „Al 41-lea“. 22,10
Ipostaze coregrafice. 22,30 „24 de 
ore".

PROGRAMUL II

20,00 România în lume. 20,30 Cîn- 
tece și jocuri populare sucevene. 
21.00 Agenda. 21.10 Arta plastică. 
21,25 Oaspeți în studiourile noas
tre : artiștii Teatrului de estradă 
din Deva. 21,40 Roman foileton : 
„Rațiune și sensibilitate" (reluarea 
episodului IV — „Rezolvarea").
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Lucrările
a O.N.UGenerale ilm de Stat al Refwi

Lste România. Nxolae 
călduroase uzări de

ejpest eiii

în continuarea lucrărilor celei 
de-a 27-a Sesiuni a Adunării 

Generale a O.N.U., reprezentăn 
ții unor state membre ale orga
nizației au prezentat, în cadrul 
dezbaterilor de politică genera
lă, poziția guvernelor respective 
față de problemele înscrise pe 

agenda sesiunii și, în general, 
față de principalele aspecte ale 
vieții internaționale.

cleare și convenționale. în ve
derea atingerii acestui obiectiv, 
el' a supus dezbaterilor Adună
rii Generale un "
zoluție.

Reprezentantul 
liniat în context 
pronunță pentru

proiect de re-

rî
•Valoarea dialogului tinerilor Europei
•Preocupări ale tineretului finlandez

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, K. B. Andersen, a 
remarcat progresele realizate 
în relațiile dintre ' marile 
puteri și continuarea proce
sului de destindere în Europa. 
Ministrul danez'a apreciat, tot
odată, că în domeniul dezarmă
rii spiritul destinderii este, de 
asemenea, sesizabil, deși progre
sele în materie sînt încă mult 
sub 1 așteptări. în același timp, 
K. B. Andersen a deplîns faptul 
că, într-o serie de situații, posi
bilitățile oferite de negocieri nu 
au fost valorificate deplin.

în cuvîntarea sa, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., A. 
Gromîko, a salutat evoluțiile fa
vorabile înregistrate în viața in
ternațională. Războiul rece, a 
spus el, a fost înlocuit de recu
noașterea adevărului că în era 
nucleară nu există o alternativă 
la dezvoltarea pe baza coexis
tenței pașnice a relațiilor dintre 
state cu sisteme sociale diferite.

în legătură cu problema secu
rității europene, A. Gromîko a 
relevat că pregătirile pentru or
ganizarea unei conferințe de co
operare și securitate pe conti
nent trebuie să intre în cel mai 
scurt timp în faza lor de fina
lizare.

Ministrul de externe sovietic 
s-a referit apoi pe larg la punc
tul înscris de U.R.S.S. pe agen
da actualei sesiuni, privitor la 
netolosirea forței în relațiile in
ternaționale și interzicerea de
finitivă a folosirii armelor nu
cleare. Esența acestei propuneri, 
a spus el, este de a determina 
renunțarea de către state la ori
ce fel de folosire a forței în re
glementarea diferendelor inter- 

inclusiv a armelor nu-

sovietic a sub- 
câ țara sa se 

r____ r______  convocarea u-
nci conferințe mondiale de dez
armare și pentru transformarea 
acesteia într-un forum în care 
toate statele, fără excepție, să-și 
expună, pe baze de deplină e- 
galitate, vederile lor asupra pro
blemelor dezarmării și să ajun
gă la un acord privind măsurile 
practice ce trebuie luate pentru 
încetinirea ritmului cursei înar
mărilor și realizarea dezarmă
rii generale și totale.

Ministrul afacerilor externe al 
Camerunului, Vincent Efon, s-a 
alăturat omologului său kenian, 
denunțînd politica de apartheid, 
rasistă și colonialistă a regimu
rilor din Africa de Sud, Rhode
sia și, respectiv, Portugalia. El 
a salutat apoi contactele dintre 
cele două state germane, nego
cierile dintre nordul și sudul 
Coreei, evoluția pozitivă a eve
nimentelor de pe continentul eu
ropean și a condamnat războiul 
impus popoarelor Indochinei de 
agresiunea străină.

de succese de

Liban.
i Frmzieh. a primit pe 

ci: Sooa-
i Ceia, in

I

norvegieni
au spus „nu-

român

aderării

naționale,

Victor Maria, membru al 
Comitetului Executiv al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea Bis
sau și Insulele Capului Ver
de, a declarat, în capitala 
tanzaniană, că patrioții și-au 
instituit controlul asupra a 
trei pătrimi din teritoriul 
țării.

în
spus 
peste 
Aici, 
construit, 
ani, numai 40 de școli. __
am înălțat 250 de școli ele
mentare, frecventate de peste 
15 000 de copii. Au fost con
struite, de asemenea, în re
giunile eliberate, patru spi
tale și peste o sută de cen
tre ale sănătății.

regiunile eliberate, a 
Victor Maria, se află 

500 000 de locuitori, 
puterea colonială a 

timp de 200 de 
Noi

• 53,9 la sută din alegători împotrivă • Pre
mierul Bratteli a anunțat demisia cabinetului
• Decizia definitivă

OSLO 26 (Agerpres). — Deși 
în principiu provizorii (mai ră- 
mîn de despuiat buletinele de vot 
trimise prin poștă), rezultatele 
referendumului asupra aderării 
Norvegiei la Piața comună, des
fășurat duminică și luni, au con
firmat previziunile anterioare, 
numărul celor care s-au pronun
țat împotrivă (53,9 la sută) de- 
pășindu-1 pe cel al partizanilor 
intrării în C.E.E. (46,1 la sută).

Comunicarea rezultatelor a e- 
chivalat cu declanșarea unei cri
ze politice, deși referendumul 
nu a avut, după cum se știe, 
decît o valoare consultativă. 
Primul ministru Trygve Bratteli 
declarase categoric că, în cazul 
unui răspuns negativ, guvernul 
său va demisiona. Această pozi
ție de principiu a fost reafirma
tă de premier marți, demisia 
propriu-zisă urmînd să fie pre
zentată în cursul zilelor viitoare. 
Asupra 
decide 
dar, . _____
Presse, este considerat deja un 
fapt cert că deputății vor răs
punde, la rîndul lor, „Nu“ pro
iectului aderării. Printre atribu
țiile viitorului guvern va figura, 
fără îndoială, și angajarea de 
noi negocieri cu Piața comună 
în vederea încheierii unui acord 
de cooperare pe bază de schim- 

asemănător celui 
C.E.E. și Suedia.

norvegiană nu 
modalitate excep-

va reveni parlamentului 
șitul actualei legislaturi. în 
cursul toamnei viitoare. Ia aces
te condiții regele Olav al V-lea 
va desemna, după demisia gu
vernului Bratteli. o altă perso
nalitate politică în vederea for
mării noului guvern. Observato
rii apreciază că, în mod sigur, 
aceasta va fi aleasă dintre ad
versarii aderării, numele cel mai 
frecvent rostit fiind cel al fos
tului premier, Per Bortea.

26 — Corespondentul 
Florea Țuiu, transmi-

TOKIO
Agerpres, 
te: Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., conducă
torul delegației C.C. al P.C.R. 
care face o vizită în Japonia la 
invitația C.C. al P.C.J., a ofe
rit, marți seara, la Ambasada 
Română, o masă tovărășească in 
onoarea conducătorilor P.C.J.

într-o atmosferă foarte caldă, 
s-a toastat 
continuă a

pentru dezvoltarea 
relațiilor de priete-

arestări
in Filipiiie
Autoritățile filipineze au 

operat în ultimele 24 de 
ore noi arestări, după 
proclamarea în țară a le
gii marțiale de către pre
ședintele Ferdinand Mar
cos, anunță agențiile Fran
ce Presse și Associated 
Press.

Poliția a reținut alte 47 de per
soane. Numărul celor arestați se 
ridică în prezent la 96. Potrivit 
agenție France Presse, printre 
persoanele arestate se află profe
sorul universitar Alfredo Saulo, 
fost membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist din Fili- 
pine, alți lideri ai opoziției, con
ducători ai sindicatelor, editori 
și ziariști, reprezentanți ai cle
rului, ofițeri.

Reprezentantul personal la 
New York al președintelui Mar
cos a declarat că legea marțială 
decretată în țară ar putea fi 
menținută pentru o perioadă în
delungată de timp.

Agențiile de presă relevă că, 
în ciuda măsurilor adoptate, 
membrii Adunării constituante 
au hotărît să-și continue activi
tatea de redactare a unei noi 
constituții filipineze. Arestarea a 
patru membri ai Adunării, între 
care a vicepreședintelui Napo
leon Rama, au arătat reprezen
tanți ai acestui 
impietează 
activității în 
constituției.

nie dintre cele două partide.
în cursul aceleiași zile, dele

gația a făcut o vizită guverna
torului orașului Tokio, Ryokichi 
Minobe, și s-a întilnit la Uni
versitatea Tokio, cu membri ai 
corpului didactic.

★

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, s-a întilnit 
marți cu conducerea Federației 
organizațiilor economice din Ja
ponia (Keidanren).

La întîlnire au participat Ko- 
goro Uemura, președintele Kei
danren, Masashi Isano, preșe
dintele Comitetului economic 
Japonia-România și președinte al 
consiliului de administrație al 
firmei „Kawasaki Heavy Indus
tries'4, Rikuzo Koto, director ge
neral executiv în Keidanren, și 
alții.

în cursul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre România și Ja
ponia.

Președintele Comitetului eco
nomic Japonia-România, Masashi 
Isano, a oferit în onoarea dele
gației române un prînz.

Congresul S.U.A. 
a aprobat 

acordul provizoriu 
cu U.R.S.S.

organism, nu 
asupra desfășurării 

direcția elaborării

• CONGRESUL AMERICAN 
a aprobat definitiv acordul pro
vizoriu dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la finele măsuri în 
domeniul limitării armamentu
lui strategic ofensiv. Camera 
Reprezentanților a adoptat, cu 
SCS voturi pentru și patru con
tra, o rezoluție a Senatului în 
favoarea acordului, care a fost 
apoi transmisă președintelui Ni
xon spre semnare.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a decla
rat că președintele Nixon este 
„extrem de satisfăcut" de votul 
din Camera Reprezentanților.

problemei aderării va 
definitiv parlamentul, 

potrivit agenției France

buri libere, 
existent între

Constituția 
prevede vreo ______  ___ r
țională de dizolvare a parlamen
tului actualii deputați menți- 
nîndu-și mandatul pînă la sfîr-

• LUNI DUPA-AMIAZA 
a avut loc, la Paris, o șe
dință a Consiliului Executiv 
al UNESCO, în cadrul că
reia a fost prezentat rapor
tul Comisiei internaționale 
asupra dezvoltării educației 
în lumea contemporană. în 
cursul aceleiași seri, ședința 
a fost urmată de o confe
rință de presă la care au 
participat Edgar Faure, mi
nistru de stat însărcinat cu 
afacerile sociale, în calitatea 
sa de președinte al Comisiei, 
Rene Maheu. directorul ge
neral al UNESCO, precum și 
alți membri ai comisiei.

Intr-una din intervențiile 
sale, Rene Maheu a spus, 
între . altele : „în ultimele 
zile, am avut onoarea și 
plăcerea să inaugurez, la 
București, Centrul european 
al UNESCO pentru învăță- 
mîntul superior, eveniment 
care relevă conștiința nece
sității unor eforturi co
mune în problemele dezvol
tării educației pe continen
tul nostru*. UNESCO se an
gajează — a spus Rene Ma
heu — să găsească și să am
plifice liniile de convergen
ță în acest domeniu.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că la Pekin au avut 
loc convorbiri între ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Ci Pîn-fei, și ministrul de 
externe al Japoniei, Masayoshi 
Ohira.

Tratativele 
Kohl—Bahr

• LA BERLIN au fost reluate, 
marți, tratativele ditre Michael 
Kohl, secretar de stat Ia Consi
liul de Miniștri al R.D. Germa
ne, și Egon Bahr, secretar de 
stat la Cancelaria federală a 
R.F. a Germaniei, în vederea 
realizării unui tratat privind 
bazele relațiilor dintre R.D.G. și 
R F.G. în cursul întîlnirii, au 
fost discutate și alte probleme 
de interes comun.

S-a stabilit ca tratativele să 
continue la 27 și 28 septembrie.

Interviul nostru cu Matti Pollinen, vicepreședintele 
de Stat al Tineretului din FinlandaComitetului

îcinte de a părăsi țara noas- 
ră, după vizita întreprinsă la 
nvitația Comitetului Central al 
Jniunii Tineretului Comunist, 
ricepreședinteie Comitetului de 

Stat al Tineretului din Finlan
de, Mctti Pollinen, a avut cmobilitatea să 
acorde un interviu „Scinteii Tineretului".

Firesc, convorbirea a debutat cu o rela
tare privind structura și obiectivele Comi
tetului de Stat ol Tineretului din Finlanda.

- Acest Comitet, precizează interlocutorul 
nostru, funcționează de fapt ca un depar
tament specializat in cadrul Ministerului E- 
ducației. El grupează circa 60 de organi
zații politice, culturale și sportive ale tine
retului finlandez. Consiliul de conducere al 
Comitetului este format din 17 membri, re- 
prezentind principalele organizații de tine
ret din țară, in principal organizațiile poli
tice. Obiectivul esențial al Comitetului de 
Stat al Tineretului este să asigure o legă
tură cit mai eficientă cu putință intre orga
nizațiile de tineret și forurile guvernamen
tale care au o tangență cu problemele și 
preocupările tineretului. In cadrul Comite
tului activează unii dintre cei mai buni ex- 
perți in problemele de tineret Comitetul 
iși spune părerile in legătură cu hotâririle 
și masurile luate de autorități, care privesc 
tinâra generație, in domeniul economic, so
cial, cultural. El formulează, de asemenea, 
propuneri in legătură cu folosirea fonduri
lor statului și municipalităților destinate ne
cesităților social-culturaje ale tinerilor.

— Ați vorbit despre rolul Comitetului ca 
un for de analizare a problemelor cu care 
e confruntat tineretul finlandez. Care sint 
cele mai actuale preocupări in acest sens ?

- Principala preocupare este legată de 
asigurarea unei pregătiri profesionale bune, 
adecvate pentru tineri, în împrejurările în 
care asistăm la modernizarea economiei. 
Odată cu aceasta, se ridică problema creă
rii de noi locuri de munco pentru tineri, 
mai ales in regiunile din nordul și sudul 
țârii, problema care cere eforturi serioase 
și care este vitală pentru evitarea șomajului 
juvenil.

— Instituția dv. are pe agenda activi
tății sale și preocupări de ordinul relațiilor 
internaționale ?
- Desigur. Comitetul acționează ca un 

for care creează posibilitatea întîlnirii frec
vente, periodice, a reprezentanților tuturor 
organizațiilor și asociațiilor finlandeze de 
tineret pentru dezbaterea problemelor inte- 
resind tineretul atît pe planul preocupărilor 
interne, cit și în domeniul internațional. Și, 
trebuie să spun că, dacă în ce privește 
problemele interne punctele de vedere sint 
de multe ori divergente, există o unanimi
tate in promovarea ideilor păcii și cooperă
rii in Europa și în lume. Organizarea re
centei Conferințe de la Helsinki a reflectat 
năzuința tineretului finlandez de a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea cooperării tine
retului european pe calea întăririi curentu
lui spre pace, destindere și colaborare în 
Europa. Noi, in Finlanda, ne-am străduit 
să organizăm cit mai bine această impor
tantă manifestare. Țin să relev că am stu
diat atent și am folosit larg experiența altor 
intilniri internaționale similare ale tineretu
lui, printre care, la loc de frunte, „masa 
rotundă" de la Snagov, cunoscuta și rod
nica inițiativă a U.T.C. din România. Sintem 
satisfăcuți de rezultatele Conferinței de la 
Helsinki care, după părerea noastră, va fa* 
cilita sporirea contribuției organizațiilor de

NORVEGIA. - Demonstrație la Oslo împotriva aderării țării la Piața comună.

Întîlnirea primarilor
capitalelor europene

La Budapesta au înce
put, marți, dimineață, lu
crările întîlnirii primari
lor capitalelor europene.

Organizată în cadrul manifes
tărilor prilejuite de împlinirea a 
100 de ani de la unirea vechi
lor orașe de sine stătătoare Pes
ta, Buda și Obuda într-un sin
gur centru, devenit capitala ță
rii — Budapesta, întîlnirea, care 
va dura trei zile, se bucură de 
prezența primarilor din 28 de 
capitale europene.

Delegația orașului București 
este condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului 
Popular al Municipiului Bucu
rești.

Întîlnirea prilejuiește un larg 
schimb de păreri în problemele

dezvoltării urbanistice, adminis
trării și gospodăririi orașelor și 
dezvoltării în perspectivă a ca
pitalelor europene. Participanții 
la întîlnire, care au luat cuvîv 
tul în cadrul primei zile a lu
crărilor, au subliniat contribuția 
însemnată pe care extinderea 
colaborării și cooperării, a schim
burilor de informații și experi
ență dintre capitalele Europei, 
orașe cu aproape 60 de milioa
ne de locuitori, o poate aduce 
în statornicirea și consolidarea 
unei atmosfere de cooperare, de 
pace și securitate pe continentul 
european.

Cu prilejul întîlnirii, în pavi
lioanele Tîrgului internațional 
din Budapesta s-a deschis expo
ziția de fotografii: „Imagini din 
capitalele europene"

• LA OKLAHOMA-CITY 
a avut loc deschiderea ofi
cială a Tîrgului Statului Ok
lahoma în prezența soției 
președintelui Statelor Unite, 
Patricia Nixon.

La tîrg expun firme ame
ricane și din numeroase țâri 
ale lumii, printre care 
U.R.S.S., Japonia etc.

Țara noastră participă 
pentru prima oară Ia acest 
tîrg internațional de mostre
— unul dintre cele mai im
portante din Statele Unite
— cu o expoziție generală 
de mărfuri, pe o suprafață 
de 550 metri pătrați. 23 de 
întreprinderi și unități eco
nomice prezintă mașini-u- 
nelte (strunguri, freze, ma
șini de rectificat), tractoare, 
mașini agricole, rulmenți, 
produse chimice, materiale 
de construcții, mobilă, pro
duse ale industriei ușoare, 
artizanat, produse alimen
tare.

încă din prima zi, pavilio
nul țării noastre a cunoscut 
o mare afluența de vizita
tori.

• PREȘEDINTELE SALVA
DOR ALLENDE a respins ce
rerea de demisie a ministrului 
chilian al educației, Anibal Pal-

Extinderea 
stării de asediu 

în Turcia

F
ma, prezentată șefului statului 
în urma unor incidente provo
cate de opoziția de extremă 
dreaptă în unele licee din ca
pitală.

• ADUNAREA NAȚIONALA 
A TURCIEI a aprobat luni ex
tinderea stării de asediu 
pusă în aprilie 1971 în 11 
giuni ale țării, printre care 
kara, Izmir și Istanbul. A 
cea de-a noua extindere a 
menului acestei măsuri specia
le, precizează agenția Associa
ted Press. Ilhan Oztrac, vice- 
ministru de stat însărcinat in
terimar cu portofoliul de inter
ne, a declarat că, pînă în pre
zent, tribunalele marțiale au 
condamnat 860 de persoane a- 
restate în baza stării de asediu, 
260 au fost achitate, iar alte 
1111 urmează să fie judecate.

im- 
re- 

An- 
fost 
ter-

tineret de pe continentul nostru la succesul 
cauzei securității și cooperării europene și» 
ca un obiectiv imediat, concret și de deo
sebită însemnătate, la convocarea cit mai 
apropiată a Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. Vreau să 
subliniez, în această ordine de idei, că or
ganizațiile de tineret din Finlanda, de cele 
mai diferite orientări, sint unanime in a 
aprecia valoarea și importanța dialogului 
între organizațiile de tineret din Europa, în
tre tinerii din țările europene pentru asigu
rarea unui climat sănătos pe continent in 
acest spirit se dezvoltă cu succes și legă
turile dintre tineretul celor două țări ale 
noastre.

— In acest context se situează, desigur, 
și vizita delegației dv. în România...

- Exact Este prima vizită a unei delegații 
a Comitetului de Stat ai Tineretului din Fin
landa în România și putem spune că a 
fost o reușită totală. Am vizitat obiective 
economice și social-culturale din București, 
Brașov și Sibiu, ne-am întilnit cu tineri 
muncitori, studenți, activiști ai organizației 
de tineret Am avut posibilitatea să cunoaș
tem viața și preocupările tineretului român 
și am fost profund impresionați de-^tiitul 
spirit de responsabilitate și marea dăruire 
cu care el participă la întreaga viață poli
tică, socială, economică a țării. Totodată, 
contactele cu conducătorii U.T.C. au relevat 
posibilitățile de colaborare dintre Comite
tul de Stat al Tineretului din Finlanda și 
Uniunea Tineretului Comunist din România.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a 
transmite tineretului român, prin intermediul 
ziarului dv., cele mai bune urări de succes 
și prosperitate.

Interviu consemnat de EM. RUCĂR

R.F. A GERMANIEI

Guvernul își va continua ,
activitatea internă și externă

Conferința de presa a cancelarului Brandt
Guvernul vest-german își va continua activitatea internă și 

internațională, îndeplinindu-și toate obligațiile ce-i revin prin 
constituție, pînă cînd se vor forma — ca urmare a rezulta
telor alegerilor din 19 noiem brie — un nou Bundestag si un 
nou guvern, a declarat cancelarul Willy Brandt, în cursul'con- 
fennței de presa organizate, luni după-amiază, în comun, cu vicecancelarul Walter Scheel. luni după-amiază, în comun, cu

EI a respins afirmațiile unor 
reprezentanți ai opoziției, po
trivit cărora guvernul actual 
nu ar mai avea, prin dizolva
rea Parlamentului, • capacitatea 
de prezentare pe plan interna
țional.

Referindu-se. între altele, la 
tratativele dintre R.F.G. și 
R.D.G. pentru încheierea unui 
tratat general. Willy Brandt a 
spus că ritmul acestora nu va 
fi influențat de campania elec
torală. Guvernul, a adăugat el, 
va depune toate eforturile pen
tru . ca acestea să fie duse la 
bun sfîrșit.

La rîndul său, Walter Scheel 
a precizat, referindu-se la ac
țiunile, internaționale pe care le 
preconizează guvernul, că va 
participa. împreună cu cancela
rul Brandt, la conferința la 
nivel înalt a țărilor membre ale

Pieței comune. La 3 octombrie
— a menționat el în continuare
— voi pleca la New York, pen
tru a explica punctul de vedere 
al R.F.G. asupra tratativelor cu 
R.D.G. și în ce privește intra
rea celor două state germane 
în O.N.U., iar la 10 octombrie 
va începe vizita în R.P. Chine
ză, pentru a examina problema 
stabilirii relațiilor diplomatice.

In continuare, Walter Scheel 
a spus : „Țelurile noastre pen
tru viitorul guvern federal 
sînt : noi eforturi pentru uni
tatea Europei occidentale, «ț'Hfcu- 
rarea unui dialog continuirîn- 
tre Europa occidentală și State
le Unite, continuarea politicii 
de destindere față de Europa 
răsăriteană și a dialogului cu 
R.D.G., iar după intrare, cola
borarea activă în cadrul Na
țiunilor Unite".

U.R.S.S. - La Volgograd se construiește un complex memo
rial muzeistic compus din Muzeul apărării orașului Țarițin- 
Stalingrad și Panorama bătăliei de la Stalingrad.o COMISIA pentru probleme

le industriei, construcțiilor și 
transporturilor a Camerei Popu
lare a Republicii Democrate 
Germane a examinat, luni, pro
iectul de lege cu privire la a- 
cordul general de trafic înche
iat între R.D. Germană și R.F. 
a Germaniei. Comisia a hotărît 
să recomande Camerei Populare 
aprobarea acordului semnat la 
26 mai 1972, la Berlin.

Cazuri de holeră 
în Tunisia

• INTRE 12 și 21 SEPTEM- 
BRIE au fost înregistrate în 
Tunisia patru cazuri de holeră, 
a anunțat luni un comunicat al 
ministerului sănătății publice 
din această țară. Autoritățile 
de resort au precizat că, în gu- 
vernoratele Beja și Jendouba, 
au fost luate toate măsurile 
care se impun la nivelul celor 
două focare ale epidemiei.

CONFLICTUL UGANDO-TANZANIAN
A LUAT SFÎRȘIT

„Conflictul dintre Uganda și Tanzania a luat sfîrșit" — a 
declarat, în cursul unei escale la Nairobi, ministrul afacerilor 
externe al Somaliei, Omar Arteh Ghalib, care și-a încheiat 
marți misiunea de mediere întreprinsă pe lîngă guvernele ce
lor două țări, întoreîndu-se la Mogadiscio. El a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de presă, că guvernele ugandez și tan- 
zanian au acceptat un plan de pace în cinci puncte propus de 
Somalia, care va fi făcut cunoscut peste cîteva zile și va intra 
în vigoare la sfîrșitul acestei săptămîni. N-au mai rămas, a 
spus ministrul somalez, decit „una sau două probleme de re
glementat", adăugind că acest lucru va fi făcut pe cale diplo
matică.

Totodată, Omar Arteh Ghalib a declarat că președintele 
Consiliului Revoluționar Suprem al Somaliei, Mohamed Siad 
Barre, îl va informa pe președintele în exercițiu al Organi
zației Unității Africane, regele Hassan al II-lea al Marocului, 
despre planul de pace acceptat de cele două părți, iar el îl va 
contacta, în același scop, pe secretarul general al O.U.A., Nzo 
Ekhan N’Gaki.
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