
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVIII. SERIA II, Nr. 7280 6 PAGINI —30 BANI j VINERI 13 OCTOMBRIE 1972

I

I

ÎNCEPUT DE AN IN INVÂ-
ȚÂMINTUL POLITIC U.T.C
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te ți agregate — Bucu

rești
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SUB SEMNUE&NIVERSÂRH

REPUBLICII

CONSTRUCTORII
ȘTIU SĂ Șl LUPTE

Sintem printre constructorii 
Centralei termoelectrice din 
Brăila. Zi ploioasă, după o 
noapte ploioasă, zi cu pint, 
după o noapte cu tint, și to
tuși constructorii nu încetea
ză lucrul, muncesc, înalță co- 
fraje. prefabricate, ridică la 
înălțime grinzi și montează a-

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

I
I

în unele județe
Căldura cu care a fost pretutindeni intîmpinat

secretarul general — expresie a sentimentelor cu

care întregul popor înconjoară partidul

■
r,Vă așteptam să venifi din nou în mijlocul nostru.

Vă cunoaștem omenia și dragostea pentru popor"'

V
Zile șf nopfî de muncă, de luptă incordată,

însuflefite de o hotărîre unanimă: ,,Nu vom pierde

nimic din roadele cimpului" *

■
Mărturii ale grijii neobosite și statornice a

conducerii partidului față de viafa de zi cu zi

a oamenilor

Joi, 12 octombrie a.c., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită de lucru 
în unele județe afectate de inundații, în urma revărsării rîurilor dato
rită ploilor abundente care au căzut în lunile septembrie și octombrie.

Conducătorul partidului și statului a fost însoțit în această vi
zită de tovarășii llie Verdeț, Cornel Burtică, Ion Stănescu, precum și 
de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și 
apelor.

Reportajul vizitei în pagina a lll-a

DE AZI,
FINALA „CUPEI DAVIS"

afectate de inundații

colo, la 30 sau 50 m, agățați 
în centuri de siguranță, mun
cesc fără întrerupere, parcă 
ignorînd ploaia și vtntul, par
că porniți să demonstreze că 
ei sint invincibili. Dar cel 
mai mult ne impresionează 
constructorii de la șantierul 4 
al Întreprinderii energocon- 
strucția care înalță coșuri de 
fum. Sini acum la cota 110 
m, înaintează îndirjiți spre 
200 m, deși aici la înălțime, 
vintul bate și mai puternic, 
iar ploaia biciuie mai nemi
los. Nu poți să te apropii de 
ei și să-i ții de vorbă. Privi
rea li-i grea, mintoasă pe vre
me, dar dacă ești mai atent, 
surprinzi in ochii lor și cite 
o licărire de bucurie, că ei 
rezistă, că sint invincibili. 
Printre ei. umăr la umăr cu 
ei maiștrii Vasile Vezeanu și 
Matei Stadler, precum și tî- 
nărul inginer stagiar Virgil 
loanițoiu. Învață și ei să re
ziste...

— Trebuie să. înaintăm cu 
2.6 m pe zi, ni se strigă la 
ureche, dar noi, în aceste 
condiții grele, reușim să îna
intăm cu 3 m pe zi. Dacă nu 
e ploaie si vînt am înainta cu 
4 m. Trebuie să terminăm co
șul de fum la 16 noiembrie, 
d.ar noi sintem hotărîți, chiar 
dacă va ploua cu gheată, să 
ajungem la cota finală, la 200 
m cu 6 zile mai jdevreme.

Cîteva sute de pași prin 
noroi, prin băltoace, și ajun
gem în sectorul chesoanelor. 
Aici nu se lucrează la înălți
me. ci în adîncime. Dhr efor
turile sint la fel de mari și 
oamenii muncesc Cu aceeași 
înaltă dăruire. Desigur, nu 
nutem să-i urmărim la lacul 
lor dc muncă fiindcă lucrînd. 
în adîncime, sub presiune, 
pentru a avea acces, ne-ar 
trebui avizul unui medic pe 
lingă multe altele. Stăm dea
supra si ne închipuim cum 
lucrează acolo la adîncime, 
sub presiune, chesoniștii din 
brigada lui Ion Coman care 
reușesc să-și depășească zilnic 
olanul de producție cu 20—30 
la sută, care au realizat pri
mul cheson cu două săptă- 
mîni nuli devreme, iar în pre
zent, la cel de dl doilea au 
10 zile avans și nu slăbesc 
deloc ritmul, și vor mai mult, 
tot mai mult. Și ni-i imagi
năm aplecați asupra uneltelor 
pe tinerii chesoniști Hie Voi
dache, Ion Angliei și Stan

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

C.S. Galați

Lucrări la un nou 
obiectiv

LA COMBINATUL SIDE
RURGIC DIN GALAȚI au în
ceput lucrările de extindere a la
minorului de benzi Ia rece — o-
biectiv de bază al siderurgiei 
noastre. Ele vizează construirea 
a trei noi hale, în suprafață de 
peste 20 000 mp. Studiile întoc
mite prevăd o creștere a produc
ției acestui agregat cu 80 la sută, 
în condițiile unor investiții ce 
reprezintă mai puțin de jumăta
te din cele efectuate în etapa 
precedentă. Investițiile sint mai 
reduse, întrucît noile hale vor 
beneficia de grupul de caje, pre
cum și de rețelele termoenerge- 
tice, de căile ferate, drumurile, 
gospodăria de apă și alte ame
najări existente.

La ridicarea noilor obiective
industriale, peste 70 la sută din 
utilaje sînt rod al industriei ro
mânești; un număr de 56 de cup
toare pentru tratament termic, u- 
tilaje pentru ajustat benzi și al
tele.

De la
SOARE ȘI
SPERANȚE
• în prima întîlnire 
— două stele de 
primă mărime : llie 
Năstase-Stan Smith
• Omul nr. 2. al e- 
chipei S.U.A. — Tom 
Gorman • în partida 
de dublu Smith îl are 
ca partener pe Van 
Dillen • Primele lo
vituri de mingi — 
azi, la orele 11.

IN PAG. V
Fotocompoziție de PAVEL TĂNJALĂ

hotărîre la acțiune
Pe Maria Miron, secretara 

uneia din organizațiile de la 
Fabrica de confecții „8 Mar
tie” din Piatra Neamț, șefa 
primei brigăzi de tineret din 
județ — înființată anul tre
cut — am intilnit-o la scurt 
timp după cele aflate la co
mitetul județean U.T.C.

Secretară a organizației 
U.T.C. din anul 1959. Maria 
Miron continuă, in aceasta 
calitate, o indelungatâ acti
vitate obștească începută 
încă din ’59. cind a fost pri
mită in U.T.C. După ce a 
terminat școala profesională 
s-a întors la Bodești, în sa
tul unde făcuse școala ge
nerală. Șase ani a lucrat 
ca bibliotecară, intr-o mun
că pe care a simțit-o indis
cutabil legată de cea de 
propagandistă.

— Cum ai ajuns din nou 
în fabrică ? — am intre-
bat-o.

— La Bodești venisem 
pentru că era satul meu și 
pentru că fostul profesor de 
română m-a enema" acolo. 
Era nevoie de o biblioteca
ră și a considerat că aș fi 
bur.â eu. Mi-a plăcu" munca 
aceasta, totuși după vreo 
6 ani mi-am zis că locul 
meu cel mai potrivit era tot 
în fabrică, unde mă chema 
meseria mea.

Aleasă după puțină vre-

UN TOVARĂȘ, 

UN PRIETEN — 

SECRETARUL 

/ U. T. C.

me secretară acolo, in fabri
că. Maria Miron a înțeles 
treptat că munca aceasta ii 
impune, mai mult decit ori
care alta, apropierea de oa
meni. dar și o mare perse
verență și intransigentă.

N-a mai mirat pe nimeni 
..curajul” secretarei cind. în 
1971, după ce un agregat ră

măsese cu majoritatea locuri
lor de muncă descompletate, 
s-a hotărit să înființeze pri
ma brigadă de tineret din ju
deț cu tinerele, multe abia 
angajate pentru calificare.

„La început a fost mai 
greu, spunea, intrucit nu e 
ușor lucru să iei oameni, 
cum s-âr zice, de pe stradă, 
să-i formezi pentru; a lu
cra cu ei la mașini moder
ne. Pentru unii, lucrul părea 
imposibil. tinerii angajați 
fiind mai totdeauna conside
rați vinovați de greutățile 
întîmpinate. Noi însă am 
reușit. A contat mult și am
biția, mindria tinerelor anga
jate de a se ști membre 
ale unei brigăzi de \ tineret, 
hotărîrea de a' arăta ce pot. 
în maximum . o lună. și ju
mătate. toate tinerele erau 
capabile să-și îndeplinească 
norma și chiar să o depă
șească. Micul nucleu de ti
nere cu experiență, de la 
care se pornise in alcătuirea 
brigăzii, iși făcuse datoria.

Hotărirea Măriei Miron de 
a veni ..la locul potrivit" 
s-a dovedit, așadar, rodnică. 
Astăzi. brigadă pe care' o 
conduce este un punct de 
referință și pentru activita
tea celorlalte brigăzi; „mai 
vîrstnice".

MARIAN GRIGORE

de'N.S. STĂNESCU

I

LUCIDITATE 
MOBILIZATOARE

> Documentele partidului nostru precizează locul pe care îl 
1 ocupă România. zilelor noastre în economia mondială: ea 
i este o țară socialistă în curs de dezvoltare. Se poate spune, 
• în această privință, că a caracteriza nivelul actual de dez- 
1 voltare economică în modul clar în care se face în docu- 
i mentele offciale ale conducerii de stat și de partid ale țării 
1 noastre este o dovadă de curaj politic și, in același timp, 
1 de deplină și responsabilă luciditate. Este o dovadă de cu- 1 
i raj politic pentru că mai există încă numeroși oameni care 
- mai cred intr-un fel de miraj al cuvintelor și care consideră 

că dacă un lucru nu este rostit el încetează să mai existe. 
Acești oameni sint de părere că a spune că o țară este 
in curs de dezvoltare ar implica un fel de „complex de infe
rioritate'', o recunoaștere a avansului altor popoare în ce 
privește dezvoltarea economică fiind echivalentă - pentru ei 
- cu un fel de recunoaștere implicită a „superiorității" alto
ra. Așa ar fi dacă, în mod deliberat și conștient, poporul 1 
nostru ar fi optat pentru înapoierea economică, pentru stag- 1 
nare sau ar fi refuzat dezvoltarea economică printr-o res- 1 
pingere sistematică a muncii și efortului. ’

in realitate, poporul român este muncitor (se recunoaște
și s-a recunoscut din totdeauna hărnicia sa), inventiv, adu- 1 
cind un important aport la dezvoltarea științei, tehnicii și ( 
artei mondiale. Dacă România antebelică era subdezvoltată < 
și am reușit, in circa 20 de ani ai perioadei postbelice, s-o *

(Continuare în pag. a Il-a) •
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Început de an în învâțămîntul politic u t. c Accente

la 
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in care s-a 
organizația

revine 
profil

ai felului 
in

pe linia perfecționării 
politic de

Prima temă, prima dezbatere, prima luare 
cuvînt — Ion Turică din secția montaj. După 

vor mai urma și alții...

Cu caietele de conspecte și creioanele In mîlni, după ce abia și-au 
părăsit mașina și locul de muncă, tinerii se Îndreaptă spre sala 
unde peste cîteva clipe se va prezenta prima temă anunțată in 
ciclul „Tradiții revoluționare ale clasei muncitoare și ale P.C.R.“

NU SE MASCARA
IN METRI

cum

■■

crezînd pm-

anual

UN ATRIBUT ALaniversarea

nu 
u- 

mu
noastră 

se face, 
ceea ce 
interesa 

sau pe

e de
Prin- 

puse iu 
funcțiune înainte de termen, 
iar complexul va realiza be
neficii suplimentare.

D. MATALA

țniafei 
>r so

aței con- 
i in an

ime dife
ritelor orînduiri sociale 7

PRIMELE TEME, 
PRIMELE DEZBATERI

Viața organizațiilor U.T.C. înscrie în 
această săptămină un moment deosebit, 
deschiderea anului de invățămint poli
tic. Așadar, uteciștii din întreaga țară 
reiau în cadrul specific al acestei activi
tăți procesul complex și de mare răs
pundere comunistă a însușirii de noi cu
noștințe politico-ideologice, de aprofun
dare a celor deja știute, de studiere a 
ultimelor evenimente consemnate în via
ța politică a țării. Desigur, în acest sens, 
ne gindim mai întii la faptul că anul 
1972 se remarcă prin aceea că este de
finit de lucrările recentei Conferințe Na
ționale a partidului, care a conturat o 
amplă analiză a stadiului actual și a 
perspectivelor de dezvoltare a construc
ției socialiste in România. In lunile care 
urmează, pe uteciști ii așteaptă un efort

durabil de asimilare și înțelegere a unui 
larg repertoriu de probleme teoretice și 
practice, privind participarea lor, a tutu
ror tinerilor, la aplicarea in viață a prin
cipiilor și angajamentelor ce decurg din 
documentele conferinței. De aceea, pen
tru fiecare dintre ei, redeschiderea cercu
rilor de învățămînt politic comportă sem
nificația concretizării și mai perseve
rente, cu maximum de dăruire, a dato
riei ce le 
propriului 
nist.

Martori
petrecut acest moment
U.T.C, de la Fabrica de mașini unelte și 
agregate din Capitală, vă prezentăm cî
teva imagini ce ilustrează secvențele 
principale ale desfășurării Iui.

Membrii organiza
ției U.T.C. nr. M 
din secția mecanlc- 
șef ascultă cu aten
ție prima temă a 
cercului. Nici nu se 
putea un loc mai 
potrivit pentru o 
acțiune politică de
ck punctul de in
formare și docu

mentare.

Impresii proaspete 
culese după Încheie
rea ședinței de cerc: 

— Mă apuc ime
diat să-mi fac con
spectele la biblio
grafia dată.

— Slnt bucuros că 
am trecut imediat 
la dezbateri, că am 
lăsat la o parte la
tura festivă și ne-am 
apueat de treabă.

— Aș vrea ca la 
seminar propagan
distul să insiste mai 
mult asupra conți
nutului cifrelor pe 
care le-a cuprins 
materialul

Imaginile de mai sus, ca 
desfășurarea în totalitate a pri
melor ședințe de cerc la organi
zația U.T.C. de la Fabrica de 
mașini unelte și agregate, dove
desc că se poate vorbi de un 
început bun. Aprecierea este în
dreptățită, mai ales, de faptul că 
începutul la care ne referim a 
coincis cu o atmosferă activă, de 
lucru, că s-a trecut imediat la 
dezbateri, că atît propagandiștii 
cît și cursanții arată o bună 
dispoziție pentru studiu, că pri
mii au venit serios pregătiți cu 
problemele pe care le-au pre
zentat tinerilor, că ceilalți sînt 
animați de hotărirea de a și le 
însuși temeinic. Ținînd seama 
de felul în care a decurs cea 
dinții ședință de cerc, rămîne 
doar ca el să continue și în cele 
care vor urma. începutul ne face 
să credem că lucrurile nu vor 
rămîne un deziderat, ci vor ft 
confirmate în fiecare dintre 
lelalte activități găzduite 
cercurile de învățămînt din 
brică.

Foto-reportaj de : 
TRAIAN GINJU 
și O. PLECAN

fi

ȘTIINȚA CONDUCERII La Piatra Neamț
UN NOU COMPLEX AVICOL

Un nou complex avicol, în 
care pot fi crescute ___ ‘
72 000 păsări, a fost dat în 
exploatare la Piatra 
Dotat m instalații și utilaje 

citate — reali- 
a românească,

Neamț.

Sub semnul aniversării 
nui sfert de veac de la pro
clamarea' Republicii vor- avea 
loc în institute de învățămînt 
superior și facultăți, la case
le de cultură și cluburile stu
dențești numeroase și varia
te manifestări. Sînt prevăzu
te în acest sens expuneri, 
conferințe, întîlniri cu perso
nalități ale vieții politice, e- 
conomice șj social-culturale, 
simpozioane pe teme adec
vate marelui eveniment.

în luna decembrie se 
organiza la Timișoara un 
locviu, în cadrul căruia

va 
co- 

_ ___ ___ _ vor 
ft dezbătute problemele ac
tuale ale mișcării teatrale 
studențești. Consemnăm, de 
asemenea, inițierea vmw 
curs de literatură, publicisti
că și grafică politică cu te
ma „Republica — biografie 
și istorie“ și a unei expoziții- 
concurs de artă plastică „Ța- 
ra mea de aur, țara ae 
dor“. Tot în această perioa
dă, formațiile artistice stu
dențești vor prezenta la ca
sele de cultură, in întreprin
deri și la sate, spectacole 
consacrate aniversării Repu
blicii. 

Constructorii
(Urmare din pag. I) 

Dobrin, adevărați recordmani 
în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, tineri entuziaști care m 
fața greutăților sînt invinci
bili.

Pornim spre alte zone ale 
platformei și plouă la fel, de 
puternic ș< vîntul nu slăbeș
te, iar sus, la înălțime, pe 
construcții metalice, tineri 
prinși în centuri de siguran
ță lucrează fără întrerupere. 
De acolo, ni se spune, daca 
ar fi soare s-ar vedea bine o- 
roșul Brăila. Dar nu e soare, 
de cîteva zile nu e soare.

Ajungem în sectorul șantie
rului energomontaj. Vedem 
cițiva muncitori cu salopetele 
ude intrînd în niște barăci și 
pe alții ieșind dar cu salope
tele uscate. Ce se întîmplă 
aici? întrebăm. Iși schimbă 
hainele că să poată continua 
lucrul, ni se lăspunde.

Ne întoarcem, ne întîlnim 
cu inginerul Petre Marinescu, 
șeful șantierului 4 al între
prinderii energoeonstrucția.

— Am cerut întreprinderii 
să ne suplimenteze planul, ne 
spune. Constructorii noștri 
știu nu numai să muncească, 
ci și să lupte. Cu asemerma 
oameni îndeplinirea planului 
cincinal în 4 ani și jumătate 
și chiar mai devreme, începe 
să devină tot mai mult o 'Nu
litate impresionantă. în fața 
greutăților, constructorii noștri 
sînt invincibili.

specialiștilor, dar si al 
colectivității

Chiar dacă 
are dimensiunile 
nui fenomen, 
poate tocmai de a- 
ceea, o împrejurare 
sau alta, întîlnită cu 
totul accidental, tre
buie să ne dea de 
gindit de pe acum, 
dacă vrem să i»« ne 
dea bătaie de cap 
mai tîrziu. . Pentru 
că nu prin repetare 
un fapt oarecare, 
deocamdată doar 
regretabil, poate
deveni îngrijorător, 
ci prin consecințele 
pe care le dezvăluie 
încă de la primele 
șale manifestări.

Întîlne.ști, de pil
dă. într-o organiza
ție U.T.C. tineri ca- 

se cunosc de 
mult, care au fost 
poațe colegi de 
școală cîndva și se 
strigau pe numele 
mic, pentru ca aici, 
deodată sau treptat, 
să adopte o atitu
dine țeapănă, dis
tantă, să discute 
între ei în limbajul 
ședințelor, silin- 
du-te să nu-i mai 
recunoști, să nu se 
mai recunoască ei 
înșiși; într-.un alt 
loc, afli cu surprin
dere că un tinăr, 
care a ajuns la mi
liție printr-o împre- 
iurare de loc ono
rabilă, este consi
derat de organiza
ția în mijlocul că
reia s-a mișcat ani 
de zile drept un 
băiat „muncitor", 
..conștiincios", „ca
re i.yi îndeplinește 
sarcinile", pentru 
că nimeni nu-l cu
noaște și dincolo de 
perimetrul celor opt 
ore de lucru ; in 
sfîrșit, în altă parte, 
discuți cu un tînăi 
pe care secretarul 
U-T C. l-a etichetat 
deia drept „inac
tiv", drept „un om 
carp nu răspunde la I 
chemări", ca să ți 
se spună fără nici 
un menajament :
„Nu răspund, în-

tr-adevăr, pentru că 
nici nu sînt chemat 
decît la ședințe. In 
organizația 
numai asta 
Nimic din 
m-ar putea 
pe mine 
alții".

Sînt, așa 
spuneam, accidente, 
întîmplări mai mult 
sau mai puțin re
gretabile. Dar nu 
lipsite de impor
tanță totuși. Atitu
dinea rigidă, rezer
vată, a unpi tinăr 
față de altul trădea
ză o anumită „ofi
cializare" a relați
ilor, ceea ce împie
dică o apropiere de 
mai mare intimitate. 
Absența din pro
cesul cunoașterii u- 
nui om a trăsături
lor sale morale, a 
modului său de a 
gîndi în orice îm
prejurare, duce fi
resc la incapacitatea 
de a adopta cele 
mai bune hotăriri 
atunci cînd sînt în 
joe interesele între
gului colectiv. Iar 
dacă un tinăr, unul 
singur, îți spune că 
nu-l interesează ce 
faci țu acolo, în șe
dințe. în calitate de 
secretar ești dator 
să-ți. ridici în fața 
ochilor un semn da 
întrebare, să te gân
dești că între tine și 
el a intervenit um
bra rece a distanței 
și că mîine alți ti
neri îți vor putea 
reproșa același lu
cru. Ești dator, tot
odată, să acoperi 
prin ceva distanța 
aceasta, și nu prin 
cei cițiva pași care 
vă despart, fiindcă 
nu de o depărtare 
fizică este vorba, ci 
print.-o întreagă ac
tivitate in care să se. 
regăsească, rotund, 
tot universul da 
idei, de preocupări, 
de aspirații al fie
cărui tinăr. Recent, 
în cuvântarea cu 
care a inaugurat, la

Cltij, noul an de în- ; 
vățămînt universitar, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea; 
„Nu se poate con
cepe o organizație 
de tineret care să 
nu se preocupe da 
problemele tineretu
lui. de organizarea 
vieții sale. Altfel 
încetează de a mai 
fi o organizație a 
tineretului". Iată 
deci unde trebuia . 
căutată îpsăși condi
ția de existență a , 
organizației U.T.C 

îmi amintesc că 
o dată, într-un oraș 
din Ardeal, am în- ' 
trebat-o ne secreta
ra unei organizații ' 
U. T. C. dintr-o ■ 
întreprindere texti- ; 
lă la cile nunți ala 
fetelor din fabrică a j 
fost martoră în de- ■ 
cursul unui an de j 
zile. S-a uitat mai • 
întîi contrariată la ' 
mine, crezînd pra- J 
bahil că glumesc. 1 
apoi mia răspuns j 
sec: ,,La nici una. • 
Ce să capt eu. la \ 
nunti ?" Ca să aflu • 
apei că nu se duse- 
se pentru că nici nu - 
fusese invitată, pen- 
tril că nici fetele nu 
simțise'ă nevoia s-o ' 
aibă lingă ele ve • 
secretată într-un a- 
semenea moment. 1 
Ca și atunci, acum j 
mă gîndesc că ' 
adevărul cuprins în 
cuvintele secretam- ' 
lui general al parti- , 
dului trebuie să * 
constituie un în- < 
demn pentru fiecare ' 
activist al organiza- < 
ției, o 
adresată

chemare 
...... ...... fiecăruia 
din noi, cei ce ne 
numărăm în rîndul 
militanților organi
zației de tineret, 
pentru ca toți tinerii 
să se simtă, să tră
iască și să acțione
ze, în sinul colecti
velor de uteci-ști, 
„ca la ei acasă".

— Tovarășe profesor, 
prin ce credeți că sa dis
tinge, față de știința caa- 
ducerii, activitatea da 
conducere 7

— Activitatea de conducere 
este o acțiune socială efectuată, 
în diferitele sisteme sociale, de 
către grupuri specializate In e- 
lgborarea scopurilor comune, fn 
asigurarea cooperării membri
lor societății și a diverselor ac
tivități sociale, de coordonare a 
funcțiilor și a obiectivelor pro
prii diferitelor ramuri ale vie
ții sociale, de integrare a diver
selor activități in cadrul unei 
singure acțiuni îndreptate spre 
menținerea și perfecționarea 
sistemului social dat.

în sistemele sociale în care 
există clase antagoniste această 
funcye a fost însușită de cei 
care dețin proprietatea asupra 
mijloacelor de producție și a 
devenit un privilegiu, un mono
pol al clasei dominante. In so
cietatea socialistă, partea socie
tății care exercită funcția de 
conducere e formata din mem
brii comunității proprietarilor 
colectjvj ai mijloacelor de pro
ducție, membrii clasei munci
toare. Mai exact, de partidul 
marxist-leninist, reprezentind 
partea cea mai înaintată a cla
sei și in aceasta calitate înde
plinind rolul de forță politică 
conducătoare în societate.

Deci, atunci cind vorbim des
pre conducerea societății avem 
in vedere o activitate socială 
desfășurată de o anumită parte 
a societății, în condiții determi
nate de structura de clasă a so
cietății respective.

-e Putem vorbi despre 
un specific al activității 
de conducere in socia
lism 7

—• Specificul activității de 
conducere in societatea socialistă 
este atragerea treptată a mase
lor, a întregii populații la e- 
exercitarea funcției de condu
cere la nivelul activităților e- 
conomice, social-politice, cultu
rale ș.a.m.d. Acest .proces face 
ca în cadrul societății socialiste 
exercitatea funcției de condu
cere să devină un atribut al în
tregii colectivități.

Firește, acest lucru nu tre- 
. bule înțeles într-un fel sim

plist și naiv, deoarece conduce
rea unor sisteme sociale com-

:e.e eon-
țir. sesrc.2

re gra» 
și 

îate, toate

■f'

Dialogul nostru

cu prof, dr.

PÂVEL APOSTOL

du-se, crește si gradul de uti
lizare a științei si tehnicii in 
Îndeplinirea funcțiilor de con
ducere. De aceea chiar țg fa
zele avansate ale societății co
muniste 
oameni 
țile de 
cietatea

vom avea nevoie de 
specializați tn activită- 
conducere privind so- 
In ansamblul el

— Care este 
intre activitatea 
ducere și știința 
rii

raportul 
de con- 

conduce- 
ca disciplină 7

— Știința conducerii este 
disciplină științifică care are 
obiect studiul activității de con
ducere, așa cum se exercită în 
diferitele societăți și firește, ca 
orice știință, servește la per
fecționarea activității ce face 
obiectul ei de studiu, pe baza 
datelor oferite de știința și teh
nica actuală.

O
ca

—• Specialistul in știința 
conducerii nu e cu nece
sitate un conducător so
cial-politic 7

— Conducătorul social-politic 
e ales și delegat de societate să 
îndeplinească o anumită func
ție socială, în timp ce specia
listul în știința conducerii e 
cercetătorul care studiază mo
dul în. care se realizează aceas
tă funcție. El nu trebuie să aibă 
neapărat o delegație, el nu se 
reprezintă decît pe el însuși în

efortul de t
*
ducere pe c<

Ceîe 
spre s

tateiege. a explica, 
procesul de con-

. rir.ța conducerii unități
lor sociale este desigur specifici 
diferitelor orînduiri sociale, to
tuși in acest domeniu al știin
ței conducerii există o serie de 

și rezultate care se pot

m

'fii

studiază.
spuse mai sus converg 
ibLirrierea cerinței ca ac- 
s de conducere să be- 
'c de pe ui1 ma rezultate— 

ținute in cercetarea care 
are ca obiect conducerea, deci 

fucătarul'uî social-politic i 
pretinde Însușirea acestor 
iltzte. Acesta este și sensul 
urilor luate de conducerea 
idului nostru pentru orga- 
rea unui studiu In colectiv 

si pentru orga-’izarea unor ci
cluri de activități educativ-in- 
siructive legate de cunoașterea 
si însușirea rezultatelor de plnă 
acum ale științei conducerii so
cietății socialiste. Conducerea 
partidului nostru este, tn acest 
sens, un exemplu de conducere 
înțeleasă șj realizată științific 
dar și de o cereetare și studie
re la înalt nivel teoretic a pro
blemelor conducerii.

Caracteristică științei condu
cerii e preocuparea de a găsi 
metodele de perfecționare, de 
optimizare și îmbunătățire a 
procesului de conducere. De a- 
ceea știința conducerii este un 
studiu, prin natura sa, interdis- 
ciplinar și tn mod practic tre
buie să distingem o știință a 
conducerii care în ultimă instan
ță stabilește reguli ale unei 
bune conduceri științifice. E- 
xistâ o știință a conducerii uni
tăților vieții sociale î știința 
conducerii unităților economice, 
știința conducerii unităților de 
sănătate, știința conducerii uni
tăților de învățămînt, știință 
conducerii unităților militare 
ș.a.m.d. De altfel așa s-a și 
constituit știința conducerii.

E un merit teoretic și meto
dologic remarcabil al conduce
rii partidului nostru și al tova
rășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, de a evidenția pregnant pe 
lingă știința conducerii diverse
lor ramuri, sectoare sau unități 
ale vieții 
conducerii 
blul ei, o 
realizarea 
primat în scopuri obiective bine 
precizate ale întregii societăți 
și care își subordonează proble
mele legate de conducerea fie
cărui sector.

De multe ori se poate întîm- 
pla ca din punctul de vedere al 
bunei desfășurări a conducerii 
într-un sector oarecare să fie 
recomandată o anumită metodă, 
dar ea s-ar putea șă nu fie cea 
.mai potrivită pentru interesul

■7s®

mas

soeiale, o știință a 
societății în ansam- 

știință preocupată de 
idealului social ex-

reguli __ _
aplica tn indiferent care sistem 
social.
științei conducerii societății, 
considerată in ansamblul ei, de
și persistă elemente comune, 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în remarcabila ex
punere făcută la deschiderea 
Colocviului privind problemele 
științei conducerii socialiste, 
ponderea elementelor specifice 
sistemului social respectiv este 
aici mult mai mare ; sau conți
nutul ideologic al activității so
ciale este prioritar.

Știința conducerii societății 
in ansamblul ei este orientată 
evident spre realizarea specifi
cului unei anumite orînduiri so
ciale, și de aceea asigură toc
mai realizarea acestui specific 
— este preocupată în primul 
rind de el.

Principiile conducerii, ale ști
inței conducerii societății so
cialiste, reprezintă o achiziție 
științifică de prim ordin care, 
fără îndoială, fundamentează 
știința conducerii societății 
noastre socialiste în procesul ei 
de dezvoltare multilaterală.

în schimb în privința 
inducerii societății,

Interviu realizat de
DORINA TURCU
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Ora de audientă a 
SC INTEl I TINERETULUI

Un răspuns
pentru 12 întrebări
Am numărat în finalul scrisorii 

adresate rubricii de către tînăra 
Rodica Cristea din Galați, nu 
mai puțin de 12 întrebări. Ele 
ne erau adresate cu scopul de
clarat de a decide dacă în func
ție de planurile de învățămînt 
ale liceelor sanitare și de regula
mentele de funcționare ale aces
tora, se justifică sau nu mășura 
luată împotriva sa de Liceul sa-, 
nitar din Galați, care hu i-a per
mis rejnscrierea în anul II, decla- 
rind-o 
discuta 
vfedem, 
care

repetentă. înainte de a 
hotărirea ca atare, 
mai întîi, împrejurările 

au dictat luarea măsurii.

LUCIDITATE
(Urmare din pag. 1)

ridicăm - deocamdată - la nivelul unei țări în curs de dez
voltare, atunci trebuie să se știe clar că responsabilitatea 
unei asemenea „moșteniri" nu ne incumbă nouă, poporului 
român, ci acelora care au menținut în mod deliberat econo
mia țării la un nivel scăzut, monopolurile internaționale care 
au exploatat în perioada antebelică avuțiile solului româ
nesc și au împiedicat dezvoltarea sa industrială, mecaniza
rea agriculturii sale, i-au frînat transporturile, au făcut ca 
nivelul de trai al majorității populației noastre să rămină la 
cote extrem de scăzute.

Am refăcut economia națională grav afectată de război, 
Am creat ramuri în economie pe care nimeni nu le-ar fi 
putut imagina in perioada de dinaintea construcției socia
liste. Am făcut muit, n-am făcut încă destul pentru a ajun
ge la nivelul țărilor avansate ale lumii.

Arătînd că sîntem încă o țară in curs de dezvoltare, partidul 
nostru a cunoscut foarte bine trăsătura esențială a caracte
rului poporului nostru : luciditatea nu e descurajantă, ci mo
bilizatoare. Acum știm mai bine ce mai avem de făcut, știm 
încotro ne îndreptăm. Vrem să construim o societate cu eco
nomie avansată. Pentru aceasta trebuie să sporim produc
ția țării, șă o modificăm structural în funcție de cerințele 
științei și tehnicii contemporane și mai ales în funcție de 
cele ale științei de mîine. Vom crea însă nu numai o socie
tate a bunăstării pentru întreg poporul, dar și o societate 
a deplinei realizări și participări creatoare a fiecărui om în 
parte la munca și conducerea societății, într-un cuvînt, o 
societate bazată pe echitate și pe dreptul fiecăruia la feri
cire. O astfel de societate nu poate fi decît socialistă - în 
ce privește relațiile de producție - și multilateral dezvoltată 
- in privința forțelor de producție.

O facem apelînd la datele scriso
rii primite.

în anul școlar 1970/1971,. Ro
dica Cristea a fost elevă a sec
ției de tehnică dentară din ca
drul liceului sanitar. Primele 
două trimestre le încheie cp re
zultate slabe, rămînînd corigentă 
la mai multe discipline printre 
care (în trim. II) și instruirea 
practică. La finele trimestrului 
III, alături de un alt obiect de 
studiu, nu obține, din nou, notă 
de trecere la instruirea practică. 
Situația se repetă în privința 
practicii și la examenul de cori
gență, cînd primește notări sub 
limită. Lipsa aptitudinilor, a în- 
demînării pentru- efectuarea lu
crărilor de tphnică dentară are 
drept consecință, firește, nepro- 
rnovarea anului de studii. Lucru 

să cunoscut și de eleva Rodica 
Cristea. Ceea ce reclamă acum 

: este faptul că planificarea exa
menelor de corigență, după opi
nia sa, s-a făcut defectuos, cu 
încălcarea prevederilor regula
mentare, că rezultatele exame
nului nu au fost obiectiv apre
ciate. Acestea sînt de altfel, și 
motivele care au determinat-o să 
ne scrie. Sînt ele sau nu înteme
iate ? Pentru a răspunde să le 
analizăm pe rînd.

în privința datei examenelor, 
conducerea liceului sanitar le-a 
fixat, în deplină concordanță cu 
planul de învățămînt, între 25-— 
30 august, înaintea perioadei de 
instruire practică de vară. Proce- 
dîndu-se așa, corespondenta 
noastră consideră că s-a luat po- - 
șibilitatea cursanților corigenți 
să-și desăvârșească deprinderile 
în vederea reexaminării. Inexact, 
însă. Pentru elevii corigenți la 
practică în trimestrul III, con
ducerea liceului a organizat în 
mod special pregătirea în labora
toarele școlii, pregătire la care a 
luat parte și semnatara scrisorii. 
Practica de vară s-a desfășurat 
între 1—15 septembrie și a con
stat — din nou potrivit progra
mului de învățămînt — în efec
tuarea unor lucrări practice pre
gătitoare pentru anul II. Era deci 
fiiesc ca la practica de vară să 
participe numai cei care au pro
movat anul I.

Dar nici asupra lipsei de obiec
tivitate a comisiei în fața căreia 
a susținut examenul de corigen
ță. corespondenta nu are drepta-

te în susținerile sale, Inspectora
tul șcqlar a numit ulterior un co
lectiv de specialiști din afara 
școlii, pentru revizuirea lucrări
lor. Concluziile colectivului au 
corespuns întrutotul cu aprecie
rile comisiei de corigență: „eleva 
Cristea Rodica nu avea deprin
derile practice necesare promo
vării anului I“.

Ne pare rău, dar asta-i situația 
exacta 1

Filiala CIX. București 
este de altă părere...
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I
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Acum cîteva zile a venit la 
redacție tînărul Coștică Tone, 
din București. Ne-a adus la 
cunoștință un fapt pe care, pro
babil, nu l-am fi crezut dacă nu 
ne-ar fi prezentat cîteva acte. 
Este vorba de o încălcare a legii, 
mai exact spus de nerespectarea 
unei hotăriri judecătorești.

In anul 1971 C.Ț. a încheiat 
un contract de împrumut cu fi
liala C.E.C. a municipiului Bucu
rești, în vederea construirii unei 
locuințe proprietate personală. 
Cîteva, luni mai tîrziu, în martie 
1971, filiala C E.C. îl cheamă în 
judecată cerînd instanței anula
rea contractului de împrumut 
deoarece nu era încheiat cil res
pectarea dispozițiilor legale, be
neficiarul cieditului ueavînd do
miciliul în București. A urmat 
procesul, soluționat prin obli
garea lui C. Ț. la restituirea îm- 
prumutului. Dar, între timp, 
înamte ca hotărirea să devină 
derinitivăy C. Ț. obține mutarea 
definitivă în București. Deci și 
îndeplinirea condiției de a priiții 
creditul. Și, în recursul judecat, 
la cererea sa, instanța trebuia să 
țină seama de acest lucru. To
tuși...

Dosarul ajunge în cele din 
urmă la Tribunalul Suprem. Se 
judecă din. nou, iar hoărîrea dată 
la 30 mai a.c. este favorabilă lui 
Costică fone. Favorabilă numai 
din punctul de vedere al justiției. 
Pentru că filiala C.E.C. Bucu
rești are, se pare, o altă părere. 
Deși au trecut mai bine de cinci 
luni de cînd a fost recunoscut 
dreptul lui C.Ț. Ia împrumut, fi
liala C.E'.C. tot amină aplicarea 
hotăririi. Sg nu cunoască oare 
filiala că o hotărîre judecătoreas
că defiriitivă devine, pentru toți, 
lege în, privința respectării ei ?

Redactorul rubricii :
MIRCEA NICOLĂE
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNELE JUDEJE AFECTATE DE INUNDAȚII

Tn urmă cu citeva zile, o in
formație apărută în presă, adu
cea la cunoștința opiniei pu
blice faptul că în unele jude
țe ale țării, rîurile și-au ieșit 
din matcă, iriundînd zeci de mii 
de hectare de teren, gospodării 
țărănești și construcții agro
zootehnice, drumuri publice, a- 
fectînd diguri și distrugînd po
duri. în toate localitățile care 
au avut de suferit de pe urma 
stihiilor naturii, populația, mo
bilizată de organele locale de 
partid și de stat, s-a ridicat cu 
mic cu’ mare, pentru evitarea 
si înlăturarea efectelor inunda
țiilor. în urma măsurilor ener
gice care au fost luate, au fost 
evitate pierderile de vieți ome
nești ; populația aflată în pri
mejdie a fost evacuată, acordîn- 
du-i-se ajutoarele necesare. 
Oamenii au dovedit și dovedesc 
în continuare o înaltă conștiin
ță patriotică si civică, și faptele 
atestă încă o dată, prin puterea 
adevărului, puternica unitate 
moral-pplitică a întregului nos
tru popor care, sub conducerea 
partidului înfruntă cu bărbă
ție si curaj, greutățile. unin- 
du-și forțele pentru învingerea

Prezență tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în zone încercate de 
calamități este o mărturie a- 
dînc grăitoare a grijii sale neo
bosite, statornice față de via
ța de zi cu zi a oamenilor, a 
preocupării sale ca societatea 

xnoastră să pășească neabătut 
înainte, chiar dacă în drumul 
său se ivesc obstacole. Cetățenii 
din județele Ilfov, Teleorman, 
Olt, Dolj, Gorj si Argeș, care 
l-au avut în mijlocul lor pe 
conducătorul partidului și sta
tului, în cursul vizitei de lu
cru pe care a efectuat-o, au ți

• nut să-și exprime direct,_ co
pleșiți de emoție, știma și -dra
gostea sâ-i adreseze din mima 
mulțumiri pentru sprijinul pe 
care l-au primit din partea sta
tului. asigurîndu-1 ca vor tace 
totul pentru ca in cel mai scurt 
timp să lichideze urmările inun
dațiilor. N-a fost om, din zecile 
si zecile care au stat de vorba 
cu tovarășul Ceaușescu, care 
sa nu mărturisească deschis ca 
prezența sa le dă Un adevărat 
sentiment de siguranța, î îm
bărbătează. De altfel, p. etutin 
deni în locurile vizitate, a ie
șit pregnant în evidența ca ță
ranii cooperatori șl alături de 
ei toată suflarea comunelor, au 
muncit zi și noapte, fără răgaz 
pentru a stăvili furia apelor, și 
o dată victorioși în lupta cu 
natura, au trecut CU toate for
țele la strîngerea.. recoltei, la 
amenajarea canalelor de. scur- 
gere a apei de pe terenuri, 
tru a asigura efectuarea 
mînțărilor de toamnă.

De altfel, indicațiile pe 
tovarășul Ceaușescu le-a 
organelor locale de partid b* — 
stat, conducerii ministerului ae 
resort vizează în_ primul rina 

tru acordarea de Ajutor popu
lației sinistrate, asigurarea ada- 
postirii celor rămași fără locu
ințe, refacerea și consolidarea 
digurilor, mobilizarea întregii 
populații-la acțiunile pentru e- 
vacuarea apei— de pe suprafe
țele agricole prin șanțuri . de 
scurgere, strîngerea, recoltei și 
trecerea neîntîrziată la execu
tarea lucrărilor de însărnînțari.

...Un prim popas in vizita de 
lucru se face la Cornetu, ju- 
dețul Ilfov. Ulițele au fost 
transformate în adevarate 
rîuri, apa ajungînd . la multe 
case, pînă Ia streașină. Aici, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinațî de tot ara
tul Gheorghe Necula, prim- 

ăjteeretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P. C. R. După o 
scurtă informare în legătură cj 
situația creată în județ, ca ur
mare a inundațiilor, cu acțiunile 
de ajutorare a cetățenilor, se
cretarul general al partidului 
vizitează comuna • Cornetu. In 
numele locuitorilor, secretara 
comitetului de partid, Constanța 
Bunea, adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu spune : ..Pre
zența dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, în aces
te momente grele ne dă curai. 
Simțim încă o dată că partidul, 
conducerea sa, sînt una cu po
porul". .

Lâ rîndul său, primarul co
munei, Gheorghe Popescu, ara
tă că apele Argeșului s-au re
vărsat pe aproximativ 6 500 ha, 
inundînd 700 de locuințe din 
comună, din care 100 grav ava
riate. El arată că locuitorii co
munei, cu mic. cu mare, și ală
turi de ei militari ai forțelor 
noastre armate, au lucrat zile și 
nopți fără întrerupere pentru 
evacuarea populației, apărarea 
bunurilor, astfel incit nu s-a 
înregistrat nici o victimă ome
nească, nu s-au pierdut anima
le. Se arată, de asemenea, că, 
în paralel cu lucrările de înlă
turare a avariilor produse de 
ape, peste 200 de săteni se află 
în această zi pe cîmp la strînsul 
porumbului, cartofilor, a celor
lalte culturi de toamnă, pentru 
ca pierderile să fie cît mai mici.

Se parcurge apoi cu mașinile 
pină Ia marginea comunei — una 
din arterele principale acoperită 
de un strat de apă mai mare 
de o jumătate de metru. Aici, 
sătenii au supraînălțat un dig 
existent. Și la ceasurile dimi
neții, cinci are Ioc vizita, locuito
rii efectuau diferite lucrări pe 
dig pentru a preveni orice în
cercare a apelor de a-1 pă
trunde.

Secretarul general al partidu
lui este informat că în comună 
au fost alcătuite ad-hoc patru 
comisii cetățenești care au con
dus și organizat atît acțiunile 
de apărare cît și cele de preve
nire a altor inundații în comu
nă și în raza ei, Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
sătenilor să acorde prioritate 
evacuării apelor, îndeosebi de 
pe terenurile destinate însămîn- 
țărilor de toamnă, în așa fel 
încit această lucrare să înceapă 
imediat ce se poate intra cu 
mașinile în, cîmp. Primul secre
tar al comitetului județean de 
partid informează că pe raza 
multor comune din județ, eva

pen- 
însă-

care 
dat 

și de

__ u fn "primul rînd 
luarea tuturor măsurilor pen-

cuarea apelor a fost terminată, 
ceea ce face posibil ca însă— 
țatul să înceapă în citeva zile. 
Apropiindu-se de tovarășul 
Ceaușescu, cooperatorul Ștefan 
Mitrtiș îi strînge mir.a. spu- 
nînd :

— Pentru noi, nu sfnteți 
oaspete, ci adevărat tovarăș. 
Drept să spun, ce așteptam să 
veniți în mijlocul nostru. Doar 
vă cunoaștem omenia ș: dragas- 
tea pentru popor. O să invfc- 
gem în citeva zile toate gre_- 
tățile, ne rom reface gospodă
riile și nu rom Fierce : - 
din roadele bogate ale dtaap.- 
lui.

Se trece apoi in partea cpc»ă 
a satului, unde trece șoseaua 
județeană. Aici, furia apelor r 
încetase. Era .un adevărat _al 
doilea .Argeș*. cum l-an. anmit 
localnicii. Si aici, secretar-, 
general al partidului este În
conjurat cu multă iii ^»rw de 
mulți locuitori ai comunei, 
aflați în plină activitate per- 
săparea unor șanțuri și canale 
de scurgere a apei di.-. 
gospodăriilor. Deputatul X asile 
lordache, cooperatorii X as-" 
Radulescu, Gheotghe Duîgner-u, 
Ion Todici. intervin în discuția 
cu- secretarul general al parti
dului, cu ceilalți cord, â::r: 
de partid și de stat, proour.lr.c 
o serie de măsuri operative 
pentru prevenirea altor inunda
ții de acest fel. Se arată prin
tre altele, că ar fi bine să 
construiască un pod cu c ân- 
chidere mai mare, precum si 
diguri de apărare. Secretarul 
general recomandă organelor 
județene de partid să se îngri
jească de aceste propuneri ale 
cetățenilor.

La încheierea vizitei in aceas
tă comună, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază eforturile 
sătenilor și Ie adresează în
demnul de a înlătura rapid ur
mările inundațiilor și să treacă 
la strîngerea recoltei de pe 
cîmp și totodată Ia semănat. 
„Vă urez tuturor multă sănă
tate

Elicopterul survolează locali
tățile din partea de vest a . .- 
dețuiui Ilfov, trecînd în ju
dețul Teleorman, de aseme
nea greu încercat de revărsarea 
rîurilor din această parte a 
țării. De sus. se văd pe cgoare 
oamenii muncind ia evacuarea 
apei. . iar in multe locuri, de 
unde puhoaiele s-au retras, ță
ranii adună recolta. în . astrul 
Teleorman, elicopterul aterizea
ză în curtea școlii din comur.a 
Crîngeni. Conducătorii de 
partid și de stat sînt întimpi- 
nați aici de primul secretar al 
Comitetului județean de partid. 
Marin Drăgan, care prezic.:.-, 
secretarului general al partidu
lui situația din bazinul hidro
grafic X'edea. Acest riu a de
pășit cu 2,22—2.50 m cotele de 
inundații îr.Ajnele puncte. Ca 
urmare a revărsării apelor. In 
județ au fost afectate o str.t ce 
așezări, mii de hectare tend 
inundate.

Primul secretar al Cocutet-- 
lui județean d' partid Jtfor- 
mează că au fort Iții— W«1* 
măsurile pentru <tivDîr*a stihi
ilor, astfel că nici-in acest ;u- 
deț nu s-a înregistra*. . o 
victimă omenească, a fost sal a: 
întregul efect: de anima.:,
proprietate a întreprinderile- «- 
gricole de stat, cooperații eltr 
agricole, ca si ale gospo«H-.uu- 
țărănești.

în discuția cu ct-nd-ă: :e*u 
de partid si de stat, primar_ 
comunei Crfnge.nl. Marin Pccc- 
lan, și președintele cooperativei 
agricole ’de arcc-ucție. Iun Te
ma, arată că satane: > 
să apere bara:— ce i-m..»-• 
de pe ritul CâlssățXE, care ame- 
nința inundarea completa » s- 
munei Cringer.i «e a localiăț- 
lor din aval. Cu toate •ftrr_-_e 
depuse, apa și-a făcut Sec. ere- 
Ind o breșă prin care s-a revăr
sat, inundfcsd citeva rase. Secre
tând general al partodclm se 
interesează de măsurile opera
tive întreprinse, -_•*.=-tlrc -cra
nelor udețene să se atpooeze 
de îndată pentru refacerea *- 
cestui baraj, pentru. refacerea 
grabnică a gospodăria, t r a a~. a- 
te și înlăturarea apela- de pe 
ogoarele de pe care încă nu s-a 
strins recolta, in asa fel ca în 
cel mai scurt timp «■: ir. am:-ta
rile să se desfășoare din phn.

Următorul popas se face in 
județul Oin Ei:cop:er_. *ter.zea- 
ză la marginea sacului Gmm- 
pețeni. în îr.timpînarea se
cretarului general al partidului 
au venit numeroși luiuțtarL 
Primul secretar al C: miter-.-*: 
județean Olt al P.C.R.. Con
stantin Sandu, informează t* 
tovarășul Nicolae Cea-sess - 
despre situația creată In județ 
ca urmare a inundațiilor, sub
liniind intervenția populației den 
toate localitățile afectate î-e. 
sprijinită de militarii forțelor 
armate, de membri ai gărzilor 
patriotice, a supraînălțat bara
je, a făcut șanțuri de ,evacua
rea apei, a degajat canale, ast
fel încit să stăpînească furia a- 
pelor. Se dau numeroase exem
ple de secretari ai comitetelor 
comunale de partid, de primari 
și deputați. de țărani coopera
tori, bătrîni și tineri, care s-au 
distins prin exemplul dat. prin 
capacitatea de a mobiliza popu
lația la acțiunile dictate de îm
prejurări. De altfel, activiști de 
partid și de stat sini prezenți 
în aceste zile pretutindeni în 
satele afectate de furia apelor, 
participînd alături de oamenii 
muncii de la sate la toate acțiu
nile, precum și la strîngerea re
coltei. în acest județ coope
rativele agricole au strîns po
rumbul de pe mai mult de 
40 000 ha, din cele 104 500 cul
tivate. Au însămînțat cu griu și 
orz 15 000 ha, iar alte 66 000 de 
ha sînt pregătite să primească 
sămînță.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă către un mare grup 
de săteni veniți în întimpina- 
re. Este de față primarul co
munei, Gheorghe Bratu, secre
tarul comitetului comunal de 
partid. Constantin Albăstroiu, 
președintele cooperativei agri
cole de producție, .Alexandru 
Dincă. care îl informează despre
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pamd <î de
nisterului de resor. Tovarășul 
Ceaușescu dă indicate să 
se :a măsuri hotărite pen
tru perfecționarea și 
zarea procesului de produepe. 
introducerea mecaniză: 
fluxul tehnologic .
dicioasă a soațiii-r. asigurarea 
condițiilor de igienă ireproșa
bile. „Asemenea fabrici trebuie 
să fie adevărate farmacii*. Se
cretarul general insista asupra 
necesității ca întreaga or 
destinată aprovizionării 
lației să fie de cea mai 
calitate. Ministerul are 

mai

foîosirea

fa:

»«

□coc-

ria să se ocupe 
proaue de modernizarea 
gului proces de prodaeți 
să țină pasul cu realizări 
nice pe plan mondiaL

In ceea ce priveșțe on 
ția orășenească de para 
ceasta are datoria să-și 
mai mult simțit rolul de 
mare și control, să nsoi 
comuniștii din IntreprmdesSe 
respective pentru a fi prras^o- 
rii luptei pentru calitate, pen
tru bunul mers al muncii si ri
dicarea eficienței ei. pentru ra 
organizarea procesului de pro
ducție să se facă pe baze ști
ințifice.

Tot pe platforma industrială a 
orașului Caracal. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți ; on- 
ducători de partid și de sta*, 
vizitează șantierul unde con
structorii înalță un nou obiec
tiv — uzina de vagoane. Am
plasarea acestei întreprinderi 
la Caracal se justifică prin a-

s. are 
’e tei»**

■gamza-
id. a- 

f»:ă

- ; eu in alte localități, se dau prețioase indicații privind întocmirea unui program
de amenajări hidro-ameliorative

Dialog de lucru, fructuos, cu privire la situația recoltei și la măsurile care se impun în comuna 
Crîngeni

— .\veț: <>' recoltă foarte bună. Vă felicit pentru, rezultatele obținute, le-a spus tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU cooperatorilor din comuna BrănBști.

Crfnge.nl
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Am primit în ultimul timp tot mai multe scrisori ai căror au
tori ne solicită să publicăm toate propunerile indiferent de im
portanța sau utilitatea lor. Adepții acestui procedeu susțin că 
rubrica are menirea in primul rind de a-i încuraja pe toți tinerii 
să persevereze, de a trezi interesul pentru construcții de tot felul. 
Sigur, acest lucru il urmărim și noi. Pe măsura posibilităților, 
vom încerca să facem loc în coloanele rubricii și scrisorilor care 
nu aduc nimic nou dar care demonstrează interesul pentru teh
nică. Rubrica de astăzi o dedicăm chiar scrisorilor de acest 
fel.

Fier de călcat
cu bimetal

«p. -• 'tți;--«zr»Timr- sejpusauwț
Mă gîndesc la un fier de căl

cat realizat cu o rezistentă o- 
bișnuită, dar prevăzut și cu niște 
contacte bimetalice. Cind fierul 
este introdus în priză, contacte
le sint deschise cu excepția 
unuia singur, care este închis. 
In momentul încălzirii fierului 
pînă la o anumită temperatură, 
bimetalul se va deschide si se 
va iv'rerupe alimentarea rezis
tenței. După răcirea fierului, un 
alt bimetal va intra în funcțiu
ne. Folosind un set de bimetale, 
se va obține posibilitatea de a 
călca o gamă largă de țesături.

Mai intîi că un fier de călcat 
la care se pot obține tempera
turi diferite, există de mult, 
în al doilea rînd. poate că ar fi 
trebuit ca autorul să se gindeas- 
că că este necesară o tempera
tură constantă pentru țesătura 
aleasă. Or. soluția propusă are 
în vedere o posibilitate de în
călzire deloc convenabilă : să 
așteptăm să se răcească pentru 
ca alegînd o altă temperatură 
(chiar și mai mare decit prima) 
să așteptăm din nou încălzirea. 
Tn sfîrșit. sistemul propus este 
atit de sărac descris, incit nu 
ne permite un comentariu mal 
amplu.

VALENTIN PÎRVULESCU
Sibiu

usca între hîrtie de ziar sau 
sugativă. Ne propuneți „o 
instalație pentru uscat plan
tele cu ajutorul razelor sola
re”. Nu vi se pare prea com
plicat ?

Iahim. — Sinaia. Ventila
torul realizat într-o pisică- 
armonică, este ingenios. Dar 
un lucru nu am înțeles : cum 
poate ține coada loc de în
trerupător ? Poate reveniți 1

5 întrebări
5 răspunsuri

Cît durează sesiunea de

PE SCURT
Radu Constantin — Vaslui. 

O lanternă construită cu a- 
jutorul „unui generator elec
tric de la bicicletă” nu ar fi 
chiar atit de practică. Nu 
ne-am plictisi invîrtind tot 
timpul 1

Vasile Mihăescu — Arad. 
Un electromobil care să poa
tă transporta două persoane, 
acționat fiind de ..motoare” 
alimentate de la o singură 
baterie de 4.5 V. nu credem 
că s-ar putea realiza vreo
dată

Crușoveanu vasile — corn. 
Dăbulenl. jud. Dolj. Plan
tele pentru ierbar le puteți

EXISTĂ Șl O .ETICA 
A CALITĂȚII !

țn urmă cu cîteva zile, la ca
binetul de științe sociale al 
Uzinei „Semănătoarea" a avut 
loc un schimb de experiență 
între tinerii muncitori ai aces
tei unități constructoare de 
mașini și un grup de mecaniza
tori si activiști U.T.C. din ju
dețul Dolj. Furnizori și benefi
ciari se întîlniseră să-ți spu
nă punctul de vedere asu
pra .calității producției, sa gă
sească împreună noi căi de îm
bunătățire a acesteia. Nu era o 
acțiune singulară întreprinsa 
în scopul amintit de către or
ganizația U.T.C. de la „Semă
nătoarea”. Simpozioane și, ex
puneri, „vitrine ale calității”, 
trimiterea constructorilor la be
neficiari să vadă „pe viu” re
zultatul muncii proprii și altele, 
se adaugă obișnuitelor analize 
zilnice de la fiecare brigadă de 
producție dezbaterilor din adu
nările generale.

•— Problema calității — ne 
spunea tov. Gheorghe Curcă, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
uzinei — a devenit nu numai 
obiect al preocupării perma
nente a tuturor factorilor, ci, 
am putea spune, și o problemă 
personală a fiecărui tînăr al 
colectivului nostru. Este tot 
mai evidentă dorința oameni
lor de a lucra mai bine, reușita 
lor în acest sens. Tinerii mun
citori devin tot mai conștienți 
de necesitatea lucrului bun.

Am găsit suficiente argumen
te care susțin cele spuse mai 
sus, demonstrînd — dacă era 
nevoie — că perfecționarea sis
tematică a calității este un fac
tor tot mai strîns legat de con
știința producătorilor de bu
nuri materiale, generează ra
porturi umane tot mai com
plexe.

Dacă astăzi procentul de re
but a scăzut de aproape trei 
ori, aceasta se datorează în 
primul rînd înțelegerii superi
oare din partea oamenilor. Un 
control reciproc s-a instituit 
între echipe de la o operație la 
alta. Dacă miezul de formare 
nu e bun, este chemat cel care 
l-a executat. Dacă fonta nu es
te bine pregătită, de asemenea. 
Primii controlori tehnici de ca
litate devin înșiși ' executorii 
pieselor. Fiecare își alege pie
sele. Nu le mal lasă să treacă 
cu defecte,

— Sînt băieți de la autouti- 
litări — ne oferea încă un 
exemplu inginerul Ion Pițigoi, 
șeful comisiei probleme profe
sionale sociale și de muncă ale 
tineretului — care finisează 
piesa pînă In cele mai mici a- 
mănunte. Deși lucrează în 
acord și ar fi „Interesați”, să 
spunem, să termine cît mai re
pede, nu-i lasă conștiința să nu 
scoată lucrarea la cota și la 
calitatea respectivă.

— E firesc să procedăm ast
fel, întărea Nicolae Florea, u- 
nul dintre acești tineri. Avem 
mîndria noastră de meseriași. 
Un lucru ca să fie bun, trebu
ie să ne placă în primul rlnd 
nouă, celor care-1 executăm.

Cuvinte asemănătoare am a- 
uzit și de la mode.orii Florian 
Stroe, Alexandru Opriș, de la 
frezorii Vasile Tudor și Radu 
Ștefan cei despre care maistrul 
Ion Zota, șef de brigadă la 
sculărie, atelierul modelărie, 
spune că sînt tineri ce tind să 
se aprooie valoric de muncito
rii cu cea mai înaltă calificare, 
foarte capabili și preocupați de 
pregătirea lor, gata oricînd să 
recepteze noul,

— Toate combinele, accentua 
maistrul, au piese lucrate de ei.

Nu se poate spune că cineva 
din uzină nu și-a adus contri
buția sa la geneza unei mașini, 
Pentru că fabricarea unei com
bine este atribuția întregului 
colectiv. Munca fiecăruia con
diționează calitatea muncii ce
lorlalți. Acest lucru se face vi
zibil pe banda de montaj, la 
sectorul III. acolo unde se evi- 
dențiează fiecare defecțiune de 
execuție și montaj.

— Aici, sublinia Ion Dumi
tru, secretarul comitetului 
U.T.C. al sectotului, se vede 
definitiv munca întregii uzine. 
Dacă nu se lucrează așa cum 
trebuie, totul e dat peste cap. 
Un reper montat greșit de că
tre o echipă afectează toată li
nia ; întreaga muncă, pînă la 
operația respectivă, trebuie re
făcută. Un caz de acest fel nu 
s-a mai întîmplat, pentru că, 
adăugăm noi, calitatea a deve
nit pentru fiecare, înainte de 
toate, o problemă de conștiin
ță. Dovadă că de un an de zi
le. de cînd la acest Sector s-a 
introdus autocontrolul, s-au 
înregistrat rezultate remarca
bile. Pentru tinerii Gheorghe 
Oncescu, Mihai Mirea, Vasile 
Predișel, Ion Vrabie, Ion Apos- 
tolache și mulțl alții ca ei au
tocontrolul a devenit o necesi
tate personală.

Creșterea gradului de com
plexitate a mașinilor, a piese
lor produse aici reflectă mai 
bine și sporirea gradului de 
conștiință al tinerilor munci
tori, manifestat prin grija față 
de bunul obștesc, față de 
„marca fabricii” menținută în 
întrecerea pe ramură la loc de 
cinste.

îmbunătățirea sistematică a 
calității produselor, se știe, re
prezintă un atribut al civiliza
ției moderne, o condiție esen
țială a creșterii eficienței în
tregii activități economice, a 
ridicării nivelului de trai al 
populației. Nu întlmplător ea a 
devenit o problemă de interes 
național. Ea consacră o relație 
umană strînsă Intre producă
tori și beneficiari, fiecare pu
țind fi concomitent sau succe
siv în ambele ipostaze.

Responsabilitatea pentru ca
litatea mereu sporită a produ
selor devine, așadar, tot mai 
mult o chestiune de conștiință 
socialistă, afirmindu-se tot mai 
pregnant ca o adevărată „etică” 
a calității.

V. RAVESCU

1. Ce este „Clubul ingenioși
lor” ?

1. O rubrică a ziarului „Scîn- 
teia tineretului” destinată să 
găzduiască ideile care se refe
ră la invenții și inovații, solu
țiile de ameliorare sau îmbună
tățire a unor aparate sau dispo
zitive existente, sugestiile pri
vind construcția de aparate, dis
pozitive și instalații destinate 
experiențelor școlare sau altor > 
scopuri utile.

2. Cine poate deveni membru I 
al „Clubului ingenioșilor” ?

2. Oricare cititor al ziarului. , 
Cu o condiție. Să ne trimită o 
scrisoare cu una sau mai multe 
propuneri sau idei. Și să nu uite 
să-și indice virsta și profesia.

3. Ce trebuie să conțină scri
soarea. cum să fie prezentată 
ideea T

3. Scrisoarea trebuie să conți
nă idei, soluții sau sugestii ori
ginale. Prezentarea se va face 
cit mai amănunțit posibil, de I 
preferință fără a se apela la ) 
schițe. Atunci cind textul nece
sită si o explicație pe bază de 
desene, desenul trebuie să fie I 
cit mai clar și exact, executat j 
numai in tuș, cu cotele necesare 
indicate.

4- Care scrisori se publică *
4. Publicăm scrisorile care 

conțin ideile ceie mai interesan
te. Ele sini comentate de specia- I 
liști iar periodic, un juriu alcă- | 
tuit din specialiști, premiază 
ideile meritorii.

5. Pe ce adresă se pot expe- I ■ 
di a scrisorile?

5. Ziarul „Scinteia tineretului” I 
— București, Piața Scinteii nr. 1 
1 Pentru „Clubul ingenioșilor”.

Marele savant român Henri 
Coandă ne-a făcut cinstea de a 
accepta să fie președinte de o- 
noare al „Clubului ingenioșilor". •

Redactorul rubricii
Ing. IO AN VOICU

restanțe pentru constructorii 
de la Universitate?

Centrele universitare cu
nosc din nou animația, lă- 
cașele de învățâmînt supe
rior, cu Înfățișări schimbate 
de trecerea constructorilor, 
au așteptat pe tinerii stu
dioși. Dar nu peste tot schim
bările produse de construc
tori sînt dintre cele mai fe
ricite. Să luăm, de pildă. 
Universitatea din București : 
lucrări care trebuiau termi
nate încă de anul trecut, sau 
cel mai tirziu In luna sep
tembrie a acestui an, sînt 
departe de a se sHrși. 
Curtea interioară arată de 
mai bine de un an de zile 
ca un adevărat șantier, deși 
la 1 octombrie 1971 trebuia 
să fie curată. Deocamdată, 
după cum se poate observa 
in foto (1). grămezi de mo
loz. roabe, sirme. scînduri. 
țevi și fragmente de schele 
încurcă trecerea și dau un

aspect urît. Asta pe dinafa
ră. înăuntru situația este și 
mai neplăcută : în holul de 
marmură al Facultății de fi
lologie alte scinduri. colaci 
de sirmă și saci de ciment : 
mai deunăzi, unul din ei 
odihnea pe capul statuii lui 
O. Densușianu. Ne pare rău 
că nu putem oferi o foto
grafie cu tragi-comicul in
stantaneu. Cît despre sălile 
de clasă, aici afișe cu 
„Proaspăt vopsit", geamuri 
scoase din balamale și con
structori forfotind au in- 
tîmpinat pe studenți in ziua 
de 2 octombrie (foto 2). Pe 
lingă aspectul deloc îmbie
tor al localului, lipsa de căl
dură aduce un plus de 
„ambianță” necesară studiu
lui. Mai mult, prezența vop
sitorilor completează tot atit 
de „fericit” decorul, prin 
aceea că scot geamurile de

REPORTAJUL NOSTRU

A
cum aproape 4 
luni, colectivul Fa
bricii de ciment de 
la Bipaz, adăuga in 
mod lucid calități
lor sale de autor 

al unor cimenturi renumite, 
produse din azbociment și ca
ruri BCA și pe aceea de au
tor al unei inițiative pă
trunse de o înaltă conștiință 
politică fi patriotică. Intitulată 
simplu : „Productivitatea orară 
maximă cu cheltuieli minime", 
inițiativa își propune nu numai 
obținerea unor noi performanțe 
de producție în cadrul fabricii, 
ci și declanșarea unei întreceri 
cu același scop între toate între
prinderile din ramura materiale
lor de construcție.

Dorind să cunoaștem cît mai 
de aproape pe autorii chemării 
lansate, să facem cunoscut și ce
lorlalte colective răspunsul con
cret al celor care au lansat che
marea am fost într-una din zilele 
acestei toamne oaspeții celor de 
la Bicaz care vor sărbători anul 
acesta și un eveniment deosebit 
din viața fabricii lor • două de
cenii de la inaugurarea între
prinderii.

„Floarea de piatră" cum e din 
ce în ce mai des numită Fabri
ca de ciment de la Bicaz în 
Valea Bistriței alătura netulburat 
miresmelor de brad, miresme de 
cremene zdrobită. Cu gîndul la 
măreția munților dar, mai ales., 
la măreția omului, la faptele-i 
cuprinse in obișnuitele bilanțuri 
am înțeles apropierea firească 
ce te face intre petalele ce nasc 
polen de flori șt palmele cart 
rodesc polen de piatră pentru 
fagurii orașelor moderne ale țării.

Cifre desigur, dar cifre capa
bile să contureze ideea hărniciei 
in stare pură și mobilizatoare, 
să o asocieze cu tendința înălță
toare a omului de a se autorie- 
păși. Se obținuseră perie tarei- 
nile de plan 17 000 tone 
ciment echivalent. 9 000 tone var 
fi 73 000 mp plăci azbociment. 
Același bilanț reliefa la loc de 
frunte și realizarea celui de al 
doilea țel propus: se făcuseră 
cheltuieli materiale cu 6,02 let 
mai mici la fiecare 1000 lei 
producție.

ÎNAINTAREA TN TIMP

Explicația succeselor obținute 
In fabrică ar fi fără nici o în
doială nu numai incompletă, dai 
și greu de înțeles fără a men
ționa la locul cuvenit contribu
ția tineretului, a organizației sale 
revoluționare.

— Tinerii mai ales cînd t 
vorba de o întrecere care le 
pune efectiv la încercare și am
biția și priceperea și li se pro-

ția de var. Din zorii zilei cupels 
metalice au rămas înțepenite, ca 
niște palme moarte și țarjele vor 
fi curînd aproape gata ia toate 
cele 7 cuptoare așteptînd să se 
reverse spre siloz. Motorul e de 
vină. Dar ca în atîtea rînduri e- 
chipa lui Țăpuc e sus la datorie, 
operația de punere la punct fi
ind aproape terminată. ' Pentru 
dexteritatea cu care intervine de 
obicei Țăpuc și cu echipa Iui în 
care pe lingă „veterani" ca Toma 
Cismaș și Francisc Cociș se află 
și proaspăt încadratul Constan
tin Bejan. unii le spun în fa
brică „chirurgii". Și intr-adevăr, 
Țăpuc și cu băieții din echipa

„sciNTEii Tineretului?
la locurile lor, pentru ca 
vopseaua să se usuce.

Ne-am adresat directoru
lui administrativ al Univer
sității. tov. Aurel Lucaciu. 
pentru _ a afla unele amă
nunte în legătură cu stadiul 
lucrărilor. Domnia-sa este 
mulțumit de ritmul și de 
realizările actuale ! în ceea 
ce privește prezența vopsi
torilor în sălile de clasă, 
după începerea anului uni
versitar, același director 
este de părere că un munci
tor care lucrează acolo unde 
se țin seminariile și in 
timpul desfășurării lor. nu 
încurcă pe nimeni. Ne în
doim că studenții sau profe
sorii împărtășesc această opi
nie.

Oare în perioada de vară 
nu s-ar fi putut mobiliza 
forțe de muncă în așa fel, 
încît cursurile să nu încea
pă în moloz. țevărie și 
frig ? Așteptăm un răspuns 
concret din partea întreprin
derii de Instalații și Montaj- 
București. cît și din partea 
serviciului administrativ al 
Universității.

TEODORA OLTEANU
Foto : AL. PRUNDEANU

Civilizație 
și istorie

PRODUCTIVITATE 
ORARĂ MAXIMĂ, 

CHELTUIELI 
MINIME 

DE PRODUCȚIE

pune să-și devină superiori lot 
înșiși sînt cei care ocupă cel mai 
repede primele rînduri — ne 
spune Farcaș Pompei, secretarul 
comitetului U.T.C. pe fabrică. 
Noi nu alcătuim aici la Bicaz 
majoritatea muncitorilor ca în 
alte fabrici, dar din cei 500 de 
membri ai organizației noastre 
s-au recrutat cei mai mulți mun
citori care, în urma chemării s-au 
dovedit superiori mașinilor, nu 
numai în stare să le mînuiască, 
ci să le supună în orișice condi
ții voinței lor. Cînd spun aceas
ta mă gîndesc, în primul rînd, 
la băieții de la morile de ciment 
și de la cuptoarele de var, la e- 
chipele de întreținere alcătuit» 
mai peste tot din tineri care au 
obținut cele mai mari câștiguri 
de timp din fabrică.

Intipărindu-ne urmele pantofi
lor în pulberea de car ca intr-o 
zăpadă căzută timpuriu urcăm 
pe scările metalice, dispuse în 
spirală prin trupul înalt de 25 
de metri al elevatorului din sec

Iarna bate la ușă fi caloriferele zac aruncate peste tot

pentru producția întregii secții 
pe care o deservim.

Fără îndoială, ar mai fi tre
buit să facem cunoștință cu încă 
mulți, cu fetele din organizația 
de la laborator care au merite 
deosebite în obținerea cimentu
rilor superioare, cu cei din sec
ția mori și cuptoare, autori prin
cipali ai unor importante dimi
nuări ale consumurilor specifice 
la corpurile de măcinare, com
bustibil și energie electrică.

Avînd însă posibilitatea să cu
noaștem procesul de aprovizio
nare cu materie primă a fabricii 
invocat în multe locuri ca sursă 
principală de necazuri am pre

Floarea de 

piatră a 

Ceahlăului
lui își merită cu prisosință și 
acest nume.

Conștiința limpede asupra fap
tului îi menține pe băieții lui 
Țăpuc în stare permanentă de 
veghe, stare datorită căreia cup
torul șapte, ultimul instalat și, în 
conformitate cu angajamentul, 
cu 15 zile mai devreme, funcțio
nează și peste parametrii prevă- 
zuți. In timpul probelor a fost 
de lucru peste așteptări. Noul 
cuptor se alinia cu greu alături 
de celelalte șase, debuta cu na
zuri. Și totuși timpul a fost 
ciftigat.

— întotdeauna, ne spune în 
sfîrșit Gheorghe Țăpuc conside- 
rind poate că pacientul său, mo
torul elevatorului, e de acum a- 
proape readus la viață, ambiția 
și scopul nostru, al echipei, este 
să repunem totul în funcțiune 
înainte de timpul socotit în ge
nere ca necesar. Pînă acum am 
reușit întotdeauna și am ciftigat 
anul acesta astfel aproape 10 zile

ferat să știm mai multe despre 
secția transporturi.

OAMENII MUNTELUI PE ROATE

— Acum 20 de ani — ne 
spunea tehnicianul Ion Crăciun, 
șeful secției, la înființare, adică 
în 1952, tona de materie primă 
transportată costa 15 lei fi un 
șofer primea un salariu lunar de 
360 lei. Acum tona de materie 
primă transportată costă 4 lei iar 
un șofer primește în medie a- 
proape 2 000 lei pe lună. Se 
poate ajunge și mai bine.

— Tot ce vedeți aici, în 
curtea asta, — și e intr-adevăr 
ce se vedea — e făcut de noi. 
Pînă și casa noi am învelit-o, 
deși nici unul nu bătusem plăci 
în viața noastră. La carieră 
ne-am făcut garaj, continuă a- 
celași Ion Crăciun a cărui seve
ritate controlată de o principia
litate permanentă a așezat în 
fagure de miere valoarea oame
nilor secției.

Așa a devenit secția de trans
porturi secție model pe întreaga 
centrală industrială. Și n-am vă
zut încă un atelier mecanic ca 
acesta, curat întocmai ca o far
macie. Se întreprind lucrările o- 
bișnuite dar e posibilă și ordi
nea. „Realizăm piese de schimb 
— intervine inginerul mecanic 
Constantin Șandru, încadrat nu 
prea de multă vreme în secție, 
în valoare de 100 000 de lei, cîș- 
tigul cel mai mare fiind acela că 
ajungem să avem întotdeauna 
ce ne trebuie pentru a nu rămî
ne, noi în pană de motor și fa
brica în pană de materii prime". 
Inițiativa atelierului mecanic. de 
aici de a produce piese de- 
schimb, de a realiza economii 
prin autoptilare are corespondent 
în toată' fabrica. In propriile ate
liere Fabrica de ciment de la' 
Bicaz a confecționat anul acesta 
piese de schimb și utilaje pen-, 
tru nevoile proprii, cit și pentru 
alte întreprinderi, îndeplinin- 
du-fi sarcinile de autoutilare în 
proporție de 108,8 la sută. A- 
ceeași secție, transporturi, a de
monstrat și ce înseamnă să te 
ocupi cum trebuie de ridicarea 
gradului de calificare al oame
nilor, să elimini cu liotărîre me
diocritatea, improvizațiile. La e- 
xamenul pentru ridicarea cate
goriei de conducătoi auto care 
a avut loc cu toți șoferii din ju
dețele Neamț și Bacău cei mai 
mulți reușiți au fost, de la ci
ment, de la Bicaz. Grija aceasta 
pentru om are ca echivalent aici, 
în secția de transporturi, grija, tu
turor pentru asiguiarea materii
lor prime, pentru viața fabricii 
Unii poartă această grijă de la 
înființare, din 1952 .

Așa se face că sursa de mate
rii prime a fabricii nu a fost ni
ciodată o sursă de probleme. A- 
mințind că din materialul cărat 
numai cimentul fabricat într-un 
an e suficient pentru a ridica 
trei baraje de mărimea celui 
înăltat în vadul Bistrței, ne ima
ginăm mai bine muntele pe care 
lucrătorii de la secția transpor
turi îl fac să meargă permanent 
pe roate. Și muntele acesta nu 
a întîrziat nici măcar o secundă 
în 20 de ani, a fost tot timpul 
în clipa în care trebuia la locul 
transformării lui, secă vitală în 
floarea de piatră, uriașă, a fa
bricii de la Bicaz.

ION CHIRIAC

de NICOLAE IOANA
Pe cît ne îndepărtăm, va

lorile folclorului devin mai 
clare. Nimeni nu va putea 
să nu tresară în fața unui ci
nism dureros al istoriei, exis
tent de altfel in tot ceea ce 
este creație. Versuri ca : Stai 
iubita mea / Nu te spăria / 
Căci vrem să glumim / Și să 
te zidim — din Meșterul Ma- 
nole te lasă mut, consternat. 
Un sunet al istoriei umple 
vremea, orice glas stingîndu- 
se în fața acestor cuvinte 
spuse parcă în joacă. Aici 
viața grăiește marea ei în- 
tîmplare și nu un om care 
și-a propus să ne uimească. 
Niciodată nu va ajunge un 
glas, oricit ar fi de mare, la 
inegalabila frumusețe a co
lectivității și niciodată nu-și 
va permite să rida în fața is
toriei cum rîde ea. In semni
ficația sacrificiului suprem 
constă spiritul baladei meș
terului. Dar prin interca
larea „glumei" în aceas
ta, valoarea jertfei si a uma
nismului crește. In vocea 
meșterului plină de lacrimi 
se mai poate înregistra o no
tă de firesc înaintea vieții. 
Dar în cadenfa versurilor par 
a se auzi turnurile mari ale 
edificiului, predestinarea din 
vis în acest caz nemaiapă- 
rînd de primă importanță. A 
rămîne la ea este egal cu Q f 
lua în considerație fabula* 
mitului și nu mitul însuși. 
Semnificația sacrificiului este 
și mai mare în finalul bala
dei cînd meșterul devine : O 
fîntînă lină / Cu apă puțină. 
Fîntîna lină ar putea să în
semne liniștea, așezarea du
pă încleștarea și consumarea 
unor existențe concrete, li

mitate, lucru care amintește 
de cîntec, de modulația su
fletului folcloric.

Ideea de fintînă, existentă 
și ea ca simbol în .produc
ția populară este o propune
re de continuitate a mitului. 
Astfel, drama lui Manole. 
dramă existentă într-un fel 
în întreg spiritul constructiv 
se sprijină de cer prin înăl
țimea edificiului și de pămînt 
prin adăugarea fîntînii în 
structura și semnificația ba
ladei, punînduise astfel în e- 
vidență spațiul multidimensi
onal al mitului. Acest spațiu 
îl întîlhim in poeți legați or
ganic de folclor cum este 
Blnga și într-un fel la toți 
cei care au abordat motivul 
fîntînii. In rostul întreg al 
țesăturii operei fîntîna este 
element de greutate în Meș
terul Manole. Atit ca inter
pretare cît și ca legătură cu 
viața întrece ca semnificație 
edificiul, acesta fiind scopul 
intr-adevăr principal dar du
pă ce a fost atins apar cu 
atit mai dureroase mijloace
le, lucru care îl determină pe,, 
meșter să se transforme i '4^ 
fîntînă. Căci dacă lucrurile
ar fi decurs normal nu Ș-ar 
mai fi aflat rost balada și
nici mitul. Dar fîntîna în a- 
cest caz este omul, în speță 
meșterul popular capabil să 
ridice și alte edificii. Desi
gur nu se pot despărți ele
mentele baladei. Puterea fie
căruia constă în întrepă
trunderea fiecăreia dintre 
ele creînd un tot unitar in
destructibil care este Mește-. 
rul Manole. Spre deosebire 
de toate baladele, și chiar 
de Miorița, balada meșterului 
de pe Argeș este expresia 
cea mai gravă a felului în 
care s-a născut civilizația la 
noi. Lăsînd la o parte forma 
concretă pe care o ia, ea se 
desprinde din timp ca sim
bol mereu nou desemnat 
prin acea magistrală dorință 
de a lăsa un „loc de pome
nire". Meșterul Manole din 
acest punct de vedere repre
zintă prima mare înfrîngere 
a cinismului și ghinionului 
istoriei.

JURNALUL GALERIILOR

■
 In pictura Ilenei Rădulescti, 
stricta observație realistă se 

interferează, ca. și în pictura 
maestrului său Jean Al. Steria- 
di, cu tendința de a dizolva, 
sub efectul luminii, consistența 
materială a motivelor. Avem 

de-a face cu o estetică post- 
impresionistă. puterniț contu
rată în pictura românească in
terbelică, deci cu o viziune pic
turală în care accentul cade pe 
atmosferă, pe disponibilitățile 
sale poetice, uneori pe o ro- 
manțiozitate de tip bonnardian 
(„Balconul”, „Femeie la bal
con”). Dacă descoperim In pic
tura sa certe calități (Subtilita
te cromatică, vervă și prospeți
me în pensulație) nu putem tre
ce cu vederea pe de altă parte 
lipsa unui interes. cel puțin 
egal pentru compoziție. în fond 

pentru organizarea strict plasti
că a întregii imagini.

■
 La Ileana Codreanu, dim
potrivă, ceea ce impune de 

la bun început este studiul ri
guros al compoziției, soliditatea 
și monumentalitatea construcției, 
implicit interesul pentru desen, 
tn general, cu alte cuvinte, o 
viziune ..clasicistă", respectînd 
lecția unui Camil Ressu, cu care 
de altfel artista și-a desăvîrșit 
studiile. Este ciudat cum. peste 
o opțiune definitivă, structurală, 
am zice. Ileana Codreanu năzu
iește către un soi de plein-air- 
ism, obținut prin vibrația supra
fețelor mari într-o tehnică cvasi- 
pointilistă. prin intensitatea to
nurilor. Efectul e strălucitor (în 
sensul colorismului). dar ușor 
artificial. Pentru că lumina e 
„mimată”, e rezultatul unui 
ecleraj exprimat cu alte mijloa
ce, mai „moderne" dar se pare 
și mai puțin adecvate. (Galerii
le de Artă „Simeza” B-dul Ma- 
gheru nr. 20).

■
 Jean Nițescu, pictor cu o 
îndelungată experiență di

dactică, își reunește peste 70 
de lucrări în actuala expoziție, 
expoziție cu un- caracter oare
cum retrospectiv. El rămîne fi
del .unei viziuni realiste, baza

tă in special pe cultul detaliu
lui și al culorii locale. Bun 
meșteșugar, reușește uneori să 
evite maniera, descriptivismul 
sec, în favoarea unei discrete 
dar autentice trăiri lirice (Aula 
Bibliotecii Centrale Universita
re, Calea Victoriei nr. 28).

■
 Tînăra artistă americană
Holley Chirot, care ne-a vi

zitat țara în 1970, și care a lu
crat efectiv în atelierul de gra
vură al U.A.P., revine acum cu 
o expoziție de gravură. Remar
cabilă tehniciană. Chirot impu
ne în primul rînd prin viziu
nea sa fantastică și simbolică, 
viziune. însă. precumpănitor 
polemică. Imaginile sale vorbesc 
fără emfază, fără trista vocație 
a moralizatorilor, despre singu
rătatea omului, despre artificia

litatea lui într-o lume tehnici
zată unde el devine un soi de 
„obiect", despre capcana .apa
rențelor. In spatele lucrurilor 
acceptate, „solide”, răsar neaș
teptat fantastice rozătoare. ce 
amenință liniștea și echilibrul 
existentei umane, ca în gravuri
le (dacă facem o comparație 
foarte elastică și numai in sens 
de familie spirituală) lui Char
les Meryon. „Simbolul” fugii, 
al strigătului sleit înainte de 
a se naște, evocă cu dramatism 
lucid, lipsit de lamentări și 
accente romantice. moartea, 
dezintegrarea lentă a „materiei 
vii“. a tot ceea ce înseamnă în 
ea libertate, rațiune, demnita
te. Dacă ne gîndim că artista 
înregistrează o stare de lucruri 
existentă, pe care o cunoaște 
bine, pe care a trăit-o, e mai 
logic să privim demersul său 
sub zodia observației. (Galerii
le de artă „Galateea”. Calea 
Victoriei nr. 132).

C. R. CONSTANTINESCU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 VINERI 13 OCTOMBRIE 1972

de

A apărut revista

nr.

actualitatea

I
I
I

I
ca *

»
i

I

A "OF* si
I
I

p v—

' 7

. *

INCEPIND Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN

în cadrul acfiunu :I
I VASILE CABULEA

tineretului1

tinerilorI C. E. Cmarmură a Casei

I un
- ION ptlAC

I
nou serial al „Scinteii tineretului

„Scinteia

I

fi trebuie 
spital și

DE MASA.»

re
al

DE MÎINE

Nocturnă"

La Consiliul de Miniștri s-au 
încheiat, joi după-amiază, lucră
rile celei de-a VIII-a Sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iraniene.

Cu acest prilej, au fost semna
te protocolul 
comercial pe 
1973—1977 — 
plăți pe același termen între Ro
mânia și Iran.

In cadrul protocolului se pre
vede extinderea schimburilor co
merciale între cele două țări. Ro
mânia urmînd să exporte mașini 
și utilaje, produse ale industrii
lor chimică, metalurgică și alte
le, iar Iranul, produse manufac
turiere — textile și materii pri
me pentru industria ușoară — 
produse ale industriilor extracti
ve și constructoare de mașini. 
Protocolul prevede, de aseme
nea, lărgirea cooperării economi
ce și tehnico-științifice între cele 
două țări, în domeniile construc
țiilor de mașini, industriilor lem
nului, chimiei, energiei, agricul
turii și extracției mineraliere.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere prietenească.

sesiunii, Acordul 
termen lung 

și Acordul

Jni după-amiază, s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, care a condus delegația 
Republicii Socialiste România la 
cea de-a 27-a sesiune a Organi
zației Națiunilor Unite.

Cu prilejul celei de-a 29-a a- 
s^niversări a Zilei Armatei Popu

lare Polone, atașatul militar aero 
și pavaj ai R, P. Polone Ia Bucu
rești, colonel Jozef Pietrzykowsld, 
a oferit, joi seara, un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Cu prilejul Zilei Hispanității, 
șeful Reprezentanței consulare și 
comerciale a Spaniei la Bucu
rești, Eduardo Casuso, a oferit, 
joi seara, o recepție în saloanele 
Reprezentanței.

200 000 de turiști din 
de peste hotare, cifră 
au vizitat în acest an 

complexului Mu

Pește 
țară și 
record, 
expozițiile
zeului Brukenthal din Sibiu. 
Redeschiderea muzeului de 
naturale, completarea cu noi 
instalații de tehnică populară 
a unității din Dumbravă, or
ganizarea unor expoziții tema
tice ca „Arta sticlăriei în evul 
mediu" și „Arta argintarilor 
medievali” și a unor cercuri 
de prieteni ai muzeului, edita
rea unor ghiduri, albume și 
reproduceri după celebrele ta
blouri ale pinacotecii sibiene, 
activitatea rodnică a nou-în- 
ființatei secții de popularizare 
a colecțiilor sint citeva din 
noutățile care explică afluxul 
de vizitatori.

POATE DEVENI TENISIL 
VN SPORT

1

I 
I
I
I
I
I
I

Un

Noi corturi la Casa 
de cultură a studenților

ediții a Ttrgului Internațional 
București. Prof. dr. Roman Mol
dovan. președintele Camerei 
de Comerț a R.S.R.. a vorbit 
ziariștilor străini acreditați la 
TIB. redactorilor presei noastre 
centrale despre participarea ce
lor 943 de firme din 36 de țări 
ale lumii ia aceasta ediție a
tlrgului. A fost subliniat prin
tre altele, de pildă, faptul ră 
țâri ca l’.HSS și R D G. și-au 
sporit suprafața de expune
re cu peste 36 la sută.
de ediția 
Iugoslavia prezintă 
de 3 ori mai n-.a: 
ppcate. Participai

Le.

-ce

1T7T

Neculce. Cinstea deschiderii a- 
cestor festivități a revenit chiar 
elevilor, care s-au Întrunit a- 
poi in cadrul unei sesiuni ști
ințifice de comunicări. Cele 45 
de referate susținute s-au des
fășurat 
irizației 
lui Ion
Limba

suprafața
*-ste 36 ia sută, față 
. j precedentă. ILS.F.

un «alM 
de ex- 

i Romă- 
â ea ia 

aresta«x!

•.ttute.or rxu 
•» este re M

pe secții : Munca orga- 
U.T.C„ Viața și opera 

Neculce, Șuințe sociale, 
și literatura română, 

frar.ceză și latină. Științe rea
liste. Cadrele

iiTr --rJ

cadrul unei alte sesiuni știin
țifice, unde vor fi prezentate 
25 de comunicări în secțiile de
dicate științelor sociale, muncii 
tehnico-productive, activității 
educative, științelor realiste, li
teraturii și lingvisticii.

La 15 octombrie, în cadrul u- 
nei adunări festive, va avea 
loc dezvelirea unei plăci co
memorative și a bustului crea
torului neuitatelor „O samă de

Un dosar..

Miercuri fura, 
joi vindea

* «r care a

Părăsind locul acciden 
că tt 
nouă în.

lui, pe lingă iaptul 
făcut vinovat de o 
fracțiune...

— Știu, victima ar 
dusă de urgență la 
arest lucru trebuia să-l fac eu.

Așa stau, din picate, lucru
rile. Cornel Grigori, circulinrt 
in viteză eu autobasculanta, 
pe strada principală din sa*ul 
Vinerea (județul Alba)t *»- 
veste un pieton, accidentindu-l 
grav. Tinărul conducător auto 
r.u găsește altceva de făcut 
deeit să fugă de la locul fap
tei. Ce a urmat ? Cetățenii au 
acordat sprijin prompt celui 
rănit, care se află acum in a- 
fara de pericol, iar organele 
de miliție l-au depistat pe 
C- G-. te mai puțin de zece 
oee. Dincolo dr consecințele 
acestei infracțiuni, cura poate 
fi etichetat tmnsi gesittl tlnâ- 
r*M care, intr-un moment 
dramatic, a refuzat să intin-iâ 

o mina de ajutor ?

I 
I

I
I
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DRUM ÎN PENUMBRA : ruleș- 

■- Favorit toreie 9,15; 11,30; 
16; 18.15; ztl.ț’O), Modern io* 

. io; iâ.15, ău.ou), 
10; 12; 14; 16.15;

BÎTA : rulează la 
10; 12.30; 15; 17.30;

Poetul Minai sur
prins de {etereșonarol aaa- 
tru, intr-o ae-s.ază «a po- 
țin cunoscută. Ce aaaaae : 
fi dorind să eiinf. c* 
data aceasta, acaderr .nat
ale cărui versun se a- 
dresează de cites a ăeresz: 
— atit de limpede — tiaert- 
lor „de toate v’rstele* ?

AUTOTURISM
Ic Liceul 

N»culc«" :
Cut>u

pâcaie-

octombrie 1972

Soare

r.b—

oferă

curs practic de tem»
LA CATEDRA
maestru emerit al sportului.

30 de întrebări despre tenis.
30 de răspunsuri de la cea mai înaltă catedră

Ă JUCĂM ÎENIS 
CU ION TIRIAC

IMPORTANT !
Ziarul „Scînteia tineretului" organizează cu acest prilej 

un concurs pentru cei care vor urmări, capitol de capitol, 
serialul lui Ion Tiriac.

La încheierea cursului de tenis vor fi oferite participan- 
ților care vor trimite la redacție toate cupoanele serialului, 
numeroase premii in materiale si echipament sportiv pentru 
tenis, Cîștigătorii vor fi stabiliți prin tragere la sorți.

I

I
I
I

și speranțe

indiscutabil — 
ea generoasă a-

la mu de __ _
Centrale a Armatei din Capi
tala a avnt loe, ieri, festivita
tea tragerii la aorți a partide
lor finalei celei de-a 61-a 
ediții a competiției de te
nia pe echipe „Cupa Davis", 
ce se va desfășură in silei* 
de ÎS, 14 și 15 octombrie pe 
terenul central din Parcul 
sportiv Progresul.

In prima zi se vor disputa, 
in ordine, următoarele 
ciuri : Ilie Năstase —
Smith și Ion Tiriac — 
Gorman. Simbătă va 
loc partida de dublu,

me- 
Stan 
Tom 
avea 

 ________ , între 
cuplurile Năstase — Țiriac și 
Smith — Van Dillen, iar du
minică ultimele două jocuri 
de simplu : Ion Tiriac —
Stan Smith și Ilie Năstase — 
Tom Gorman. Prima partidă 
de simplu va începe în fiecare 
71 la ora 11,00 (Simbătă parti
da de dublu este programată 
de la ora 13,00, după festivită
țile de deschidere, care vor 
avea loc la ora 12,30).

• Comentînd tragerea 
sorți a partidelor celei 
61-a ediții a finalei 
Davis“ care va opune 
pînd

la 
de-a 

„Cupei 
care va opune încă- 

de azi. la București e-

tar. De

Vr-< ar-

de fe M'mMwfoa 
ctitor ruccese râruni- 

Alătun de cri doi Mm* 
■ «rota* P «l.'e culori de 

rung ale tenisului nondnL 
ursonul ta* Xăittie este 

tenacele Ion Tinse, care eu cer
titudine oi nu cu scăpa prilcnti 
atit de fericit de a-și încununa 
cu inci o nestemată, cu noi la
uri, acum, in acest moment 
unic, apogeul prestigioasei sale 
cariere sportive. Am mare În
credere in Tiriac. De el ca de
pinde foarte mult in acert meci. 
Și știu că este foarte hotârit. e 
animat de fapte mari. In echipa 
oaspeților figurează Tom Cor

taciaa sorților, 
ale tenisului 

a Saută, cere 
adeenaru in a- 
i, din nou față 
redaare a fina

le, da le Vtmbledon. Cine va 
im-.ge ia această primă parti
dă

oumd care gțiseste 
letar. o lovituri 
ori calmul, forța 
iMUn^aînMor*

3—2!
ană dăm crezare spuselor 
arb.tr.jli.1 intilnini, argentinianul 
Enrujue Morrea. „adevăratul câș
tigător al acestui meci epocal es
te. tenisul Noi adăugăm că 
is ., publicul, cei 6 000 de feri
ciți posesori ai biletelor de in
trare. milioanele de admiratori 
as tenisului, care vor urmări 
prin intermediul televiziunii a- 
ceastă teribil de pasionantă în
trecere sportivă.

Soarele darnic cu noi ne face 
M nutrim speranțe !

ca decide totul ? Spon- 
p geniul lui Năstase, 

mereu o. so- 
imprecizibilă, 
ți exactitatea 
Stan Smith ? 
tabere s-au 

.iți de sorți, pro- 
indică aceleași cifre : 

Dar pentru cine ? Dacă

ză la 
13,45; 
rele 9: 11,15; 13.30; 16; 13,15; 20.30) 
Capitol (orele -• - -
13,30; 20,45).

OPlLi. și 
Central (orele 
20).

DAURIA ;
(orele 8.30: 12; 15,45; 19,30)7”....... ..

CINE ClNTA NU ArtE GÎN- 
D’jKI RELE : rulează la Buzești 
torele 15,30; ia, 2O.ic).

i.LiBERAREA LUI i..B. JONES; 
ruiează la Patria (orele 10; 12,45; 
16.30: 18,15; 21). Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

ALEARGA REPEDE. ALEARGA
I. IBER : rulează la Sala Palatu-

(era 20), Festival (orele 9;
II, 15; 13.30; 16; 13 30; 21).

ȘrîNTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
ru.eazâ la Dacia (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 13.15: 20.20). Lira (orele 
16.30: 18: 20.15)

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

UN ADEVAR PE JUMĂTATE! 
rulează la Ferentari (orele 15 30* 
17.45: 10).

BAMB! : rulează la Doina (orele 
9.15: 11.15: 13 15; 16,45; 1S.45;
20.08). Miorița (orele 9: 11.15- 13 30- 
15.45: 18; 20.30).

DN CANDIDAT LA președin
ție : rulează la Feroviar (orele 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18.15: 20 :0).

GENTLEMENII norocului : 
rulează la Unirea (orele 16; 18- *>o)

MARY POPPINS : rulează :ai 
Timpuri Noi (orele 9—18 tn C'n- 
tinuare) ; la ora 20.45 - program 
oe documentare.

FATA CARE V1NPE FLORI:1 
rulează la Aurora (orele 9 30-
12. 15.45: 17.45; 26.15).

-MESAGERUL : rulează >a Gri- 
V’ta |(oreie 9; 11,15: 13.20: 16; 18.15:

AGENTUL NR. 1 ; rulează la 
Giulești (orele 15,30: 13; 20.30)

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE ; rulează la Excelsior 
(orele 9; 11.30; 13.45, 16; 
2*i,’î5)' Melodia (orele 9; tr.io; 
12 j0; 16; 18.30, 20,șj;, Gloria turuie 
3.4a. 11: 13,20; 16: 111,30; 20 45)

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

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

1 ANIMALELE ȘI COPIII . rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30: 17.45 . 20).

DRAGOSTE Și AMENZI ; rulea
ză ia Cringași (orele 15,30- 18
20.151.

TORA 1 TORA I TORA I : ru- 
leazâ la Cotrocem (orele 15,30; 19) 
FIcreasca (orele 15,30. 10).

CORNUL ---- -----------
la Viitorul

mania 
la Volga 
15.45, 13.15; 
11.15; 13.30: 
ra erele 9; 11,15; 13,30;'16;‘18.15; 
2B.3Ș).

SORGUL roșu : rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea- 
ăâ la Moșilor (orele 15,30; 19).

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

DOAMNA ȘI VAGABONDUL 7 
rulează la Popular (orele 14; 16; 
13: 20).

DACA E MARȚI, E BELGIA î 
r. ează la Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) , Vitan (orele 15.30; 18).

ORIZONT ABRUPT : rulează la 
Vitan (ora 20.15).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Flacăra (orele 15 30; 18:
29.15) .

CREIERUL t rulează la Arta (o- 
rele 15,30: 18: 20.30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI; 
ruiează la Progresul (orele 15 30:
13. 20.15).

PROCESUL UNEI 
lează la Laroniet 
17.38: 19.30).

PROSTĂNACUL 
14: 16: 18,15) ; CEI 
(ora 20.30) rulează 
„Union".

rulează la Lumina

18,30;
11,15;

ru-

DE CAPRA : rulează 
(oreie 15,45; 18; 20.15). 
GRANDORII . rulează 
(orele S; 11.15; 13.30;
20.30). Tomis (orele 9; 
15.45; 18; 20.15), Flamu-

STELE : ru. 
(orele 15.30;

(orele 10; 12; 
7 MAGNIFICI 
la Cinemateca

,Jn fostul pavilion al țesă
torilor (clădirea aflată în par
tea din stingă a fotografiei) 
au loc, in fiecare an, serbă
rile clasei in care învăț", ne 
mărturisește elevul Claudiu 
Mirescu din Sighișoara. Tot 
aici, incepind de acum cite- 
va luni, colegii tinărultii 
nostru corespondent se întîl- 
nesc în cadrul unor după a- 
mieze cultural-artistice. Ci-

țesc poezii, își împărtășesc 
ginduri, proiecte de viitor, 
prezintă mici scenete. Și de
sigur că la reușita acestor 
originale întîlniri contribuie 
și decorul. Emoționantele le
gende pe care le evocă a- 
ceastă zidire (ridicată pe la 
jumătatea secolului XVI, din 
piatră, adusă chiar din ape
le Tîrnavei XIari) aflată în 
inima vechii cetăți a Sighi- 
șoarei.
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Teatrul de Operetă : VINT DE 

LIBERTATE — ora 19,30; Teatrul 
National ,.I.L. Caragiale" (Sala Co
media) ; DULCEA PASARE A TI-4 
NEREȚII — ora 20; (Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 
20; Teatrul „C. I. Not era" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu MȘgure’ni.) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
ora 20: (Sala Studio) : SPECTA
COL DE POEZIE ȘI MUZICA — 
ora 20; Teatrul de Comedie : IN
TERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : HANUL 
PIRAȚILOR — ora 19,30; Teatrul 
. C. Tănase" (Sala Savoy) : r E- 
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30.

Pentru cîștigători, premii în excursii 

în U.R.S.S. și Italia, la Paris și Atena, 

acordate de
chipele României și S.U.A. 
personalități ale vieții sportive 
internaționale, jucători și. ofi
ciali au făcut declarații 
(factorului de specialitate 
„Agerpres" :

STAN SMITH (S.U.A.) :
„în prima zi se vor dispu

ta cele mai echilibrate întil- 
niri. Meciul poate fi decis vi
neri".

TOM GORMAN (S.U.A.) : 
„Tragerea la sorți este bună 

pentru noi. Publicul va putea 
urmări meciuri care se anun
ță deosebit de atractive".

DWIGHT DAVIS jr., fiul do
natorului cupei : „Am venit 
pentru prima oară în Euro
pa. Mă pasionează această fi
nală care se anunță echilibra
tă și promite un mare specta. 
col".

ROBERT COLWELL, pre
ședintele federației americane 
de tenis :

„Este o mare cinste pentru 
mine de a mi afla la Bucu
rești ca reprezentant al fede
rației din S.U.A. Sînt impre
sionat de ospitalitatea gazdelor 
noastre. Așteptăm cu nerăb
dare finala care va pune față 
în față pe unii dintre cei mai

buni jucători din lume. Tra
gerea la sorți a programat 
chiar din pruna zi cele mai 
tari intilnlri. Meciul poate fi 
decis după primele două par
tide de simplu*.

E. MOKgEA (Argentina) : 
..Mă simt onorat că am fost 

delegat să arbitrez această 
finală. Mulțumesc ambelor fe
derații naționale care mi-au 
acordat aceasta incredere. U- 
rea succes ambelor echipe. In 
această intllnire adevăratul 
învingător va fi... tenisul. Me
ciul se anunță echilibrat. Tra
gerea la sorți mi se pare echi
tabilă".

ION TIRIAC :
„Orice tragere la sorți este 

' Noi ne-am pregătit pen- 
putea face față oricărui 
Desigur imi 
primul meci 
lui Gorman

bună, 
tril a 
meci, 
că in 
contra _ _____ ___ . .
potriva lui Smith".

ILIE NĂSTASE :
„In prima partidă 

carte mare. Va trebui

pare bine 
voi 
și inu

juca 
im-

joc 
si

O
___  ___ . . _ joc 

perfect împotriva excelentului 
Smith. Desigur am emoții ca
re-mi vor dispare însă o dată 
cu primele schimburi de 
mingi".

Casa de Economii și Consemnațiuni face 
cunoscut depunătorilor .pe libretele de eco
nomii pentru turism că tragerea la sorți pen
tru trimestrul 111/1972 va avea loc în Capita
lă la data de 25 octombrie.

La această tragere vor fi acordate 55 de 
cîștiguri în excursii — în U.R.S.S., Italia, la 
Paris și Atena — și în importante sume de 
bani pentru organizarea de excursii indivi
duale în străinătate.

în afara cîștigurilor acordate la tragerile 
la sorți trimestriale, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă titularilor libretelor 
de economii pentru turism, și importante do- 
bînzi anuale.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Dublu prim-plan : Ion Țiriac- 
Ilie Năstase. Reporteri : Carmen 
Dumitrescu — Alexandru Stark. 
9,40 Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră. 10,05 Curs de 
limba germană. Lecția a 23_a. 
10,35 Comentariu la 40 de steme
— Județul Bac^u. 10,55 Finala ,,Cu
pei l5avis“ la tenis de cîmp : Ro
mânia—S.U.A. Primele două me
ciuri de simplu. Transmisiune di
rectă de la Arena Progresul. 16,00 
Teleșcoală Istoria României : Do
cumente nescrise. Film realizat de 
redacția Radioteleșcoală care pre
zintă frescele zugrăvite în Moldo
va din timpul lui ștefan cel Mare 
si Petru Rareș, cronici pictate ale 
luptei pentru independență ; Chi
mie : Structura atomului. 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază- Curs de limba engleză. 
Lecția a 23-a. 18,00 Pentru sănăta
tea dv. 18,15 Satul contemporan. 
18,45 Tragerea Loto. 18,55 Drumuri 
în istorie : Burebista. Emisiune de 
Maria Preduț. 19,10 Moment foL 
cloric cu clarinetistul Grigore 
Vasile și violonistul Ion Drăgoi. 
19 20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal, 
în cinstea aniversării Republicii
— Cronica marii întreceri. 20.00 
Avanpremieră. 20,05 Arc peste 
timp. Constelații subterane la 
Anina. Reportaj de Ion Arieșanu 
și Iosif Bita. 20,20 Film artistic : 
„Conul liniștii" — producție a stu
diourilor cinematografice engleze. 
21.50 Anchetă științifică internațio
nală. Laboratorul viitorului. 22.30

r,,24 de ore". Din țările socialiste.
PROGRAMUL II

• 20,00 O viață pentru o idee : 
Robert Koch. 20,30 Teatru scurt t 
„Jucătorii de cărți" de N. V. 
Gogol. 21,25 Agenda. 21.35 Cluburi 
sportive bucureștene. 21,5.5 Film 
documentar : i.Lăutarul" — pro
ducție a studioului „Al. Sahia". 
22,10 Dans și muzică de pretutin
deni. Selecțiuni din spectacolul 
ansamblului chilian de balet 
„Aucaman".



evenimente prezentate

de comentatorii noștri
de peste hotare

Stabilirea relațiilor 
diplomatice între 
R. P. Chineză și 

R. F. a Germaniei
Walter Scheel a părăsit pen

tru câteva zile agitata scenă 
politică vest-germană pentru a 
efectua o vizită la Pekin. Mi
nistrul de externe al Bonnului 
a pus astfel în relief semnifi
cația deosebită a actului stabi- 
bilirii relațiilor diplomatice în
tre R.P. Chineză și R.F. a Ger
maniei. Actul acesta era, fără 
îndoială. așteptat. decurgînd 
din logica evenimentelor, din 
întreaga evoluție a situației in
ternaționale. El exprimă recu
noașterea unei realități ce nu 
mai poate fi ignorată — existen
ța statului socialist chinez. O 
cifră este concludentă prin 
concluziile pe care le impune : 
R.F. a Germaniei este a 29-a

țară care numai in ultimii doi 
ani a stabilit relații 
ce cu R.P. Chineză, 
nea de recunoașteri 
ce ale R.P. Chineze 
confirme importanța . 
dobîndit-o acest stat socialist 
pe plan internațional, succesele 
sale de rezonanță, succese ale 
cauzei socialismului.

Relațiile care s-au stabilit 
plan diplomatic intre Pekin 
Bonn au o certă importanță 
privința legăturilor 
pentru amplificarea 
celor două state. Dar hotărîrea 
comună a R.P. Chineze și R.F. 
a Germaniei depășește prin 
implicațiile ei cadrul bilateral 
și va exercita, fără îndoială, o 
influență pozitivă în ceea ce 
privește îmbunătățirea 
tului mondial, 
este o dovadă 
lui că ideile 
tic se impun ____ ._
crescîndă în viața internaționa
lă, că dialogul cîștigă teren, că 
în zilele noastre coexistența 
pașnică reprezintă singura cale 
pentru asigurarea unui viitor 
al umanității ferit de urgia 
războaielor. Se afirmă o ten
dință pozitivă către normaliza
rea relațiilor dintre state, so
luționarea problemelor litigioa
se pe calea tratativelor, către 
depășirea divergențelor prin- 
tr-o răbdătoare căutare a re
glementărilor reciproc accepta-

diplomati- 
Succesiu- 

diplomati- 
vine să 

pe care a

pe 
și 
în 

reciproce, 
cooperării

clima- 
hotărîre 
a faptu-

Această 
în plus 
realismului poli- 

intr-o măsură

bile. Aprofundarea destinderii 
in întreaga lume nu este posi
bilă fără așezarea relațiilor 
dintre state pe o bază sănă
toasă. de deplină egalitate și 
respect mutual, de conlucrare 
pașnică.

După cum remarca ministrul 
de externe al R.P. Chineze, Ci 
Pin-fei, „stabilirea oficială a 
relațiilor diplomatice intre ță
rile noastre nu numai că co
respunde dorințelor și intere
selor comune ale celor două 
popoare, ci va exercita o in
fluență pozitivă asupra destin
derii încordării internaționale 
și apărării păcii mondiale". La 
Bonn. Wolfgang Mischnick, 
președintele fracțiunii P.L.D. 
din Bundestag, a salutat stabi
lirea legăturilor diplomatice cu 
R.P. Chineză drept „o contri
buție însemnată la politica ra
țiunii și înțelegerii".

Opinia publică din țara noas
tră — care militează consec
vent pentru afirmarea tendin
țelor realiste în viața interna
țională, pentru normalizarea 
legăturilor între state — apre
ciază în mod pozitiv stabilirea 
relațiilor diplomatice chino- 
vest-germane. considerînd că 
această hotărire va contribui 
la amplificarea procesului des
tinderii. la dezvoltarea colabo
rării internaționale.

de politică generală
Prima parte a lucrărilor celei de. a 27-a sesiuni a Adunării 

Generale a U.N.U.. consacrată dezbaterilor de politică generală, 
s-a încheiat in seara zilei de 11 octombrie. Intr-un răstimp de 
două săptămini si jumătate, la tribuna Adunării Generale au 
urcat reprezentaai'ii a 125 din cele 132 de state membre ale 
Organizației, număr record in cronica sesiunilor O.N.U., care 
au expus. în numele guvernelor lor, poziția față de evoluția 
situației internaționale in ultimul an și au examinat principalele 
probleme aflate pe ordinea de

In ultima 
generale au 
prezentanții 
Egiptului și 
său. miniștri 
al Ungariei. Jan 
primat convir 
tata conferin 
peană va cont 
cii și securității p<

zi a sesiunii.

Mai puțin

competiție
Campania electorală 

din S.U.A. se apropie 
de sfîrsit

Cu numai trei săptămini îna
inte de alegeri; campania elec
torală americană apare mai 
puțin ca niciodată drept o 
competiție, in accepțiunea tra
dițională a cuvântului in State
le Unite. Și aceasta pentru că 
republicanii la putere se hră
nesc liniștiți cu certitudinea că 
Președintele Nixon întrunește 
cuantumul de popularitate ne
cesar pentru înlăturarea spe
ranțelor candidatului democrat 
George McGovern. Ca urmare, 
președintele însuși nu intențio
nează să participe efectiv la 
campanie, mulțumindu-se să a- 
tragă atenția susținătorilor și

celor 1000 de comitete care lu
crează în favoarea sa, să nu 
supraaprecieze rezultatul son
dajelor de opinie care indică 
28 de puncte avantaj față de 
oponentul democrat. Așa cum 
se întimplă de obicei, decalajul 
probabil va mai scade, fără 
insă să-i îngrijoreze pe repu
blicanii _ strîns uniți sub lozin
ca „încă patru ani" pentru Ni
xon. După afirmațiile revistei 
americane NEWSWEEK, candi
datul potențial la președinție 
trebuie să obțină voturile a cel 
puțin patru state din cele opt 
care trimit 228 mari electori; 
în 1968 Nixon cî.știgase voturile 
statelor California, Illinois, 
New Jersey și Ohio, asigurîn- 
du-și baza electorală. In pre
zent el pare să dispună de 277 
de voturi ale marilor electori, 
cu șapte mai mult decît are 
nesoie ca să fie declarat în
vingător. George McGovern, 
intr-o evidentă pasă proastă, 
nu se poate baza decît pe trei 
voturi electorale ale districtu
lui Columbia și poate pe ceva 
voturi ale altor cinci state, pînă 
în prezent „incerte". Democra
ții scindați (unele sondaje apre
ciază, chiar, că peste 40 la sută 
vor vota în favoarea lui Nixon), 
dintre care mulți sînt indife
renți sau adversari fățiși ai 
programului prea „radical" al 
lui McGovern, par să fi lăsat 
toată răspunderea pentru rezul
tatul alegerilor pe umerii fos-

Panmunjon : prima 
reuniune a 
copreședinților 
Comitetului de 
coordonare

Pacific să dea dispoziție orga
nelor corespunzătoare ca navele 
și avioanele lor să nu pătrundă 
în această zonă a Pacificului 
zilnic între orele 12,00 și 24.00 
ora locală.

Joi, a avut Ioc, la Panmunjon, 
prima reuniune a copreședinți
lor Comitetului de coordonare 
pentru Nordul și Sudul Coreei, 
anunță agenția A.C.T.C. Au par
ticipat Pak Sen Cer, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene și Li 
Hu Rak, directorul Agenției 
Centrale de Informații a Co
reei de șud,.

La încheierea reuniunii a fost 
publicat un comunicat comun în 
care se arată că părțile au dis
cutat probleme privind Nordul 
și Sudul după publicarea De
clarației comune și chestiuni 
privind înlăturarea neînțelege
rii și neîncrederii între Nord și 
Sud, în vederea realizării uni
tății naționale și a promovării 
reunificărli pașnice și indepen
dente a țării, prin îndeplinirea 
cu fidelitate a punctelor asupra 
cărora cele două părți au căzut 
de acord în Declarația comună.

Clădirea Ambasadei 
Indiei ia Hanoi 
avariată

• COMANDAMENTUL 
ZISTENȚEI PALESTINIENE Hi 
va muta birourile sale de la 
Beirut la Damasc, a anunțat, 
joi, ziarul egiptean „Al Ahram".

Stare de urgență 
în Chile

• GUVERNUL CHILIAN 
decretat starea de urgență 
zece provincii ale țării — 
nunță agențiile TASS și France 
Presse. După cum a precizat 
ministrul de interne, Jaime Sua
rez, această măsură a fost adop
tată ca urmare a acțiunilor de 
sabotaj ale unui mare număr 
de proprietari de camioane 
care, la instigarea elementelor 
reacționare, au încercat să blo
cheze transportul pe magistrala 
nord-sud și să prejudicieze in 
acest fel aprovizionarea norma
lă a locuitorilor din raioanele 
centrale și de sud cu produse 
alimentare și de altă natură. El 
a arătat că „această acțiune are 
un caracter net politic și este 
destinată să provoace dificultăți 
guvernului Unității Populare".

• CLĂDIREA AMBASADEI 
INDIEI LA HANOI a fost ava
riată în cursul bombardamente
lor efectuate miercuri de avia
ția americană asupra capitalei 
R. D. Vietnam, a anunțat un 
purtător de cuvînt al guvernu
lui indian. Clădirea este situată 
în cartierul în care se află și 
sediul delegației generale a 
Franței Ja Hanoi, care, după 
cum s-a mai anunțat, a fost, de 
asemenea, grav avariat.

Opera română 
la Salonic

• FESTIVALUL ARTISTIC 
„DIMITRIA", care are loc, a- 
nual, la Salonic în luna octom
brie, găzduiește la actuala ediție 
sase spectacole ale Operei ro
mâne din București. Seria spec
tacolelor s-a deschis eu baletul 
„Giselle", în marea sală a spor
turilor, amenajată pentru spec
tacole de amploare.

• INTRE 13 ȘI 30 OCTOM
BRIE, în Uniunea Sovietică vor 
fi lansate rachete purtătoare in
tr-o zonă a Oceanului Pacific 
cu o rază de 40 mile marine. 
Centrul acestei zone are coor
donatele: 33 gradg. IO minute 
latitudine nordică și 173 grade, 
30 minute longitudine estică.

In legătură cu aceasta, agen
ția T.A.S.S. a fost împuternicită 
să declare că, 
rea securității, 
riii Sovietice 
altor țări 
ritime și

pentru asigura- 
guvernul Uniu- 
roagă guvernele 

care folosesc căi ma- 
aeriene în Oceanul

u'i

Vietnam.
!n orașul Kitafugi o avut loc recent o demonstrație de protest împotriva continuării 

către S.U.A. a războiului din

în același timp va fi în bene
ficiul popoarelor din întreaga 
lume.

Prevenirea, limitarea și inter
zicerea folosirii forței rămîn un 
blectiv principal al Națiunilor 

ite. a declarat. în discursul 
ministrul de externe al Su- 

Khrister Wickman. Afir- 
că războiul este inaccep- 
:a mijloc de rezolvare a 

internaționale, el a 
â acest principiu tre
at și conflictului din 
Conflictul din Vietnam

EUGENII! OBREA

Ștefan Voitec

primit

de președintele

Sudanului

DOINA TOPOR

nistrul a-
Egiptului,

de

î

OLANDA. - in sprijinul revendicărilor lor economice, muncitorii de la fabrica ENKA, din orașul 
Breda, au declarat grevă, ocupind atelierele.

Joi a avat lac 
ris cea de-a 163-1 
ță plenară a 
cvadripartite | 
nam.

Luînd cuvin 
Iej, Nguyen T 
toarea delegi 
Revoluț 
publicii 
miniștri 
G.R.P., 
tul de ! 
de milita 
nemijloci 
luptă Im 
liberare 
ce din Vie 
sute de avi 
fectuează t 
raiduri im 
satelor din 
si din R.D 
Thi Binh 
ra cale de 
că a prob

Conferința

• MINISTRUL DE INTERNE 
AL TURCIEI a antlnțat desco
perirea, intr-o localitate la s-d 
de Ankara, a unei cantități de 
1 250 kilograme de opiu brut. Ia 
valoare de aproximativ 54 mi
lioane de dolari. Aii fost 
rate o serie de arestări.

tului adversar din preliminarii, 
Hubert Humphrey, care condu
ce acum campania pentru sus
ținerea lui McGovern în scopul 
recîștigării sprijinului popular 
pentru acesta. Majoritatea de
mocraților de care aminteam 
se concentrează acum asupra 
alegerilor pentru Congres unde 
speră să-și recucerească fără e- 
moții prea mari locurile deținu
te care le-au permis în ultimii 
patru ani să controleze forul 
legislativ al țării. La rîndul lor, 
republicanii speră să aibă un 
Congres „eu care să poată lu
cra", să cîștige atuuri mai mul- 
te în bătălia pentru toate cele 
435 de locuri ale Camerei Re
prezentanților și pentru numai 

din Senat, 
să-și exercite

iele 34 de locuri 
Pentru a putea 
controlul asupra Senatului, re
publicanii ar trebui să recîști- 
ge cele 20 de locuri de care 
dispuneau și să mai preia încă 
fi de la democrați.

Temele principale de dezba
tere rămîn scăderea ritmului 
de dezvoltare a economiei ță
rii, tendințele inflaționiste, cri
minalitatea, consumul de stupe
fiante și discriminarea rasială, 
iar pe plan extern, războiul din 
Vietnam. Sondajele de opinie 
indică că electoratul american 
îl consideră pe Nixcn mai con
vingător.

asupra 
Vietnamului

găsească o rezol-
iar poporul viet-

e să fie lăsa; să-și
>priul viitor, fără
afară.
ie dezarmare des-*
:adrul O.X.U. tre-

cu energie, in- 
problemelor ur
ce dezarmarea 
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ul sue-
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Președintele Sudanului, 
Gaafar El Numeiry, l-a pri
nții, „joi, pe tovarășul Ștefan 
Voitec. președintele Marii' 
Adunări Naționale, care l-a 
transmis un mesaj de prie
tenie din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Re- 

Socâaliste România, 
Nicolae Ceaușescu.

t prilej, au fost a- 
bord3te aspecte ale cooperă- 

ele două țări și 
ei de dezvol- 

evedere. care s-a 
intr-o atmosferă 

FIOrian 
Româ-

Crea-ea 
tie se i
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„Al Ahram“ despre relațiile
româno-egiptene

Ziarul egiptean „Al 
Ahram“ â publicat un. am
plu articol 
voltării 
publica 
publica

consacrat dez- 
relațiilor dintre Re- 
Arabă Egipt și Re- 
Soclalistâ România,

româno-arabă sePrietenia 
bizuie pe tradiții vechi și rădăcini 
istorice profunde, se arată în ar
ticol. Poporul român s_a situat 
mereu de partea luptei popoarelor 
arabe împotriva dominației străi
ne, el a urmărit cu căldură aceas
tă, luptă pentru asigurarea suvera
nității naționale. pentru dezvol
tarea economică și edificarea unei 
vieți noi.

România s-a situat din 1967 de 
partea statelor arabe, pentru 
retragerea forțelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, pentru o 
rezolvare justă a problemei po
porului palestinian, conform inte
reselor sale naționale.

Protocol comercial 
româno-spaniol

• La MADRID a avut loc, la 
11 octombrie, semnarea proto
colului comercial româno-spa
niol, pe anul 1973, care prevede 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale în domeniile industriei 
construcțiilor de mașini, chi
miei și prelucrării lemnului. 
România va exporta tractoare, 
mașini si utilaje, produse chi
mice. produse din Temn etc. și 
va importa pre duse siderurgice, 
metale neferoase, piei, bumbac, 
curie e.

In cooperarea tehnică, economi
că și științifică, precum și in 
schimbul de vizite și delegații la 
cele mai inalte niveluri intre Ro
mânia și Egipt, s-au creat posi
bilități noi. vaste, pentru lărgirea 
relațiilor multilaterale româno-
egiptene. Președintele Nicolae t
Ceaușescu a întreprins o vizită în* 
Egipt. în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, în cursul lumi 
aprilie a-c. la invitația președin
telui Anwar Sadat. Această vizită 
a contribuit la aprofundarea înțe
legerii reciproce șl întărirea rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări, la întreținerea unor legături 
strînse intre Uniunea Socialistă 
Arabă și Partidul Comunist Ro
mân".

"n același cadru al vizitelor 
efectuate de personalități politice 
ale celor două țări, „Al Ahram" 
amintește vizita întreprinsă de dr. 
Aziz Sedki la București, în luna 
decembrie 1971, pe care o aprecia
ză ca un pas important pe calea 
dezvoltării unei largi colaborări.

Arătind că „partidul și guvernul 
României acordă un interes deo
sebit dezvoltării și consolidării 
relațiilor româno-egiptene. în mod 
continuu", articolul consacră un 
spațiu larg prezentării rezultatelor 
colaborării dintre cele două țări, 
perspectivelor ei. „Din punct de 
vedere economic — scrie ziarul — 
relațiile româno-egiptene au real:- 
zat un progres remarcabil : astfel, 
volumul comerțului între cele 
două țări a crescut de la 34.4 mi
lioane dolari în 1985 la 41,8 milioa
ne aolari în anul 1970.

Relațiile multilaterale dintre Re
publica Arabă Egipt și Republica 
Socialistă România — scrie ziarul 
— vor înregistra o creștere conti
nuă. pentru că se bazează pe 
principuie egalității, suveranității, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc.

Misterele
..Phobos"
..Deimos^
Descoperirea din 1877 și

descrierea iui Swift din „Călătoriile
lui Guliver"* întrebări pasionante

despre doi sateliți misterioși

SUEDIA. - Vedere aeriană a- 
supra celui mai lung pod din 
lume (6 070 m.}, care leagă 

insula Oland de continent.

Consiliul superior al Univer
sității din Columbia, prezidat 
de ministrul educației, a hotărît 
încheierea anticipată a primului 
semestru de studiu în zece fa
cultăți ale Universității națio
nale în vederea efectuării unei 
reforme a învoțămîntului su
perior.

M
ăsura aceasta survine după o 
perioadă de recrudescență a 
tulburărilor in centrele univer
sitare columbiene. Telexurile 
ne-au adus in cursul lunii sep
tembrie informații despre inci

dentele de la universitățile din Bogota, 
Medelin și Cartagena. Cauza imediată ca
re a declanșat acest nou val de tulburări 
a constituit-o neindeplinirea de către au
torități a cererilor corpului didactic privind 
îmbunătățirea salarizării și elaborarea 
unui nou statut profesional. Dincolo de aces
te revendicări specifice, demonstrațiile stu
denților și profesorilor continuau o mișca
re mai amplă, desfășurată viguros pe par
cursul ultimilor cinci-șase ani și care vi
zează necesitatea acută a democratizării 
invățămintului, a infăptuirii unei reforme 
profunde, structurale in-domeniul școlii su
perioare. Potrivit statisticilor oficiale, lipsa 
de localuri și cadre didactice face ca „țara 
cafelei" - caracterizată, de altfel, și prin- 
tr-un mare spor demografic — să se situe
ze pe unul din ultimele locuri la sud de 
Rio Grande ca număr de studenți la mia

BOGOTA

IMPER/MM
REFORME!

M/ERSIHRE
Pași spre înfăptuirea

revendicărilor
studenților ?

locuitori. O comisie guvernamentalăde _
constata, de altfel, relativ recent, că uni
versitățile columbiene „au un număr ex
trem de redus de locuri pentru o societate 
modernă care-și propune depășirea sub
dezvoltării" și că ele „constituie, probabil, 
una din instituțiile cele mai rămase in ur
mă din societatea columbiană". Nemulțu
mirile acute din universități se referă la 
menținerea unor structuri învechite. Aceste 
nemulțumiri, împreună cu protestul împo
triva insuficientei baze materiale (săli de 
cursuri și laboratoare) continuă să rămină, 
de altfel, una din principalele cauze ale 
demonstrațiilor și grevelor studențești care

au marcat ultimii ani universitari in Colum
bia. Sintetizind punctele de vedere ale ti
neretului din universități, cotidianul LA RE
PUBLICA enumera revendicările privind au
tonomia universitară, înfăptuirea unei re
forme democratice care să permită accesul 
larg in facultăți tinerilor din familii cu ve
nituri modeste. Studenții se pling de fap
tul că trebuie să plătească taxe ridicate 
(numai in ultimii cinci ani, cuantumul taxe
lor aproape că s-a dublat). Ei critică, de 
asemenea, faptul că de ani de zile nu s-a 
intreprins decit foarte puțin pentru mărirea 
numărului de locuri in cămine și la restau
rantele studențești (care nu cuprind, actu
almente, decit circa o cincime din numă
rul total al studenților). E semnificativ fap
tul că potrivit unor anchete organizate de 
presa din Bogota, aproape jumătate din 
numărul total al tinerilor columbieni în
scriși in universități nu pot rezista poverilor 
materiale și abandonează studiile pe par
curs. intr-o scrisoare adresată la începutul 
lunii septembrie forurilor guvernamentale 
reprezentanții studenților universității „An
tioquia" din Medelin cereau „o inițiativă 
guvernamentală care să deblocheze proiec
tele de reformă a universității, care stau de 
aproape doi ani in sertarele comisiilor par
lamentare" ; ei revendicau „măsuri urgente 
care să deschidă amfiteatrele tuturor tine
rilor capabili, să desființeze taxele univer
sitare, să modernizeze universitatea și s-o 
apropie de necesitățile bătăliei grele pen
tru lichidarea subdezvoltării".

Semnifică oare măsura anunțată la Uni
versitatea națională din Bogota un prelu
diu la pași reali pe drumul satisfacerii re
vendicărilor studențimii ?

E. R.

,,Phobos" și „Deimos", cei doi sateliți misterioși care se 
rotesc în jurul planetei Marte vor oferi cheia originei și a 
primei perioade din istoria sistemului solar ? Această pro
blemă pasionantă a fost ridicată la Congresul internațional 
de astronautică, in cuts de desfășurare la Viena, de către 
Fred Singer, rectorul Institutului de științe planetare al 
Universității Yale (S.U.A.).

Cei doi sateliți, au astfel de caracteristici, incit savanții 
își pun numeroase întrebări asupra compoziției și prove
nienței lor. Provin ei oare dintr-o porțiune de pe suprafața 
planetei Marie proiectată în spațiu ca urmare a ciocnirii 

. cu un meteorit uriaș sau, dimpotrivă, nu sint altceva decit 
astetoîzi sau fragmente de asteroizi, captați în cîmpul gra
vitațional al lui Marte în cursul trecerii Jor prin apropierea 
planetei ? In ambele ipoteze, un "studiu efectuat din apro
piere asupra celor doi sateliți va permite să se determine 
care era natura planetei Marte, in urmă cu milioane de 
ani sau, eventual, posibilitatea unică, de observare, in situ, 
a unui asteroid.

Profesorul Fred Singer este de părere că un asemenea 
studiu va fi posibil in jurul anului 1976, prin trimiterea spre 
Marte a unei sonde cosmice care ar urma să fie plasată pe 
o orbită in jurul „planetei roșii", și care va permite „exami
narea" celor doi sateliți de la o distanță de numai 1.000 de 
kilometri.

„Phobos" și „Deimos" („Speranța" și „Frica" în limba 
greacă — n.n.) numite astfel pentru că erau însoțitorii zeului 
roman al războiului — Marte, au fost observați pentru pri
ma oară în 1877 de astronomul american Ralph Hall. Este, 
insa, extrem de curios de constatat că in romanul Iui Swift 
„Călătoriile Iui Guliver", una din peregrinările eroului îl 
duce pe acesta în insula Laputa unde el află că astronomii 
de pe această insulă imaginară au descoperit existența a 
două Luni ale Iui Marte, a căror perioadă de rotație in ju
rul planetei este de 10 ore și. respectiv, 21 de ore și 30 de 
minute. Or, cifrele exacte, determinate recent, indică pe
rioada lor de rotație la 7 ore și 39 minute și, respectiv, 30 
de ore și 18 minute. Partea senzațională este faptul că ro
manul lui Swift a apărut în 1727, adică cu 150 de ani înainte 
ca „Phobos" și „Deimos" să fi fost descoperiți de Hali.

Cei doi sateliți se învârtesc in jurul lui Marte pe orbite 
cvasicirculare și ecuatoriale. „Phobos", cel mai mare dintre 
ei, avînd un diametru de 24 km„ se află la o distanță de 
6.400 km de Marte, iar „Deimos", de două ori mai mic, se 
găsește la 19.200 km. de planetă.

După cum a subliniat omul de știință american, astro
nomii nu cunosc în prezent nimic despre forma, masa, com
poziția și natura suprafeței celor doi sateliți. Or, cunoașterea 
acestor caracteristici este de cea mai mare importanță pen
tru aflarea misterului originei lor. După cum se vede 
acestea sînt întrebări pasionante care, ținind seama de dez
voltarea rapidă a tehnicii spațiale și a explorării Cosmo
sului, vor putea primi probabil un răspuns în următorii 
cîțiva ani.

P. NICOARĂ
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