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Vineri, 13 qctombrie a.c. s-au desfășurat 
lucrările Plenarei C.C. al U.T.C. insușin- 
du-și unanim recomandarea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., plenara a ho- 
tărit eliberarea tovorășului Dan Marțian 
din funcția de prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, care va primi alte însărcinări. Plenara

a hotant alegerea -î-

Stefânescu in funcție oe pfw-seci 
CC al U T C

Luind cuvintul in incneievec cerc 
ce au avut loc ■» pMworâ, — 
Gheorghe Ponă. e»e«toru c H 
Permanent, ai Comte:- . Exeevt ■ 
tar al CC ol PCI a k-s -»c-

tore rewn snevehAji pentru 
<■ wort o hortnriioe Coogresu-

• ADUNAREA DE ALEGERI 
CU CITVA TIMP ÎNAINTE 
DE ÎNCEPEREA El.

— Problemele producției 
au fost mereu pe primul 
plan ...al intențiilor.

- V-ați gindit pe cine 
alegeți secretar I

o COMENTARIUL VIEȚII DE 
ORGANIZAȚIE
- De la alegea.- p»nă la 

olegen.

o O ORGANIZAȚIE UN FO- 
TO-REPORTAJ.
- „Minutul. milimetrul..." 

*i tinerii,

I__________

o TINERI IN UNIFORME 
ALBASTRE.
- In întreaga activitate de 

pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei

Inițiativă,
Exigență' 
Responsa
bilitate

Scrisori din unitățile mi
litare.
lnrtictive-ex pe riențe.

~ro?€tar din toate țările. urwți-vă!
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ÎN AVANPREMIERĂ:

• In DECURSUL celor două 
săptămîni care au trecut de la 
intrarea sa în funcțiune furnalul 
nr. 9 de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, cu o capacitate 
de 1 000 mc, a atins peste 50 la 
sută din capacitatea proiectată. 
In cinstea celei de-a 25-a ani
versări a Republicii, fumaliștii 
care deservesc uriașul agregat 
și-au propus ca pînă la sfîrșitul 
acestei luni să realizeze, din 
punct de vedere al producției, al 
indicilor de utilizare și al consu
mului specific de cocs, nivelurile 
stabilite prin proiecte,

• CABINETUL TEHNIC U 
grupului industrial de petrach- 
mie din Pitești a inreg.Mrax. tn 
perioada care a trecu-. din aeesx 
an, 240 propuneri de iwwi w 
raționalizări, cu 27 mai mult de. 
cit in 1971. Ele vizează, in prin
cipal, modificarea unor tebno Vocii 
de fabricație, îmbunătățirea an- 
mitor utilaje și scheme de auto
matizare, asimilarea unor p»*** 
de schimb, crearea onor dispozi
tive eficiente pentru ffca *rra 
factorilor poluanti. Multe dmire 
propunerile de îneraci » ras^oaa- 
lizări au și Tom aplicate ia pro
cesul de producție, ebtînfnda ir 
economii postcalculaxe m valoare 
de 15 7MMȘ lei.

..România In cadrul

T. I. B. 1972“

GIGANȚII 
DE LA 

U. M. G. B.
Ir. centrul pavilionului prin

cipal al complexului, .expozițio- 
nal ce găzduiește a doua ediție 
a Tirgului Internațional Bucu
rești se află expuse citeva din
tre realizările Uzinei de mașini 
erele din București. Ghidul meu 
este inginerul Ion Macovescu, 
șeful cabinetului tehnic al uzi
nei. Primul lucru asupra căruia 
im: atrage atenția este faptul.că 
toate exponatele marii uzine 
bucureștene sînt. de fapt, pre
miere pentru industria româ
nească.

Acesta este, de exemplu, cazul 
rotorului de medie presiune pen
tru turbina de 330 megawați. 
Piesa aceasta gigantică are o 
lungime de 4,720 metri și o greu
tate de 13.2 tone. Alături de 
ei se află rotorul de joasă pre
siune al aceleiași turbine. El are

> lungime de 5,100 m și o greu
tate de 27 de tone.

Care este semnificația prezen
tării acestor piese ? Ele sînt 
părți constitutive — alături de 
rotorul de la generatorul de cu- 
ri electric, cu o greutate de 
4.3 de tone și o lungime de 10.900 
metr:, și el prezentat în cadrul 
standului — ale turbinei de 330 
MW aflată in prezent în cons-

PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a VII -a)
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oferă uzinelei

din Capitală

Ca să faci ceva,

PE PRIMUL PLAN
PORUMBUL

N. COȘOVEANUION DANCEA

(Continuare în pag. a Vll-a)(Continuarea în pag. a Vll-a)

DE ECHIPA
de ACULIN CAZACU

UN TIMP AL OAMENILOR

1

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ll-a)

REPUBLICA
mareatA

VATRĂ

frun- 
caută

ce influentă dezastruoasă 
avea o asemenea locuință 
cei ce o locuiesc și în ce

rămînea cit să moară de foame, 
intr-o familie, unu la cinci ani, 
acum pămînturile sînt ale noas
tre ; mai încap discuții ?"

Nu-i chiar simplu cu vorbele

bucurat 
surisul 

toamnă, 
fi să a-SI DEPOZITAREA

• RECOLTAREA, SORTAREA
• SEMĂNATUL GRIULUI

noastre" și 
cîțiva zeci 
care-i stră- 

cismele pînă 
genunchilor. Noroiul

te hotărăști..;
intii trebuie să

SPIRITUL

AH

• Vă indicăm nc acrese

• Ministerul Muncii răspunde la
întrebarea pusă de președintele 
Consiliului Tineret Muncitoresc

Cîmp de acțiune patriotică pentru tinerii satului

• STRlNGEREA RECOLTEI

CARTOFILOR

die veterinar, șeful fermei zoo
tehnice —- 5 000 de porci anual 
— a fost mai norocos. Și-a re
coltat tot porumbul de pe lotul 
aferent fermei. Producția medie 
obținută. 12 000 kg știuleți. adi
că circa 8 000 kg boabe. Va fi 
mai mult porumb Apoi, mai e 
și sfecla. Socotind tot la „tole
ranțe negative- ar fi în total 
800 de vagoane. Inginerul Nam- 
ca apreciază că pe unele par
cele producția e aoroape dublă

| • Comisia pe sector iși intensifică 
| activitatea (Amănunte in pagina a Il-a)

în mai bine- de dauă săptă- 
mirî. Cenadul nu - s-a 
decit foarte puțin de 
blajin al soarelui de 
Zic oamenii că dacă ar 
dunăm orele cu soare, ăDăi ele 
n-ar îndestula nici o jumătate 
de zi. Cîn-d stă să iasă, alți nori 
năvălesc și ploaia cade mocă- 
neste. îndărătnică. Stă o clipă 
si inceoe iarăși. Oamenii umblă 
necăjiți, se opresc să schimbe 
citeva vorbe, apoi pleacă mai' 
departe. Dacă prin cine' știe ce' celei planificate. Zahărul obți-
miraculoasă forță cir.eya .ar iz- nut din recolta de sfeclă a a-

cestui an poate acoperi nevoile 
' a 10 000 de oameni pe tirhp de 

o lună de zile. Și oamenii știu

buti să scoată la. marginea , unei 
zile toate ’ cuvintele folosite de 
cei 6 000 de locuitori ai comu
nei. ploaie, porumb, sfeclă si 
laolaltă recolta, i-ar acoperi în
treaga suprafață. In patru limbi. 
sînt. spuse aceste cy virile: în 
românește, în germană, sirbă și 
maghiară. Limbajul e același.

Mureșul-se, rostogolește, nrin 
pămînturile cenădenilOr. Deo
camdată ' e liniștit. Dar ploaia 
picură de sus cu îndîrjire. Si 
apele se adună în bălți, pâmîn- 
tul. refuză ’să -le mai primească. 
Pe cîmp , oameni, oameni.  ■> Au 
pus _in. hambare, nțupai 1.50 de 
vagoane. Președintelui, pe care 
îl notăm, •inginerul Alexandru 
Ardelean.u, ii; place ..să calculeze 
la „toleranțe negative". „4 400 
kg boabe pe hectar estimat, am 
mai avea vreo 830 de vagoane. 
Chiar‘și așa Isocotind,- șim.e vor 
ieși îri plus 45 de vagoane. O 
recoltă cum nu s-a mai întîlnit 
pe la noi“. Uri foarte tinăr me-

Intilnirilor scurte ale factorilor 
de decizie din cooperativele a- 
gricole. care au loc în fiecare 
seară, oamenii încă le mai zic șe
dințe. Dintr-o veche obișnuință. 
Ele sînt însă de fapt, cu totul 
altceva: analiză operativă de lu
cru. O astfel de analiză la care 
ani asistat cu 2 zile în urmă la 
cooperativa agricolă din Mireșul 
Mare, județul Maramureș, nu a 
durat mai mult de 30 minute. 
Fără să-și mai caute scaune prin 
birourile alăturate, cei 7 briga
dieri au început să relateze' in
ginerului șef foarte concis: din 
ce am stabilit în seara trecută 
am făcut atîta; am avut la mun
că atîtea brațe; timpul de lucru 
a fost bun, iar de la plan ne-am

IN PAGINA VII-A

Cîmpul s-a zgribulit în 
zele porumbului, frigul 
oasele dar oamenii înaintează 
centimetru cu centimetru și tar
lalele, pînă la urmă învinse, vor 
pieda recolta stăpînilor. La Gîr- 
bovi, sub un octombrie plouînd 
nemilos, peste o mie de oameni 
asaltează zilnic pămîntul într-o 
bătălie decisivă pentru salvarea 
recoltelor. Marcel Dobra, pre
ședintele cooperativei agricole, 
zice că pierderile n-au fost 
votate în adunarea generală, 
„prin urmare 
ei, noi cu 
pornește în 
de kilometri 
bate zilnic i 
deasupra 
curge pe fața și mîinile și hainele 
oamenilor — de cînd s-o fi cul-

V -_ _ _ _ _

: ploaia cu ale 
ale 
cei 
pe

cu

tivind porumbul în apă ca ore
zul ?! — și recolta ajunge trep
tat la loc ferit sub acoperișul 
coșarelor. „Ei sînt Constantin 
Scarlat, Vasile Nedeâ, Constanța 
Tudor, Gheorghe Iliescu, Nicolae 
Mihai... ei sînt toată comuna, 
zice șeful de echipă Constantin 
Oprea".

La Brănești, Progresul, Șolda- 
nu, Mihăilești, Prundu, Vlad 
Țepeș, Chirnogi, peste tot în ju
dețul Ilfov, cîmpul e plin de oa
meni — țărani, studenți. munci
tori veni'fi după orele de lucru, 
elevi — și pe pămînturile dinspre 
Dunăre, Gheorghe Capră numără 
boabele porumbului — 564, 488, 
612, 584 — pentru el nu plouă, 
frigul e cald „chiar dacă plouă o 
scoatem la capăt, trebuia să fa
cem asta și atunci cind mai ne

omului acesta, nu știm prea 
multe despre timpul acestor vor
be. Să ne amintim, zice el. Și 
încercăm.

Claca de tip feudal, rușfeturi- 
le, dijma la tarla și blazonul de

wrutfră aducere aminte, tradu- 
rind ridel realitatea : ..upt au 
fort, opt au rămas, mai ai doi lei 
de la mine cu împrumut' depun 
mărturie. Pentru un județ „emi
namente agricol' dintr-o tară 
eminamente agricolă pledează — 
zguduitor document istoric — și 
statisticile : un plug la două gos
podării, o grapă la trei gospo
dării, o semănătoare la două sute 
de gospodării neinsemnînd că 
plugul și grapa existau real
mente la două sau la trei 
gospodării sau că semănătoa
rea poposea în altă parte 
decît pe tarlaua boierului sau 
arendașului care „era mai boier 
decît boierul". Și pelagra și 
subnutriția și paludismul. Un 
județ cu două așezări urbane, 
despre una din ele, avînd faima

unui record neobișnuit 
cîrciumi — un negustor francez 
exclamînd în 1929 : ..Intre Giur
giu și mahalalele orașelor noastre 
din colonii nu există nici o deo
sebire". Măgulitor nu ? scria 
-V. D. Cocea în unul din pamfle
tele sale. O realitate „ilustrată" 
de cumplită mizerie și promiscu
itate în care trăiau muncitorii de 
la „orașe" și despre care aflăm 
și dintr-un ziar burghez: „Stau 
unii cîte 8—10 suflete într-o 
odăiță mică, neventilâtă, căci lip
sesc ferestrele, ba de multe ori 
cu citeva animale. Se poate în
chipui 
poate 
pentru

• După prima zi în 
„Cupa Davis" RO
MÂNIA — S.U.A.
1

• Program competi- 
țional

• Știri, informații

Neîndoielnic, lucrul in echipă se instituie astăzi ca formă i
1 predominantă a exercitării funcțiilor de producere. Premisele l 

materiale și rezultatele muncii noastre sint atît de complexe, ( 
închid in ele o geneză atît de complicată, incit.seria receptivă ' 
de acte ale travaliului individual se mai poate susține ca < 
atare doar in sfera recepțiilor de dexteritate. <

Reclamat de diviziunea muncii, dar și de rațiuni ale orga- < 
nizârii, lucrul în echipă face din creatorul individual un sub- I 
ansamblu agregat al creatorului colectiv. Membrii unei < 
echipe se cunosc, se apropie iși compensează reciproc anu- < 
me funcții coparticipă la toate fazele producerii, au o viață < 
morală ce se extinde uneori și dincolo de cadrele muncii. < 
O echipă nu este și nu poate să fie o reuniune oarecare de i 
oameni distribuiri laolaltă din combinări de tabele și trasuri < 
de condei. Echipa este și trebuie să fie, o unitate multiplă, in ! 
care jocul rolurilor și funcțiilor este totdeauna de tip comple- < 
mentar iar motivațiile afective sint sincrone. Am cunoscut o < 
astfel de echipă cu un anume timp in urmă într-una din ha- < 
fele in construcție ale electrolizei aluminiului, la Slatina. <

Ea se genera și. creștea, prin medierea grupului și șefului. < 
Oamenii se strîngeau în echipă câutîndu-se, nu nimerindu-se ț

, acolo. Șeful echipei ii testa profesional și moral, totdeauna < 
( însă cu participarea celorlalți. Am urmărit, cu ochi investi- < 

gatori, nașterea echipei acesteia, și — pe măsură ce noua < 
hală a secției creștea — aveam, dobindeam reprezentarea ( 

! nemijlocită a spiritului de echipă materializat. Oamenii aceia ( 
, se mișcau astfel incit, lucrînd, nu putea să-ți apară decit in ( 
! echipă. Autoritatea șefului era dublată de coeziunea gru- i 
( puiui. Un film, pe care l-am turnat atunci pentru televiziune i 
, a surprins în această echipă și un alt aspect : acela al con- i 
, vergerii generațiilor, al unității sale depline dincolo de di- ( 
’ (Continuare în pag. a Vl-a]
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Primele sfaturi, la primii pași 
în producția

O PRECIZARE A 
MINISTERULUI MUNCII
în convorbirea cu tovarășul 

Marin Voinea, președintele Con
siliului tineret muncitoresc al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., publicată cu o 
săptămină în urmă la această 
rubrică, se . propunea trecerea 
mai degrabă la perfectarea ca
drului legal în vederea atestă
rii profesionale a absolvenților 
învățămîntului de cultură gene
rală, pe bază de examen. Se 
reamintea, in sprijinul propu
nerii, faptul că practica în pro
ducție a elevilor in atelierele 
școală și in întreprinderi, ca 
și programa de invățămint, a- 
sigură prin conținut și durată, 
condițiile optime pentru Însu
șirea în timpul școlii, a unei 
meserii. Am solicitat în acest 
sens părerea Ministerului mun
cii. Iată precizarea făcută de 
tovarășul Neculai Boca, direc
tor general adjunct în Direcția 
forței de muncă.

— La această oră vă putem 
informa că, Împreună cu Minis
terul Educației și Invățămîntu- 
lui, am intrat în stadiul final 
al elaborării propunerilor pri
vind îmbunătățirea actelor nor
mative referitoare la acordarea 
certificatelor de calificare și a- 
testarea profesională a absol
venților din învățămîntul de 
cultură generală. Urmăm astfel 
indicațiile conducerii partidului, 
hotărîrile Conferinței Naționa
le, care prevăd, ca necesarul de 
cadre calificate pentru econo
mia noastră, să fie asigurat — 
în strînsă corelare cu nevoile 
de dezvoltare economică — de 
învățămîntul de toate gradele. 
Se realizează în același timp 
dezideratul împletirii organice 
a procesului de instruire, cu ac
tivitatea practică în producție, 
se dă un nou avînt, un . nou 
conținut, orientării profesiona
le a elevilor, începînd cu cele 
mai mici clase, spre acele în
deletniciri și profesii pe care Ie 
reclamă dezvoltarea multilate
rală a societății noastre socia
liste.

— Noile reglementări vor in
tra în vigoare în cursul aces
tui an de învățămînt ?

— Desigur, absolvenții școli
lor generale de 10 ani și ai li
ceelor de cultură generală, pro
moția 1972—1973, se vor putea 
prezenta deja in fața comisiilor 
de atestare profesională. Pen
tru o bună reușită, însă, ei vor 
trebui să se pregătească temei-

nic, să-și însușească toate cu
noștințele teoretice și deprinde
rile practice în meseria pe care 
și-au ales-o. Pretențiile sînt 
mari iar comisiile vor fi foarte 
exigente.

In contextul acestor regle
mentări, organizațiile U.T.C.. 
pot și trebuie să-și aducă o. se
rioasă contribuție’la calificarea 
elevilor. Ele trebuie să tri
mită in atelierele-șeoală, ti
neri cu înaltă ’ calificare, 
bine pregătiți teoretic, care în 
timpul lor liber să-i ajute pe 
maiștri-instructori în instruirea 
elevilor, să lucreze alături de 
ei la bancuri sau pe mașini, să 
le insufle încrederea și să le 
cultive pasiunea pentru mese
riile din industrie. In între
prinderi, în zilele de practică 
ale elevilor, toți tiherii uteciști 
trebuie să fie cei dinții care 
să-i sprijine pe colegii lor mai 
tineri, de meserie și de colec
tiv, să-i introducă in cunoaș
terea completă a meseriilor în 
care se pregătesc. De califica
rea fiecărui elev ar trebui să 
răspundă un utecist din între
prinderea care patronează șco
lile respective. O anumită ex
periență există, dar ea trebuie 
dezvoltată. Bune rezultate am 
întîlnit la Liceul ..Matei Basa- 
rab" din București patronat de 
Uzina „Timpuri Noi” de pildă. 
Sau, un alt exemplu. întreprin
derea U.R.E.M.O.A.S.. Cbupin- 
du-se cu toată răspunderea de 
instruirea practică a elevilor de 
la unele școli generale din zo
na sa, a reușit să atragă in pro
ducție, la cursurile descalifica
re, peste 200 dintre absolvenții 
acestor școli, cu care și-a re-

zolvat nevoia de forță de mun
că. SIntem așadar, convinși, că 
acolo unde se stabilește o strîn
să colaborare și conlucrare în
tre întreprinderi și școli, unde 
organizațiile de tineret își fac 
un obiectiv al activității lor, 
din pregătirea profundă în tim
pul practicii a elevilor din șco
lile generale și licee de cultu
ră generală, toți absolvenții vor 
putea intra în posesia certifi
catului de calificare profesio
nală.

ROMULUS LAL

12 CURSURI

Tbnul Comisiei, în discuția cu 
tinerii —• răbdarea, înțelege

rea, solicitudinea

0 ADRESĂ LA (ARE

PlIETI APEEA IMEDIAT .

300 CURSANJI

La 1 noiembrie. 
Întreprinderea noas
tră — ,,Acumulato
rii 1“ va deschide 
încă un curs de ca
lificare pentru lă
cătuși construcții 
metalice și altul 
pentru conducători 
electrocare. Peste 
puțin timp apoi, vor 
Începe cursurile de 
calificare In meseri
ile de confecționeri 
grătare și accesorii

pentru acumulatori, 
confecționeri de
plăci pentru acu
mulatori și monta- 
tori acumulatori. 
Primim absolvenți 
ai școlilor generale 
și de liceu.

Condițiile pe care 
le oferim sînt dintre 
cele mai avantajoa
se. Se lucrează cu 
utilaje și instalații 
moderne, într-un cli
mat și de mediu de

muncă optim. La 
angajare, tinerii slnt 
încadrați cu un sa
lariu de 1 093 lei.

NICOLAE 
CRISTESCU

șeful serviciului 
personal și învăță
mînt, Uzina „Acu

mulatorul" 
București •

Uzina de medicamente Bucu
rești, una dintre fele mai mari 
cu* acest profil din țară, se află 
intț-o continuă dezvoltare și 
modernizare a procesului teh
nologic, dar și intr-o perma
nentă căutare de muncitori. 
Pentru producția acestui cinci
nal, pentru îndeplinirea sarci
nilor sale in numai patru ani 
și jumătate, uzina are nevoie 
de peste 750 de muncitori în 
plus, eșalonați pe următorii 
2—3 ani. La chemarea industriei 
Capitalei, peste 300 de băieți și 
fete în majoritatea lor din Ca
pitală s-au prezentat la aceas
tă uzină pentru a se califica în- 
tr-una din meseriile înscrise în 
necesarul de forță de muncă al 
întreprinderii.

Comitetul L’.T.C. a organizat 
discuții cu fiecare om in pacte 
pentru a le afla dorințele ' în 
privința meseriei pe care o -va 
îmbrățișa, în funcție de nevoile’ 
întreprinderii. Și cei 300 de ti
neri au ales intre a fi opera
tori chimiști, electricieni, strun
gari, frezori, lăcătuși sau labo- 
ranți și frigoriferiști. O 
stabilite preferințele tinerii 
fost invitați în sălile unde 
desfășoară activitatea cele 
cursuri de calificare. Sînt 
cursuri din cele aproape 
deschise în această perioadă în 
întreprinderile bucureștene. Pes
te cîteva luni toți acești tineri 
vor fi muncitori calificați in 
meseriile alese.

dată 
au 
îsi 
12 
12 
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ALTE RĂSPUNSURI
LA CHEMAREA INDUSTRIEI

COMISIA PE SECTOR, LA LUCRU
SIntem în sala călduroasă și 

primitoare a Casei de cultură 
a tineretului, din sectorul 3 al 
Capitalei. E zi de miercuri și 
ca de obicei, și în această săp- 
tămînă și-au dat intilnire aici 
membț-ii sfatului omeniei. In 
fotoliile sălii au luat loc mai 
multi tineri care după tinută și 
înfățișare își dezvăluie imediat 
condiția : sînt dintre cei care 
nu au încă o ocupație. Au fost 
invitați aici și acum așteaptă 
discuția cu organizatorii întîl- 
nirii.

Ca și în alte sectoare ale Ca
pitalei’, și în sectorul 3, din ini
țiativa Consiliului popular, in 
colaborare cu comitetul U.T.C., 
a fost constituit un colectiv 
cuprinzător, format’ din repre
zentanții organelor de stat, ai 
organizației de tineret și sin
dicat, ai oficiului pentru repar
tizarea forțelor de muncă, dele
gați din Întreprinderile indus
triale și deputați, denumit 
„Sfatul omeniei". Nu-i o denu
mire asumată, ci o calitate cîș- 
tigată în desele și lungile dis
cuții eu tinerii de care și-a pro

pus să se ocupe. Pentru că în- 
tr-adevăr, scopul său este re
cuperarea pentru muncă, pentru 
o activitate socială utilă, a ti
nerilor din cadrul sectorului 
care dintr-un motiv sau altul, 
se situează In afara acestor 
comandamente. Spunem că și-a 
cîștigat calitatea de autentic 
sfat al omeniei pentru că zeci, 
sute de tineri cu care s-a stat 
de vorbă, au fost îndrumați șl 
ajutați să se integreze în 
muncă, să-și schimbe modul de 
viață, să intre în rîndul oame
nilor stimați și apreciați, în co
lectivele de muncitori.

Astăzi — 11 octombrie — 
cum spuneam, Sfățul omeniei 
s-a întrunit din nou. Este as
cultat mai întli Dorin Njcolae 
Morăreț, un tînăr de 24 de ani, 
de meserie lăcâtuș-mecanic. A 
umblat pînă acum în vreo 8 
întreprinderi, dar n-a intîrziat 
mai mult decît cîteva luni;- în - 
fiecare. Sfatul omeniei vorbește, 
apoi cu Ion Stoica, care la 21 
de ani are la activul său maf 
multe condamnări. Apoi cu a-

ceeași răbdare, membrii co
misiei discută cu Nicolae 
Grigore care nici el nu 
și-a găsit pînă acum un 
rost. Mulți dintre interlocu
tori sînt încă copii. Le vorbește 
reprezentantul legii, muncitori 
în vîrstă, reprezentanți ai în
treprinderilor, li se Înfățișează 
posibilitățile pe care le au în 
uzine, de a munci, de a se cali
fica, de a se realiza pe toate 
planurile. Din cei 10 tineri in
vitați In această zi, 8 primesc 
repartiții pentru diverse locuri 
de muncă. Pleacă de aici cu 
chipurile mai deschise, cu " un 
aer de satisfacție. Dar Sfatul 
omeniei nu șL-a încheiat încă 
misiunea. Cel puțin 1 an acești 
tineri sînt urmăriți, acolo unde 
muncesc, ctim se comportă, cum 
se integrează in viața colecti
vului. Pentru că tocmai acesta 
țgte obiectivul pe care și-1 
propune Sfatul omeniei : adu
cerea în rfndul celor mai buni 
muncitori, a tinerilor pe care 
îi invită aici.

MIHAELA COMAN

(Urmare din pag. I)

condiții neprielnice se dezvoltă 
și cresc copiii, lipsiți de elemen
tele cele mai esențiale: soare și 
lumină". La oraș..

La întoarcere, pe autostrada 
București—Pitești sub ploaia a- 
mețitoare a farurilor, instalat în 
canapeaua unui turitm mă întreb 
și-mi dau seama că uneori nu 
prea știm și-mi cin în minte 
spusele lui Cheorghe Capră: 
„Mat aud pe uniiacum că s-a 
isnrăvit, ce rost are să ne tot 
băgați pe git ce-a tost înainte ? 
Acum, dumneavoastră sînteți, 
toți, oameni cu carte: ce bază 
a’e ăl de-a auzit o dată la tele
vizor că pe vremuri așa, și pe 
dincolo ? Dacă nu știe satul și 
orașul și industriile cum de am 
ajur.f pini aici, știe el pe ce pă- 
mtnt rși duce traiul ? A auzit el 
de tăbăcăria de la Gturgiu și de 
moara de la Oltenița ?

La Șantierul Xaccl Oltenița, 
pe puntea unei motonave de 
5 000 tone citesc „fondul" staru
lui județean . .Jn anii Republi
cii, in cadrul procesului general 
de industrializare socialistă, in

I
I

în ultima
Uzina „23 August" din Ca
pitală s-au angajat 30 de ti
neri din care 50 au și în
ceput să lucreze. Ei se a- 
lătură altor 740 angajați în 
ultimele două luni și care 
deja au fost incluși în 
cursurile de calificare, sau , _____T. _____ r_
celor peste 2 000 angajați in ia învăț», de a munci, de 
acesî~"ziTe“‘in tntfeprinde-' - ‘
rile Capitalei. După termi- _ _____ _.a_____ _
narea cufSiiYildr unii vor fi. 'V.T.C., -Ăaiștrit, rpuncitorii,

săptămină, in pe care i-a surprins obiec
tivul aparatului nostru, 
sînt doar de cîteva zile în 
atelierul „Aparataj" și se 
străduiesc să deprindă cele 
dinții taine ale meseriei. 
Unii au venit din Bucu
rești, alții din județele din 
jur, cu aceeași dorință de

turnători, strungari, frezorii 
alții lăcătuși, electricieni, 
sudori și rectificatori. Ma
ria Parfirie, Anica Anghel, 
Lidia Băcanu, Georgel Ba- 
calu și Ștefan Dumitrac/e,

a-și face un rost in viață, 
un viitor. Organizația

* ---.
întreg colectivul uzinei, su
praveghează această împli
nire, conduc cu dragoste și 
solicitudine primii pași ai 
tinerilor pe drumul afirmă
rii, a satisfacțiilor de nee- 
jalat ale muncii.

I
I

ACCENTE Z

DEMAGOGICA
Bint semne că e 

cale de a se 
naște o vicioasă 
manieră de a pole
miza. Sau poate că, 
nat fiind mal tineri, 
ea «-o fi născut mai 
de mult și. din cina 
In cfnd. mai este 
utilizată ca „Sfintul 
Niculaie** asupra 
Smărăndiței popii 
din Amintirile lui 
c reangă. De atunci 
și pinâ acum nuiaua 
a crescut : 
venit, in

a de. 
mînLe u- 

veri ta bi
ți a do- 
tră sătură 

caracterul 
Nuiaua 
i . Pe-' 
reale ;

blndit o 
nouă ; . i
demagogic.
din copilărie 
depsea - vini .1

-trtta demagogică se 
năpustește asupra 
unor .vini Imagina- 
re cppstr-Țfe fără 
nici ua De
ctT./mtnrTțS' exemplUr- o pledoa
rie pentru adecva
rea limbajului la 
sens, pentru expre
sivitate și prospeți
me. contra alteră
rilor. pentru îmbo
gățirea limbajului 
pe baza cunoașterii 
și înțelegerii 
vate a noilor 
texte culturale 
ințlfice etc. (. 
gedia limbajului4’, 
articol publicat 
„Scînteia ’ * 
lui“ din 8 
brie a.c. de Smaran- 
da Jelescu) să devi
nă, sub semnătura 
lui Const. Otobfcu 
(..Săptămină**, 13 
octombrie a.c., ,.Tra
gedia limbajului — 
sau altă tragedie ?“) 
nici mai mult nici 
mai puțin decît ..o 
nouă nedreptate 
nemeritată lingvisti
cii marxiste*' ! Mis- 
tificînd în continua
re lucrurile în spi
ritul construirii de 
vini imaginare pla
sate însă în con'' 
te foarte reale, 
torul din ..Sămf 
na“ introduce 
sila în articolul 
ziarul nostru o
rie de erori capita
le : considerarea so
cietății noastre ca 
aflată ,.în stadiul ci
vilizației de ccrh- 
sum", necunoaș
terea sau, mai rău. 
ignorarea cu rea

adec- 
con- 

* ști- 
(..Tra

in
tineretu- 

octom-

V-

cu 
din 
se

crediîKl * a faptului 
că ..singurele căi de” 
acces la cultură sî-nț 
cucerirea puterii. 
litice si construirea 
unei societăți• rnai..„e*, 
c-hitabile" șȚ.a&el^’Tă" 
fel de g'fave. ,.Pro-

babil că și ideile a- 
mintite mai sus — 
scrie mînuitorul bî- 
tei demagogice — au 
ajuns, pentru autoa
rea articolului, 
dacă le-a cunoscut 
vreodată, să nu mai 
învelească nici un 
conținut". Fără sâ<nf 
pot explica motivele 
care l-au împins pe 
Const. Otobîcu să a_ 
ducă acuzații de-a 
dreptul mincinoase 
aș observa numai 
jalnica perfidie ce 
stă ia baza unei a- 
semenea atitudini : 
articolul criticat con
diționează accesul 
real la cultură de 
Înlăturarea șabloa
nelor. a clișeeior din 
limbaj, din exprima
re, defecțiuni care, 
după cum se știe, 
traduc precaritatea 
gînthrii însăși și. 
drept consecință, a- 
fecteazâ comunica
rea reală dintre oa
meni. Un rezultat 
nefast al șabloniză- 
rii ideilor și expre
siei lor a putut să 
vadă autorul din 
„Săptămină" chiar 
într-una din serile 
trecute la televizor î 
un tînăr perfect mi- 
nuitor al tehnicii de
magogiei, emițător 
de vorbe fără con
ținut real pentru 
însuși, 
mul limbajului 
efecte 
Forma 
este 
..dialogul" , 
surzi, iar principala 
sursă a acestei ano
malii cdnstă înf.r-o 
rupere în cazul ace
luiași individ a con
stituirii si funcțio
nării limbajului de 
conținutul muticii u- 
mane. Semnalarea 
pericolului golirii de 
înțeles a elementelor 
limbii, spre deose
bire, însă de nocivi
tatea procedeului 
deformării unui text 
clar, reprezintă 0 a- 
vertizare salutară cu 
atît mai mult cu cit 
orice clișeu în gîh_ 
dire si vorbire îm- ' 
piedică receptarea 
adecvată a creațiilor 
cultural-artistice 
Stiirrlifl'ce.’ Traduce
rea si transformarea1, 

rin? chip. abuziv, din 
rpotivezși interese 
ce ne scapă, a unor 
astfel de preocupări, 
absolut firești, in 
găpete de acuzație 
de felul celor citate 
mai înainte exprimă

el
Automatiz

are 
tragi-comîce. 
lui curentă 

neînțelegerea, 
între

o mentalitate retro- < 
gradă, incapabilă de < 
a sesiza planul real < 
al unei discuții, dar J 
foarte capabilă de a < 
învii ti în mod peri- < 
cu-los bîta demagogi- < 
că. Mă întreb cui < 
folosește un astfel 
de procedeu și sem- •< 
nul de întrebare < 
sporește cînd con- < 
stat că Const1. Otobî- < 
cu nu este din pă- < 
cate nici primul și < 
nici singurul care-1 < 
mînuiește. Utilizînd J 
aceeași dezinvoltă < 
intervertire a date- < 
lor, un stimabil < 
poet. Virgil Teodo- < 
rescu. ne acuza nu < 
demult în acest fel : < 
„încercarea noastră < 
de a stimula repor- , 
tajul literar oferind > 
scriitorilor tineri po- } 
sibilitatea de a-și < 
spune cuvintul, de a < 
scrie un reportaj al < 
ochiului proaspăt, < 
capabil să surprin- J 
dă prefacerile revo- J 
luționare petrecute < 
în țara noastră, pei- < 
sajul inedit al socie- < 
tății socialiste este < 
luată In deridere. < 
Am apăsat mai mult < 
asupra acestui lucru ; 
— scria poetul Vir- < 
cil Teodorescu — < 
acum in preajma < 
Conferinței naționa- < 
Je a partidului 
semn de omagiu 
ca o datorie*'.
Si cum luam . 
..în deridere" 
pecii va încercare :
..inițiativa de a pu
blica’ reportaje scri
se de tinerii scrii
tori este indiscuta
bil bine-venită, cu
atît mai mult cu 
cît este de presu
pus că o revistă de 
literatură nu supu
ne pe colaboratorii 
ei unor șabloane re
portericești pe care 
timpul le-a condam
nat".
mam.
rerea, 
bună, 
tea textelor ce com
puneau âcfele repor
taje, așadar nu a- 
supra inițiativei pe 
care cu satisfacție o 
salutam.

. §i,XoU-un,.caz si 
în . jntrpduce-
rtft' siliți de vini și 
erori imaginare ex
primă aceiași 
obicei, ca să 
spun altfel.

Totuși, slntem 
im î \

in 
și la*ă 

noi 
res-

Și ne expri- 
pe scurt, pă- 

nu foarte 
despre calita-

C. STANESCV

dustria județului Ilfov a cunoscut 
fundamentale transformări". Ce 
se poate spune însă, despre in
dustria județului pînă în 1947 ?

Oltenița — „schelă de grîu" 
cum o numește Alexandru Vlahu- 
ță — avea o moară și un atelier 
de construit bărci pescărești. 
Giurgiu — „orașul" cu 126 de 
cîrciumi, era, în comparație cu

tența medicală — aproape inexis
tentă, școli, cîteva. Urmează 
douăzeci și cinci de ani de repu
blică. Adică : Oltenița — cel mai 
mare șantier naval fluvial al țării 
— construiește astăzi nave fluvia
le pentru pasageri, nave pescă
rești moderne, remorchere, pilo- 
tine maritime, motonave de 5 000 
tone. Coșmeliile în care se repa-

iraversău zilnic spre și de la pă- 
șunat, în sfirșit, tîrgul fără spe
ranță se „află" la concurență na
vală cu Oltenița. Șantierul unde 
acum Se produc „doar" șalupe 
fluviale se află în plin proces de 
extindere, diversificare și meca
nizare a producției : întreprin
derea de prefabricate produce 
anual circa 40 000 de metri cubi

Un timp ai oamenilor
Oltenița, un oraș avansat din 
punct de vedere industrial" : o 
„fabrică" de zahăr unde lucrau 
100—150 de muncitori pe sezon, 
atelierele serviciului hidraulic, o 
„fabrică" de marmeladă, o tăbă- 
cărie, o fabrică pentru construc
ții de șalupe șt material marină
resc, o „fabrici" pentru decorti- 
carea orezului. Alit. Pînă la 30 
decembrie 1947 arta a fost in
dustria județului. Din punct de 
vedere edilitar, in aceste tirguri 
semi-orientale muncitorii locuiau 
cu familiile lor de 8—10 persoa
ne in cite o singură cameră. Asis-

rau bărci pescărești mai există 
doar în fotografii de epocă, ima
ginea șantierului de astăzi 
pulverizează pe cea a atelierului 
de dinainte de război dar le ală
turăm pentru a ne dimensiona 
mai clar prezentul. Schela de 
grîu de altădată are cea mai 
mare filatură pentru fire din
fibre chimice și bumbac din țară, 
una din cele mai mari unități de 
acest gen din Europa.
Giurgiu, așezarea undezpindva 

acostau șlepurile pentru a încărca 
griul spre alte destinații tîrgul 
renumit și prin cirezile care îl

betoane și alte produse industria
le ; țesătoria de bumbac produce 
anual 55 000 milioane metri pă- 
trați de țesături; la Urziceni a 
intrat în producție o nouă fabri
că de produse ceramice cu o 
capacitate de 73 milioane cără
mizi pe an. Județul are nevoie 
de cărămidă. Pentru mulți 
Buftea înseamnă doar Studioul 
Cinematografic, ne spune secre
tarul Comitetului U.T.C. de la 
Fabrica de ambalaje metalice. 
Buftlia insă e Uti oraș". Pe terito
riul județului pe vremuri emina
mente agricol se află peste 400

unități ale industriei locale și 
meșteșugărești. Jn 1971 volumul 
realizat al producției industriale 
era de peste 13 ori mai mare de
cît în 1950. Bărăganul ilfovean 
cu încă 43 000 hectare re
date circuitului agricol în ul
timii doi ani, județul cu 
122 165 elevi și 6 000 de profe
sori, cu 12 licee de cultură ge
nerală, 6 (le specialitate și 364 
de grădinițe, cu 204 cinemato
grafe, 125 cămine culturale, și 
679 biblioteci, județul cu 2 676 
apartamente construite din fon
dul statului între 1966 și 1971 și 
aproape 17 000 locuințe construi
te din fonduri proprii, cu 100 000 
abonamente radio și radiofi'care 
și circa 44 000 televizoare, 14 
spitale, 140 circumscripții sani
tare, 63 case de nașteri și 670 de 
medici; o avalanșă de cifre con
figured statistic destinul unui 
județ cu două tirguri semi-orien- 
tale și cu bordeie sub pămînt, 
altădată, respirînd astăzi prin pă- 
mîntul și fabricile și orașele și — 
fapt esențial'—r prin oamenii săi 
— un alt timp, al oamenilor.

P
oate vi se pare curios, bizar dar prima noastră în
trebare se compune din... mai multe și povestea 
ar putea începe așa : ce părere aveți despre iniția
tiva, „Scînteii tineretului", despre publicarea unui 
curs practic de tenis, treabă absolut inedită, in
tr-un ziar? Vă suride să deveniți profesori și 
pedagog la o asemenea catedră? Considerați că acțiunea pro

pusă de ziarul nostru sub dezideratul „Poate deseni tenisul 
un sport de masă?" se vă bucura de ecou, de un mare 
interes și succes? Aveți argumente in acest sens, aveți de 
adăugat unele soluții pentru transpunerea in viață a unei 
asemenea idei generoase ?

MAI BINE MAI TiRZIL
DECÎT NICIODATĂ

CUPON
DE PARTICIPARE

Nr. 1

Serial organizat de

VASILE CĂBULEA

Î
n pl|nă campanie de pregătire a finalei Cupei 
DaviS, am primit ,o neașteptată ofertă din partea 
;,Scînteii tineretului". Mi se cere, nici mai muit 
nici mai puțin, dgcît să scriu un serial pe tema 
tenisului, care să șe constituie, pină la urmă, in
tr-un fel . de curs , în care eu să predau fără ra

chetă, iar . copiii sau ținerii să fie îndemnați să pornească 
spre teren.

Această ofertă e însoțită de o temere. Redactorul de sport 
al ziariilui .mă întreabă dacă oferta nu mi se pare cam bizară, 
fie și pentru un ziar de tineret. Răspunsul meu este catego
ric : oferta e nu numai firească ci și ultraconfirmată. Am 
văzut in Anglia, in mări cotidiene, ca de pildă „Dailly Mail", 
adevărate cursuri de tenis, cu schițe, aplicații practice și 
vaste comentarii teoretice. Ceea ce mă surprinde la oferta 
ziarului este doar faptul că Vine destui de tîrziu. Ar fi 
fost nțai bine, zic, ca acest ctirs (sper deloc profesoral) să fi 
tncgptțt co ani în urmă. Dar, mai bine mgi tîrziu decît nici

odată. îmi dau seama, că ideea ziarului răspunde unui fapt 
' de siațâ. Tot ceea ce s-a intimplgr în anii din urmă, cu cele 
| trei finale româno-amerirane in ..Gupa Davis", a făcut ca teni- 
j sul să pătrundă In toate ca<=ele.‘ ajungind in cătunele cele 

mai îndepărtate, prin intermediul marelui aliat și dușman 
. al sportului, televiziunea.

Această ofensivă a tenisului pe care — de ce să fim mo- 
; efești ? — am declar.țat-o n3i. Ilie Năstase și ca mine, a ■ 
1 început să-si arate primele j-oade. Am impresia <ă anul 1972 ■ 
I este anul de virf al ofensi»ei tenisului in țara noastră. Ori I 

de cite ori am revenit in țară am fost surprins de mu’.țimee ' 
copitlor care joacă tenis in Balta Albă, in Drumul Taberei eau ' 

I în Titan. - _ ____
Ceea ce mă surprinde și mă buciiră este formidabile Envaa- ‘ 

I tivitate a copiilor. Ei au depășit -ție muit faza cunîecționătL 
răcnetelor de lemn, cu mijloace proprii. Am văzut deseori 
adevărați maeștri cioplitori de 7 sau 8 ani. care recurg pină 
si la ornamentații, ca vestiții noștri maeștri populari. Am 
văzut adevărate picturi pe asfalt, multicolore, care reprezintă 

I adevărate idei pentru o rjouă marcare a terenului de tenis. 
I Am văzut plase de cablu electric, am xăzut postamente de 
j cărămidă... Am văzut pină și jucători folosind zidul cu multă 
i ingeniozitate. Am văzut copiii folosind numai voleul. pentru 

a evita contactul mingii cu iarba, contact care ar fi putut 
să dea devieri speciale și imprevizibile mingii roase pină 
la ultimul strat.

j Aceasta avalanșă de tenismeni a fost remarcată, probabil, 
i mult mai atenU decît de alții, de redactorii „Scînteii tinere- 
; tului”. Iată și motivul pentru care oferta a venit abia acum 
lată și motivul pentru care răspund cu entuziasm acestei idei 
și am speranța să fac din acest „Curs" o mică aventură intru 
descoperirea tainelor tenisului.

Acum o săptămină, mergeam cu mașina pe șoseaua care 
duce spre Periș. Și mi s-a întîmplat ceva cu totul neobișnuit. 
Mergeam cu o viteză destul de mare. Nu zăream în față 
un obstacol care să mă oblige să frinez. Nu era nici o mașină, 
nu era nicb o căruță. Nu era nici un biciclist. Pe neașteptate, 
insă, a trebuit să pun o frină destul de puternică. Spre ui
mirea mea. cițiva copii jucau tenis pe asfaltul șoselei. Inco
modați. desigur, de faptul că „terenul" lor obișnuit era plin 
de noroi, ei au găsit această soluție de mare ingeniozitate, cu 
tot riscul pe care-l reprezenta. Era singura lor soluție...

Am oprit marina. Am coborît. Am vrut s-o fac pe groza
vul, răstindu-mâ. Dar copiii erau atit de frumoși, cu micile

lor bătace de lemn, incit am început să rid. Am luat un bătac. 
Am luat si mingea, care nu era o minge de tenis. Am schimbat 
cîteva lovituri cu cel mai mic dintre ei. Apoi ani căutat cîteva 
mingi în mașină. Din nefericire, nu exista nici una. Am fost 
foarte încurcat. Copiii mă recunoscuseră. Am plecat destul de 
greu. In spatele meu, cei patru copii din Periș și-au reluat 
jocul pe șoseaua udă. Mioara zis. atunci că voi -feveni la Peris 
ca să impart cîteva mingi și două rachete Deocamdată n-arn 
avert timp. Dar n-am să uit. Nti-mi place să uit...

...O să începem, defel,’an ciirs de tints.’ Sîht .avertizat" 
j ca mi se vor pune 30 de întrebări si că voi fi nevoit să dau 
' 30 de răspunsuri in cadrul unui lung dialog cu ziarul, cu citi- 
1 -5sja-rni solicită ziarul și trebuie să mă supun. Probaui:
I că- pînă la urmă t oi simți nevoia să' continui, dar, deocamdată, 

încerc să cuprind totul In 30 de secvențe.
Nu cred că voi face un curs prea sistematic. Nici nu e 

cazul. Cursul va trebui să fie variat. Va trebui, cred eu să 
semene foarte puțin cu un curs. Vom vorbi dăsore bucuriile 
tenisului, despre necazurile lui. Voi încerca să’ răspund la 
niște întrebări simple, dar care încă nu au un răspuns pre
cis : la ce vîrstă începem să jucăm tsnis ? Ce trebuie să 
facem pentru ca suporterii mei de pe asfaltul ud stă părăsească 
șoseaua ? Cum se învață mai ușor acest .sport în care un 
bunic de 75 de ani poate face oricîhd o partidă cu un nepot 
de io ani ?

Intre o poveste despre meciul meu nu știu C3re, cu Laver 
sau_ cu Ilie Năstase, și una despre reverul lui Santana, am 
să încerc să vă povestesc și despre locurile pe care le-am vă
zut, pentru că racheta asta, cu corzi care sună, deși nu are 
combustibil special, a reușit să mă poarte -In 1.'me aproape 
cit racheta lui Neil Armstrong, cosmonautul care a văzut un 
teren de fotbal pe lună.

Sper să fiți de acord cu programul meu. îmi dau seama 
ca-mi va fi foarte greu. Uneori va trebui să-mi trimit cores
pondențele... didactice de lâ Barcelona sau de la BruxelW 
dar asta este situația. Un lucru e sigur. Știu să termin, o treabă 
Sper ca dv„ stimați cititori ai „Scînteii tineretului" de toate 
vîrstele, să fiți atrași de această tentativa a mea. Sper ca unele 
dintre „lecțiile" mele să fie decupate. Dacă voi- avea succes' 
poate că acest lung tjialog cu „Scinteia tineretului" va însemna 
o carte Mă bate gîndul să Încerc și niște desene. Eu. sau 
cineva mai talentat decît mine.

Să pornim, deci la drum. Viitoarea' noastră temă : „BUCU
RIILE TENISULUI". De acord ?
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AU FOST MEREU PE PRIMUL ALEGEȚI SECRETAR ? DE LA ALEGERI

PLAN ■ ■■

Acum doi ani, în programul de 
activitate al organizației U.T.C. 
de la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Blaj, adoptat cu 
prilejul adunării de dare de sea
mă și alegeri, se stipula că di
recția principală a mobilizării e- 
forturilor va fi producția, spriji
nirea rezolvării problemelor ei. în 
consecință, tot atunci, erau pre
cizate și acțiunile care trebuiau 
să ofere posibilitatea de concre
tizare și materializare a obiecti
vului stabilit. Se hotărîse, deci, 
ca preocupare permanentă a or
ganizației cunoașterea de către 
uteciști a sarcinilor profesionale 
ce le revin, înființarea de vitri
ne ale calității, susținerea unor 
demonstrații practice pentru ti
nerii aflați la începutul meseriei 
sau care întîmpină greutăți în 
muncă, lansarea unor întreceri, 
„Să lucrăm cu consumuri speci
fice reduse", „Cel mai îngrijit 
loc de muncă", dezbateri în ci
clul „Marca fabricii — onoarea 
noastră" etc. De asemenea, la a- 
dunarea de alegeri din 1970 se 
ceruse comitetului U.T.C. ca 
■programele de activități trimes
triale să susțină consecvent ac
țiunile stabilite inițial, și chiar 
să le adauge altele noi. Consul
ted aceste documente aveam să 
ne convingem că, într-adevăr, 
comitetul a respectat hotărîrea 
luată în adunarea de alegeri. în
tre timp au apărut în repertoriul 
de activități al organizației și 
alte inițiative, cum sînt emisiu
nea „Ce faci tinere în produc
ție?" de la stația de radio-ampli- 
ficare a combinatului, concursul 
„Totul pentru producție, nici o 
risipă", angajamentul „Eu pro
duc, eu controlez, eu răspund".

Bineînțeles, însă, la apropiata 
adunare de dare de seamă și a- 
legeri va trebui să se raporteze 
nu numai că orientarea stabilită 
a fost continuată în programele 
de activități, ci și că ea s-a con
cretizat în acțiuni efective. Cum 
au decurs lucrurile în această 
privință? Am vrut să o aflăm în 
momentul în care ne-am extins 
investigația pe terenul preocupă
rilor actuale ale cîtorva organi
zații U.T.C. diti secțiile și fabri
cile combinatului. Sigur, numai 
aici puteam întîlni efectele prac
tice ale intențiilor declarate a- 
cum doi ani. Să vedem, deci ce 
oferă realitatea.

Ca un prim aspect trebuie 
subliniat de la început că exis
tă o distanță apreciabilă între 
programele de activități ale co
mitetului U.T.C. pe combinat și 
cele elaborate de organizațiile 
subordonate lui. La acest ultim 
nivel cu greu poți auzi cîte ceva 
despre intențiile inițiale ale co
mitetului U.T.C, pe combinat. 
De fapt, organizațiile au alte pla
nuri de lucru, alte preocupări 
De pildă, uteciștii din atelieru 
mecanic fac unele lucruri, destul 
de sporadice, însă, pentru cu
noașterea sarcinilor de plan sau 
dezbaterea în adunările generale 
a abaterilor săvârșite de unii ti
neri. In rest, se vorbește și se 
fac excursii și mult fotbal. La 
g^-ganizația din fabrica P.F.L. se 
întilnesc raidurile întreprinse îm
potriva indisciplinaților, informă
rile cu privire la sarcinile de 
producție și, din nou, fotbal și 
excursii. Este adevărat, aici se 
știe de concursul „Cel mai în
grijit loc de muncă" și chiar se 
participă la el. Dar, efectiv, dir 
punct de vedere organizatoric : 
practic, el nu aduce nimic îr. 
plus pentru îmbunătățirea parti
cipării la muncă a tinerilor. To
tul nu este altceva decît un în
demn generos, fără vreun suport 
material. La fel se prezintă rea
litatea și în organizația din 
schimbul B de la Fabrica de mo
bilă, unde inițiativa „Eu produc, 
eu controlez, eu răspund" este

doar o idee, un titlu de acțiune 
căruia, din păcate, .îi lipsește toc
mai acțiunea propriu-zisă. Intre 
altele, aici nu se cunoaște nimic 
despre „Cel mai îngrijit loc de 
muncă" sau despre alte acțiuni 
pe care le găsisem menționate în 
programele de activități" de 1a co
mitetul U.T.C. pe combinat. 
Care să fie cauzele disproporției 
dintre intenție și realitate, de ce 
intenții realmente frumoase, care 
puse în practică ar fi fost deo
sebit de utile pentru bunul mers

Emilia Buzenchi. Ja
na Morărescu. hatărită 
să demonstreze colegi 
lor, ți m primul rind 
ei însăși, că ceea ce se 
infimplase a fost un 
accident. a continuat să 
fie acee.zși rată inimoa
să. muncitoare ți ener
gici. mai indirjită cu 
pini atunci, amtind-o 
pe noua secretari in 
tutele eațiunsle. infeie- 
gind ci experiența dt 
cere beneficiază tn- 
buut si fie -fructificată 
îe â^eressd cețfrsca- 
țsei. Astesi. dud ecn- 
demul a foot de muh 
iatefwr. Jana Jied-

n-ar fi admis să 
concesii altora", 

același sens au PÎNĂ LA ALEGERI
Am crezut mai intii că n-am auzit eu bine. Am preferat să 

mai întreb o dată :
— Cind ziceți nici una vă referiți la...
— _ la toate, m-a ajutat secretarul, amabil.
— La toate adică—
— Adică la nici una.
Și iar n-am mai știut ce să înțeleg. Deși nu era nimic greu 

de iațeles. In organizația aceea, parcă ascunsă cu bună știință 
de ochii vreunui vizitator nepoftit, intr-un sat uitat el însuși 
de comuna de care aparține, singurul eveniment de care iși 
aminteau și acum membrii organizației, din activitatea lor de 
n an de zile, erau— alegerile din toamna anului trecut. De 
atunci încoace nimic. Nimic — adică nici o altă activitate care 
să le amintească lor inșile de existența organizației. Nimic — 
adică aici măcar o altă adunare generală. De fapt, ce se mai 
poate adăuga după nimic ? Cel muh. următoarea adunare gene
rală. cea de alegeri din toamna aceasta, pe care tinerii o aștep
tau fără să știe nici ei cum.

Mai tirziu mi-am dat seama că. intr-adevăr, nu era deloc 
greu de iațeles situația in care mă aruncase intîtuplarea. De 
fapt, era mult mai greu ? ? Era imposibil de acceptat
că o organizație întreagă, chiar dacă nu avea decit 20 de mem
bri. se mulțumise să vadă cum trec zilele goale 
iară a incerta să le umple cu ceva. Ca să poată

i ei insăsi : drumurile astea, drepte 
noastră făcute ; sau : sala asta de nu era.

nu știm cum sâ-i dim

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ElV.

pe lingă ea, 
spune cuiva, 
si frumoase 
dans
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ADUNAREA DE ALEGERI CU ClTVA TIMP

al producției, au rămas vreme 
delungată doar pe niște 
copciate in dosar? Să not? 
teva explicații primite: 

Ion Comșa, membru ia
tetul organizației U T G. sc ■_ —- 
bul B, Fabrica de mori â. 
„Nouă ni s-a cerut să pmerâăra 
acțiunea „Eu produc, eu coc.::- 
lez, eu răspund". Dar pentrr ci 
nu știm cum s-o organ:?!
meni nu ne-a spus nimic despre 
asta, nu am făcut nimic. Per si 
simplu, 
viață".

loan 
ca de 
U.T.C. , . .
le acțiuni pe care le 
Din ~r

Barth, maistru la Fzbri- 
mobilă: „Organizația

și-a propus să facă une- 
aprecsez. 

Din păcate, au rămas doar la o 
idee lăudabilă, nu le-an legat de 
niște obiective concrete, specvt 
ce activității fabricii. Ca să d&K 
un exemplu, și astăzi aștrț* rrâic» 
uteciștii să ne ajute la atftum 
mai rațională a mase-. lencxaase 
a deșeurilor, probierae car- ne 
dau bătaie de cap tuturor*

Ion Șarlea. secretarul organiza
ției U.T.C. din Fabrica P.F.L 
„Sint acțiuni de care abia acurr 
aud. Cei din comitetul U.T.C țx 
combinat nu s-au obosit să ne 
spună și nouă ce intenții au. De

Giurgiu. într-una din zile.e 
trecute, către amiază, la între
prinderea de prefabricate di.i 
beton incercam împreună c*a 
Gheorghe Bogatu, secretarul or
ganizației de partid, și Eugen 
Căciulan. secretarul organizație: 
U.T.C.. să desprindem din bogata 
realitate cotidiană a acestui co
lectiv de muncă, unele dintre 
cele mai semnificative fapte și 
chipuri de tineri. Lucru deloc di
ficil, întrucît cei doi ii știau bine 
pe oamenii întreprinderii, după 
cum, pe de altă parte, tinerii u- 
teciști se făcuseră cunoscUți cu 
faptele hărniciei și priceperii lor 
de fiecare zi. Aveam să întilnim 
o mulțime de fapte interesante 
și treptat acestea se organizau, 
circumscrise îndeosebi unui am
plu efort de gîndire și inițiativă 
pentru realizarea normelor de 
plan înainte de termen. De mate 
efect organizatoric, mobilizator, 
se dovedea acțiunea „Minutul, 
milimetrul, parametrul".

— Dar tinerii ? Ce revine ti - 
nerilor in acest elan țintind de
vansări de termene în perspec
tiva întregului cincinal ? — am 
întrebat.

înainte să răspundă mai de-

tailat. Gheorghe Bogatu și Eugen 
Căciulan ne-au sugerat că cel 
mai eficace mod de a-i cunoaște 
pe uteciști este acela al unui 
itinerar prin locurile lor de 
muncă. Urma ca amănuntele 
privind acțiunea sugestiv inti
tulată „Minutul. milimetrul, 
parametrul" să le surprindem 
„pe viu", o dată cu activitățile 
specifice prin care organizația 
U.T.C. intervine cu propriile 
răspunsuri, ale celor 103 ute
ciști.

Cel dinții tînăr pe care l-am 
cunoscut așa a fost Gheorghe 
Tudor. Era numai de cîteva zile 
în întreprindere. Absolvise 
Politehnica la București, ca 
subinginer în specialitatea „ma
teriale de construcții".

— Primele dumneavoastră im
presii aici... ?

Secția „construcții", unde 
lucrez, mi s-a părut un co
lectiv închegat. M-a surprins 
plăcut faptul că. din prima zi,

t »£ te te 1»-
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mati-
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măcar cite ceva din toate astea ar 
râ : ier. • propunere țițnită intr-o seară, 

mcînse. după care organizația să ia 
» a4»aăru senerale. Pentru că a lipsit una, 
latreaca terganizație a existat în realitate 
ieste, intr-un tabel al comitetului comunal 
ăeteane. intr-un alt tabel, ea era înregis- 

tează pe prezența sa : „organizația din satul... : 
----  Insă adevărata ei prezență 

----------------- începea, dincolo de datele scriptice, pe tere- 
I ■ «> raltesț: peted al efortarilor Ia care se angajase împreună 

râroal a — atxae m noiembrie anul trecut, si dator s-o 
râabîfiaeae. *-•-----------------s-« reprezinte cu adevărat. Biroul
■ preferat râs* • raărâdrâe de contabil cu minecuțe. iar organi
zația recBtrnl râtre filele căruia s-a înăbușit treptat.

Feste crete dani frei siptiarini se va afla insă din nou în 
preajma apei alte arâairi de alegeri. Pe aceasta va trebui s-o 
|râ* și ■■ temaai penam motivul că trebuie raportat și acum 
■■deva, iatr-te sitaatie statistică. „s-a ținut". ci pentru câ 
are iaevhabil nevoie de ■■ nou birou, de o nouă condiție de 
existență. E adevărat au ta avea ce să-si raporteze acum, 
după ■a an întreg de lincezeală, decit „nimicul" pe care 
ar trebui să-1 scrie cu litere mari in darea de seamă. Dar 
va avea, în schimb, datoria de a-si spune cu sinceritate adevărul 
in față, de a se opinti hotărit in paginile registrului prăfuit, 
ca să iasă afară, la aer. Va avea prilejul să înceapă, cel 
puțin acum, un nou drum. Altfel.

4* ■
< «c*
|l TX_

.' t*»tă să sei—

Foto: EM. TÂNJALA

secretarul și membrii comitetu
lui de partid pe întreprindere au 
vrut să mă cunoască. M-au în
trebat și unde locuiesc, dacă am 
ceva greutăți cu instalarea. Azi. 
secretarul U.T.C. m-a indemnat 
să mă gindesc ce-aș putea face 
pentru activitatea de organizare. 
Ca membru de partid, la cei 2C 
de ani, cit am, sint incă și ute- 
c:st“...

L-am întrebat pe tinărul spe
cialist dacă la prima cunoștință 
cu procesul de producție din în
treprindere a remarcat ceva care 
să-1 solicite pentru o muncă de 
creație tehnică. Ne-a condus 
imediat la un dispozitiv de tă
iere a sîrmei pentru betoane, ex- 
plicîndu-ne pe scurt cum era 
posibilă acolo o lucrare de mică 
mecanizare prin automatizare, 
folosind elemente convenționale 
de reglare. Pentru mai mult, a- 
vea nevoie să studieze, cit mai 
curînd, planul de măsuri teh-

nico-organizatorice al întreprin
deri:.

în curte, la atelierul mecanic 
parcurgem rapid trei inscripții i

1. „Un minut nelucrat pe zi in 
cadrul atelierului aduce o pier
dere de 20 000 lei pe an"...

2. „Micșorînd adaosul de pre
lucrare cu un milimetru se eco
nomisesc 700 kg de metal, echi- 
valind cu 2 100 lei pe an*...

3. „Prin mărirea indicelui 
folosire a mașinilor-unelte 
unu la sută, se înregistrează 
spor de producție echivalent 
25 000 lei pe an-.

— Iată ce-și propune acțiunea 
„Minutul, milimetrul, parame
trul", ne spune Gheorghe Bo
gatu. Simplu, nu-i așa ? ! Pen
tru fiecare secție și atelier s-au 
făcut aceste calcule adecvate lo
cului de muncă...

— Dar tinerii ? — întrebăm 
pentru a doua oară. Atunci se
cretarul U.T.C., Eugen Căciulan, 
ne-a atras atenția către turela

une. macarale, de unde Constan
tin Stanică schița un gest de sa
lut. Prin simplă asociație răs
punsul așteptat înainte a început 
chiar cu acel tînăr.

— A fost fierar-betonist, iar 
acum lucrează ca macaragiu. Era 
nevoie de un om și atunci am a- 
pelat la el. pentru că urmase 
cursurile de policalificare.

..Minutul, milimetrul, parame
trul* înseamnă deci și policali
ficare. Permanent, betoniștii și 
lăcătușii iși însușesc alte mese
rii — fie macaragii, fie fochiști. 
după cum. dintre betoniști, unii 
s-au pregătit și ca lăcătuși, su
dori sau mecanici.

Așadar, oameni și preocupări 
ca acelea sumar surprinse aici 
reprezintă garanții sigure că a- 
nul acesta, și prin tineri, rodul 
inițiativei organizatorice, care a 
pus în atenție imensa importan
ță a celor mai mici procente, va 
fi bogat prin realizarea angaja
mentelor de a depăși cu 8 mili
oane lei valoarea producției glo 
bale.

LEGÂMÎNT 
DE TÎNĂR 
COMUNIST
„Intrind în rindurile Uniunii 

Tineretului Comunist, mă an
gajez solemn in lața organiza
ției și a tovarășilor mei să 
slujesc cu cinste și devota
ment patria socialistă și parti
dul comunist, să fiu un ute- 
cisț activ, să muncesc și să
mă comport astfel incit să
dovedesc că sînt demn de
titlul de tînăr comunist**.

Rostite de către opt elevi
din clasa a VIII-a a școlii ge
nerale din Orșova aceste cu
vinte au vibrat cu citeva zile 
în urmă sub faldurile drape
lului partidului nostru drag. 
Pentru ei în cabinetul de 
științe sociale se adunaseră 
toți uteciștii din clasă și cei 
care nu au încă carnetul roșu, 
unii ca :șă hotărască, alțiiLca' 
să fie martofl "la"everumentul 
solemn al primirn lor *îtV or
ganizația U.T.C. Cadrul* mi
nunat în pare.a avut loc a- 
dtțnarea-generate, ca si păr- 

■ tieiparea mulfW invitați de la 
Comitetul orășenesc al U.T.C., 
directorul școlii, dirginta cla
sei, alți profesorii au făcut ca 
emoțiile momentului șă ne. 
cuprindă pe toți, chiar dacă 
nu făceam parte din grupul 
celor ce urmau să fie confir
mați ca membri cu drepturi 
depline ai organizației revo
luționare.

Adunarea a încheiat-o un 
moment deosebit prezentat de 
pionierii clasei a IV-a B,, con
duși de tovarășa Stela Ben
ga, fosta învățătoare a proas
peților uteciști. El le-au in- 
minat buchete de flori, le-au' 
urat mult succes in activita
te, ca elevi și tineri. comu
niști, apoi au prezentat un 
program artistic.' Noii uteciști1 
le-au răspuns pionierilor că- 
așteaptă ca peste cîțiva ani, 
cind vor împlini vfrsta nece
sară să intre și ei în organi-: 
zația U.T.C.. că se vor stră
dui să le fie un exemplu pe 
care să-1 urmeze și la învă
țătură și în activitatea orga
nizației. După ce totul s-a 
terminat am părăsit sala eu 
sentimentul că am participat 
la o clipă frumoasă din viața 
unor colegi ai mei, că în viața 
școlii ziua respectivă a dus 
cu ea un eveniment care va 
fi ținut minte.

CECILLA ROCA
elevă

Școala generală din Orșova 
județul Mehedinți
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tronic (ca filiale ale institutu
lui), de la centrele de calcul din 
economie, instituții centrale, u- 
nități de învățămint și institute 
de cercetări și proiectări.

reușit să 
realizeze

de conducere cu mijloace de 
automatizare (I.C.S.C.M.A.). Ele 
vor fi abordate, fără îndoială, 
și de alte colective de la cen
trele teritoriale de calcul elec-

cetare pe care le presupune u- 
tilizarea calculatoarelor. Sint 
probleme situate în centrul a- 
tenției specialiștilor de la in
stitutul central pentru sisteme

Verticale si orizontale

la 220 de metri, un suc- 
prestigiu : la construc- 
tehnicienii români au 
toate recordurile mon-

ale energeticii românești

CERCETAREA

LIPIRE I

I
I
I
I

VOM SCĂPA DE INSOMNIE?
din suferințele cele

I
I
I
I

I
I
I

>re- I
n I

I
Iin

IFĂRĂ SOMN I
LA VOLAN I

IOASELE

I
I
I

I prototipuri 
experimen-

mai 
ran-

în- 
In

în timp util 
a se evita o 
iar de la un 
control se va

ficativă este 
comparație : puterea in: 
Porților de Fier întrece 
și jumătate 
nergeiică exi 
Jăj

a- I 
pe I

ELECTRICITATEA SUDEAZĂ...

CRONICA
LABORATOARELOR

Șl DEZVOLTAREA IN DOMENIUL UTILI ROMÂNEȘTI

de dr. ing. MARIUS GURAN, 
director la Institutul central 
pentru sisteme de conducere cu 

mijloace de automatizare
ZĂRII CALCULATOARELOR

în ultimul timp asistăm la 
dezvoltarea extrem de rapidă a 
unui domeniu nou al științei, 
tehnicii .și tehnologiei, care tin
de să ocupe în perspectiva ur
mătorilor zece ani locul 1 sau 
2 privind efortul de investiții, 
producția și forța de muncă pe 
care le -va -en tren a. Acest do
meniu, al Șraducției și utiliză
rii echipamentelor și sistemelor 
de calcul (cu toată gama de e- 
ehipamente și instalații conexe 
necesare pregătirii, transmiterii 
și afișării informației) este im
pus de cerințele dezvoltării ac
tivității tehnico-economice șl 
sociale a societății moderne, în 
condițiile în care această acti
vitate presupune vehicularea 
unui volum enorm de informa
ții cu o vitbză foarte mare.

Obiectivele legate de produc
ția și mai ales de Utilizarea 
mijloacelor de prelucrare auto
mată a datelor în țara noastră, 
implică un ansamblu de măsuri 
necesare realizării .lor.. Astfel, 
trebuie avută tn vedere dezvol
tarea ‘unor cercetări de elabo
rare a standardelor și metodo- 
logiilor care să stea la baza 
proiectării sistemelor, care să 
permită generalizarea și adap
tarea ușoară a unor proiecte 
tip d" sisteme conducere,
ajungîndu-se in acest fel la re
ducerea substanțială a efortu
lui material și uman legat de 
realizarea sistemelor de con
ducere care folosesc calculatoa
re. Numai în acest fel se poa- 
'1 ajunge la o integrar- trep- 
t ’A a sistemelor. în cadrul u- 
n-.' c'mpatibilități, la scară na- 
țiofa'ă, mărind fcarte mult e- 
ficiența utilizării mijloacelor de 
prelucrare automată a datelor. 
Dotarea economiei eu tehnică 
de calcul, necesară realizării 
sistemelor de Co -.ducere la di
ferite niveluri, presupune exis
tența unei orientări pentru asi
gurarea unității în dotarea cu
rentă și de perspectivă cu e- 
chipamente și sisteme compati
bile. Acest aspect este deosebit 
de important, deoarece implică 
orientarea utilizării juste a u- 
nor fonduri de investiții foarte 
mari. Iată de ce rolul cercetă
rii, dezvoltării sau experimen
tării unor echipamente și sis
teme în diferite configurații 
capătă o importanță deosebită.

Avind în vedere că tehnica 
de calcul este suficient de 
scumpă, datorită procesului di
ficil de fabricație și tehnologii
lor avansate presupuse de a- 
ceastă fabricație, se impune ca 
primordială eficiența utilizării 
ei, cercetarea și dezvoltarea unor 
metode și procedee tehnice noi 
care să ducă la creșterea a- 
cestei eficiențe. în acest sens, 
trebuie avută în vedere distri
buirea resurselor unui sistem 
de calcul sau a mai multor sis
teme interconectate la mai 
multi utilizatori, în paralel, re- 
zblvind astfel simultan cererile 
lor, chiar In condițiile asigură
rii accesului de la distanță (de 
la zeci de metri pînă la sute și 
chiar mii de kilometri). Pe a- 
ceeași linie se înscrie și activi
tatea de cercetare și dezvoltare 
a unor sisteme convenționale, în 
care, pe lingă asigurarea acce
sului direct și de la distanță să 
se asigure și obținerea unui 
răspuns la o anumită solicitare 
în limite acceptabile de așteD- 
tare (cel mult 2—3 secunde). 
Apare astfel o gamă largă de 
posibilități de utlizare, a căror 
cercetare și dezvoltare conduce 
la creșterea eficienței utilizării 
tehnicii de calcul, 
cererile cele mai diverse 
foarte mulți Utilizatori.

în condițiile realizării 
rețele de centre de calcul 
oferă posibilitatea utilizării ca
pacităților din aceste centre 
prin compensare. Cind posibili
tățile unui calculator ar fi de
pășite de solicitările existente 
la un moment dat, s-ar putea 
apela astfel ia disponibilitățile 
de capacitate ale calculatorului 
de la un alt centru. Este un as
pect de mare-importanță ce im
pune studierea atentă a așa nu
mitelor „rețele de calculatoare" 
în care calculatoarele existente 
pe un anumit teritoriu se in
terconectează local (în cadrul 
aceluiași centru) sau la distan
ță (între centre de calcul) pen
tru a‘ satisface mai bine, prin 

. compensare, cererile utilizato
rilor ridicînd în același timp 
posibilitățile de utilizare a lor. 
în: viitor se va pune problema 
cercetării schimburilor de in
formații între rețelele de cal
culatoare ale diferitelor țări in 
cadrul unei cooperări interna
ționale (realizare asemănătoare 
intr-un fel cu schimbul de e- 
nergie.. .ÎH~ cadrul sistemelor e- 
nergettce interconectate ale di
feritelor țări)si4k

Trebuie avSW în Vedere ac- 
. tualltatea șl eficiența cercetări

lor legate de elaborarea unor 
metode care să optimizeze în 
primul rind activitățile legate 
de planificarea, lansarea, pro
gramarea și urmărirea produc
ției în unități economice, de 
planificarea pe termen lung 
sah scurt a activității tehnico- 
economice la diferite niveluri 
ale economiei. Tot aici se în
scrie și rezolvarea unor pro
bleme de planificare și urmări
re în timp a activităților com
plexe legate mai ales de reali
zarea unor mari proiecte, 
soluționarea problemelor 
transport etc. în fiecare 
aceste situații, modelul i 
stabilit și realizat permite 
simulăm 
periențe 
și nu in 
sau prea 
sibile.

Am amintit doar cîteva din 
direcțiile și domeniile de cer-

Din fabricarea acrilonitrilu- 
lui rezultă mari contități de 
acetonitrii considerat ca fiind 
un produs secundar. Pină o- 
cum, acesta era utilizat la 
obținerea altor produse dar 
de mică neces tote. De a- 
eeec. pe pian mondial se 
pune prob ie-'a valorificării
compușilor secuadori. Tinerii 
ingineri Petnj Popescu și An
ton Buzoș cu cercetat prin
tre pa mii în leme crob1ema 

acârii supe' oc*e a oce- 
uhd. T-o-stacrot in 
-e cceestc se utirzeo- 
ndvstno couchseului. a 

-ea co-»e-:e a'.

CROMATOGRAFE 
ROMANEȘTI

In orice laborator chimic, 
la oricare bază de experimen
tări, există un aparat indis
pensabil efectuării probelor 
și analizelor : cromatograful. 
Cum în țara noastră nu se 
construiau asemenea apara
te și cum fiecare costă peste 
60 mii lei valută, inginerul 
Sabin Sirbu a îndrăznit și in 
cele din urmă a 
proiecteze și să 
cromatogrofe.

MATERIALE
Tn colaborare cu Institutul 

de cercetări tehnologice pen
tru construcțio de mașini, un 
inginer tinăr — Rusu Alexon-

dru - a reușit să elaboreze 
compoziția unui material uti
lizat în construirea instalații
lor chimice. Capabil să rezis
te ia' condițiile grele de lu
cru ale instalației ca și la o 
durată îndelungată in ex
ploatare, noul material s-a 
dovedit competitiv cu cele 
similare realizote in străină
tate. Experimentările încunu
nate de succes l-au determi
nat pe același tinăr specia
list să studieze o temă și mai 
dificilă. Este vorba de o nouă 
posibilitate de realizare a u- 
nor monOmeri destinați obți
nerii materialelor plastice. 
Aplicarea practică a proce
deului, reprezintă o produc
ție globală anuală de 900 
milioane lei.

satisfăcînd 
a

unei
se

, de 
de 

din 
odată 

să 
realitatea făcînd ex- 
similare pe calculator 
realitate, care ar fi 
costisitoare sau impo-

MINIATURIZARE
FARA

electrice sint 
si ajung la 

destinație printr-o 
ultime complexă 
le cabluri și de con- 
aete. Pină de cu

cei mai indicat

dndit proce- 
unire a ter

ților ș! conduc- 
e. de realizare 
ul contact per

manent. era lipirea. 
Numai că- procedeul 
prezenta o serie de 
dezavantaje. Motiv 
care i-e- determinat 
oe specialiștii firmei 
italiene A.M.P., să 
realizeze un nou sis
tem de stabilire a 
contactelor. Locul 
sudurii l-a luat 
grafarea-noțiune

care specialiștii 
cep s-o utilizeze _
vocabularul cotidian. 
Adică, strivirea în- 
tr-un anumit mod a 
terminalului pe con
ductor. Se ajunge Ia 
un interschimb al 
moleculelor superfi
ciale ale conducto
rului cu cele ale 
terminalului. în fie
care oră se pot efec
tua 11 400 de aseme
nea legături, chiar 
și pe conductorii cu 
secțiuni sub 0,1 mm2

UN „POM 
VEȘNIC ÎNFLORIT

Pentru că spațiile verzi 
devin din ce in ce mai 
rare In deșerturile de be
ton ale orașelor moder
ne, arhitecții din R.F. a 
Germaniei au proiectat 
un „pom" artificial, care 
săzut de la distanță pare 
un arbore de alee, tuns 
cu precizie. In realitate 
el este un asa numit 
„stil* port-plante" din o. 
țel. Coroana este din țevi 
de material plastic legate 
in mănunchi, in care se 
pot introduce vase de 
flori. Pomul poate fi În
florit tot timpul anului 
dacă se Schimbă din cind 
fn cînd vasele și conținu
tul lor.

Ă«ȘTIINTÂ»

POLEN SINTETIC
Profesorul australian 

Kelt M. Doull a reușit 
să izoleze din polenul 
natural elementul care 
incită albinele să fabrice 
lăptișorul de matcă. Este 
vorba de un acid trieno- 
ic. esențial, pentru pro
ducerea mierii. Au urmat 
cercetări finalizate cu 
sinteza acestui compus. 
Dacă el va putea fi co
mercializat. există pers
pectiva Înlocuirii polenu
lui natural ale cărui re
surse scad continuu.

Una
mai răspîndite ale lumii mo
derne și care costă cel 
mult societatea reducind 
damentul muncii este insom
nia. Somniferele sînt din ce 
în ce mai des folosite, fapt 
care are adesea repercusiuni 
asupra stării sănătății celor 
care nu pot dormi fără

Pentru a se evita aceste con
secințe neplăcute, specialiștii 
francezi dă la Centrul națio
nal de cercetări și aplicații 
ale surselor sonore și lumi
noase au realizat generatorul 
de somn denumit „Somno- 
ton~. Introdus sub pernă, el 
emite sunete alese în mod ju
dicios și astfel dozate incit 
să corespundă ritmului biolo
gic stabilit. După cel mult 20 
de minute cei in cauză adorm.

I 
I

Se spufie că Universul 
născut dintr-un virtej, un vir- 
tej de materie siderală din care 
s-a ivit o uriașă energie — sur
să a mecanicii cerești — ener
gie ce propulsează și astăzi 
mișcarea neîntreruptă a gala
xiilor, a astrelor și planetelor 
care ne înconjoară. O turbină 
este un asemenea virtej. o co
pie miniaturală a virtejului cos
mic, dar a cărui materie pri
mă este aburul sau apa și al 
cărui rezultat este energia al
bastră a fluviului electric. în 
ultimii ani. zeci de turbine 
și-au inceput „strălucirea- pe 
firmamentul constelației de cen
trale electrice ale României. 
Sintetic și in graiul lapidar al 
cifrelor, pașii energetici tăcuți 
pe drumul electrificării ar pu
tea fi prezentați astfel : azi
producem intr-o singură oră. 
mai multă energie electrică de- 
cit producea România antebe
lică intr-o lună !

Renumele anticei Drubete 
strălucește iar in lumina eflu
viilor de energii de la Porțile 
de Fier. Aici s-a ridicat un edi
ficiu menit sâ Înfrunte veacu
rile, o emblemă a sintezei geo
grafice și istorice unde se unesc 
parcă toate meridianele de hăr
nicie și gindire ale țării. Apele 
fluviului sint stăvilite aici de 
un zid imens , sau mai degra-

bă un fel de munte impresio
nant prin proporții, avind 1.2 
km lungime și 57 metri înăl
țime. în zidăria lui sint încor
porați peste 350 000 metr: cubi 
de beton, pe osatura a 4 000 tp 
ne de armătură de oțel. Pri 
14 orificii uriașe, fluviul rt 
varsă în fiecare secundă mn 
la 22 000 metri cubi de

raj încastrat in munte. Un ba
raj care reprezintă prin toate 
datele sale ultima expresie 
s-mțiFică a strădaniilor depu- 
?-:• in acest domeniu, un baraj 
de beton _in arc" inalt de 166 
de metri, printre primele cinci 
baraje de acest tip realizate in 
Europa. Lotrul. imagine din
tre cele mai elocvente a supu
nerii si disciplinării unei na
turi ostile, pină acum necălca
tă de o<n. e. in același timp, un 
document de gindire tehnică și

iad una d:n- 
centrale eiec- 

r.tuiui. Din fo
tele 100 000 de 

Cică un munte de 
— pr.mul baraj 

rocam ente
____~ jpwoota 
ană. taiettan

nuri si piraie prin 170 ki- 
etri galerii subterane. Apa 
va revărsa aici intr-o cas- 
ă uriașă de 815 m - 
i mare cădere de apă 

România.
Aceste impresionante monu

mente in a căror arhitectură 
și-au sculptat semnăturile ne- 
numărați specialiști și maeștri 
români ai tehnicii sint străjui
te ca un simbol al măreției de 
cele două coșuri de fum ale 
centralei termo-electrice de la 
Mintia. Cele mai inalte cons
trucții din țară, ele salută par
că fără să-și plece frunțile ri
dicate 
ces de 
ția lor, 
doborit 
diale in ceea ce privește rit
mul de execuție. Ei au reușit să 
avanseze zilnic cu 320 de cen
timetri !

Fiecare nouă stea energeti
că ce luminează astăzi harta 
țării iși are superlativele ei. 
Superlative care mîine nu vor 
mai constitui recorduri pe ver
ticală și orizontală. Pentru că 
alte jerbe de lumini se pro
filează pe întinsul României...

Tren pe
3* «r-I^cane pernă magnetică

Fotografia reprezintă prototipul unui tren magnetic realizat de 
Uzinele Krauss-Maffei din Munchen. Lung de 12 m. și în greutate 
de unsprezece tone, trenul este capabil sâ dezvolte o vitezâ 
orara de 350 km. Specialiștii susțin câ trenul pe perna magne
tica este superior tuturor tipurilor cunoscute și experimentate 

pînâ acum

AUTOMOBILUL 

TELEGHIDA T

Inginerii cehi au pus 
la punct un dispozitiv 
care poate împiedica pe 
conducătorii auto obosiți 
să adoarmă la volan. Fi
xat pe ochelari, dispozi
tivul se bazează pe urmă
torul principiu : dacă 
pleoapa inferioară se în
chide un timp mai lung 
decît necesită o clipire 
obișnuită, un sistem elec
tronic declanșează o so
nerie care-1 trezește 
purtătorul ochelarilor.

Telefonul 
fără disc

în Uniunea 
realizat un nou 
la care doar i _ ____
amintește de aparatul clasic, 
în locul obișnuitului disc, a 
apărut pupitrul cu mai multe 
butoane și clape, astfel că a- 
paratul are mai de grabă în
fățișarea unui mic calculator 
de birou. Numărul pentru a- 
pel se formează prin apăsarea 
butoanelor numerotate de la 
1 la 10. Aparatul mai este p: 
văzut cu încă 30 de clape 
care îl pot pune pe deținăto
rul postului respectiv în le
gătură directă (®ră să mai 
formeze numărul) cu tot atî- 
ția abonați.

i Sovietica
i tip de telefon, 
receptorul mai

MERE SAU 
PORTOCALE?

• ULTIMA TEORIE 
privind vîrsta gheții sus
ține că de 3,5 milioane ani, 
stratul de gheață al Arcti
cii nu a fost niciodată mai 
subțire și Oceanul Arctic 
n-a fost nicicînd mai cald 
ca în prezent.

In Suedia s-au obținut 
portocale cu gust $i miros de 
mere și mere cu gust și mi
ros de portocale. Realizarea 
este de o mare importanță 
economică și comercială pen
tru țările din nordul Euro
pei. tn cazul în care desco
perirea va putea fi aplicată 
în producție, țările scandi
nave vor cultiva „portocale" 
ce vor avea aspect de mere 
și vor conține toate elemen
tele valoroase ale acestor 
roade sudice.

Timp de un an, 
fractura la gleznă ă 
unei femei nu s-a 
putut vindeca cu 
nici una din metodele 
cunoscute. Medicul 
american dr. Morris 
Shamos a propus a- 
tunci o metodă origi-

nală care a dat rezul
tate de-a dreptul 
spectaculoase după 
numai 3 săptămîni. 
Cicatrizarea osoasă 
s-a obținut prin im
plantarea unor mi
nusculi electrozi în 
os de o parte și de

alta a zonei care ur
ma a fi regenerată, 
între electrozi a cir
culat permanent un 
curent de S,9 micro- 
amperi (curent care 
se poate obține cu a- 
iutorul unor simple 
baterii de lanternă).

In prezent, numărul 
autovehiculelor a cres
cut în asemenea pro
porții, incit în centrul 
unor mari orașe, auto
mobilul individual a 
devenit cel mai lent 
mijloc de locomoție. In 
zonele centrale din 
New York, Paris și alte 
mari orașe chiar depla
sarea pe jos este ceva 
mai rapidă. Specialiștii 
apreciază că în ritmul 
actual al producției, 
numărul autovehicule
lor particulare se va 
tripla în următorii zece 
ani, ceea ce va face ca 
acest mijloc de trans
port să fie interzis în 
unele orașe. In afară 
de blocarea circulației 
un pericol grav îl con
stituie și poluarea at
mosferei, iar tendința 
actuală de creștere a 
puterii și vitezei mași
nilor sporesc pericolul 
de accidente. O sursă

principală de accidente 
pe marile artere supra
aglomerate o constituie 
aptitudinile diferite ale 
zecilor de milioane de 
conducători auto, va
riația de spirit a aces
tora.

Dacă problema cir
culației în orașele aglo
merate ca fi rezolvată 
prin interzicerea auto
vehiculelor individuale 
pe unele art»e și ex
tinderea transportului 
în comun, inclusiv a 
trotuarelor rulante, 
pentru circulația pe 
șosele se pun probleme 
mai complicate, Men- 
ținîndu-se principiul 
unui autovehicul indi
vidual. se tinde ca pe 
autostrăzile foarte aglo
merate să se asigure o 
circulație dirijată fără 
ajutorul conducătoru
lui. Această soluție a 
dus la ideea automobi
lului teleghidat, din

care unele 
sint în fază 
tain.

Sistemul de teleghi
dare va fi realizat prin- 
tr-un cablu îngropat pe 
fiecare bandă de cir
culație a autostrăzii. 
Automobilului dotat cu 
un sistem automat de 
comenzi i se va impri
ma viteza benzii de 
circulație, ținîndu-se 
seama și de distanță 
vehiculului din față. 
De asemenea, va putea 
fi oprit 
pentru 
ciocnire, 
post de 
regla viteza pe între
gul traseu, în raport cu 
starea șoselei (ploaie, 
gheață, polei ele.). La 
curbe, viteza va fi re
dusă automat.

Dacă conducătorul 
va dori să circule cu o

viteză mai mare, cu 
ajutorul unui buton va 
transmite comanda la 
cablu și acesta va face 
trecerea autovehiculu
lui pe o bandă mai ra
pidă, dar numai atunci 
cînd va găsi o poziție 
liberă.

Pe șosea va exista un 
șir de magneți, iar sub 
mașină un alt șir de 
același semn, care res- 
pingîndu-se, vor ridica 
autovehiculul la 4—5 
cm deasupra solului. 
In acest caz propulsia 
se va face cu ajutorul 
unui motor cu reacție. 
Sistemul va fi aplicat 
numai unor autobuze 
care vor circula cu 
160 kndoră pe auto
străzi, aceste mașini 
fiind folosite pe par
cursul dotat cu mag
neți și cablu de tele
ghidare.

• ARO-240 și M-461* sînt prezente la cel 
de al 59-lea Salon internațional al automo
bilului deschis la Paris. • ,jCosiiios 523“ 
și-a inceput călătoria în spațiu. • „Electro- 
vesta" — prima mașină electrică de gătit, 
de concepție românească, a intrat în maga
zine. • O statistică U.N.E.S.C.O. ilustrînd 
„explozia*4 de informație medicală ne anunță 
că în lume apar 7 000 de publicații medi
cale • Premieră la industria locală a ju
dețului Gorj — apăratul electric Ventipur, 
care poate fi utilizat ca radiator, ventilator 
și purificator de aer. • A apărut pe șose
lele Ftgnței primul autobuz electric^ capa
bil să transporte 21 de pasageri cu viteza 
de 50 km/oră. • în portul Constanța au in
trat in exploatare primele macarale portal 
de construcție românească. • S-a desfășu
rat la Torino, al II-lea Simpozion interna
țional Consacrat tehnicii cercetării de labo
rator și de protecție a florei și mediului în
conjurător. • ,,Dacia“ cu numărul de fa
bricație- 70 000 a părăsit banda de montaj a 
Uzinei de autoturisme din
Universitatea din Pennsylvania 
Cercetările menite să creeze 6 
de vacă, la care două mamele 
dea lapte obișnuit, iar celelalte 
dietetic. • Filmul româness

struit (hi cofraje glisante” a fost premiat 
la Festivalul Internațional de la Varna. • 
,.Luna-19“ a împlinit un ari de existență, 
timp în care a efectuat. 4 000 de rotații in 
jurul satelitului natural al Pămîntului. • 
O interesantă expoziție a prezentat specia
liștilor români scule așchietoare de înaltă 
tehnicitate, realizate de firma Ferunion din ..... - - - - — . JnUngari. • La Geneva a intrat

funcțiune un trotuar rulant* a cărui viteză 
va putea ajunge — într-o versiune perfec
ționată — la 15 km./oră. • Automobiliștii 
bucureștenl au făcut cunoștință cu produse
le chimice cehoslovace folosite lă Întreți
nerea și funcționarea autovehiculelor, prin 
intermediul expoziției organizată de între
prinderea Molokov. • După delfini și bale
nele incep să fie dresate lo un institut de 
cercetări din Hawai. • Numărătoarea vic
timelor produse de accidentele rutiere in 
S.U.A. a ajuns după 75 de ani de la apariția 
automobilului la 2 milioane. • Se anunță 
că expediție tailandeză va plecă iii cău
tarea faimosului și legendarului „om al ză
pezilor". • S.U.A. și-âtt anunțat intenția de

Pitești. • La 
au inceput 

nouă s’păcle 
ar urma să 
două, lây/î

„Hotel Con-a trimite in august și septembrie anul vii-

(or, două sonde spre planeta Marte, a că
ror misiune principală va ti să răspundă 
la întrebarea dacă există sau nu viață pe 
Planeta Roșie. • Un nou virus gripal și-a 
făcut apariția la Londra • La Popești Leor- 
deni, firma vest-germană Vemag a organi
zat o expoziție cu demonstrații practice 
pentru ultimele tipuri de mașini și agre
gate destinate industriei alimentare. • tn 
U.R.S.S. s-a elaborat Atlasul pietrelor pre
țioase • De la K61n, invențiile românești 
prezentate in cadrul concursului internațio
nal s-au intors cu două medalii de aur și 
nouă de argint • S-a desfășurat la Viena, 
al 23-lea Congres Internațional de astronau- 
tică, avind ca temă generală „Cercetarea 
Cosmosului și efectele ei asupra vieții pe 
Pămint" • S-a instituit o ccmisie care va 
elibera de acum Înainte certificate de ates
tare pentru elementele șl materialele de 
construcții.

Pagină realizată de 
Ing. IOAN VOICU
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Locotenent AUREL LAN CV

Cercurile tehnico-aplicative

SCRISORI DIN UNITĂȚILE MILITARE

sau 
ai 
de

numiți co
la anul I

Soldat 
LAURIAN 

ȚEBEA

cu 
să 

cu-

Soldat 
NICOLAE PAȘCAU

II de pregătire 
de vară, tineri

de însușire a unor cu- 
utile nu numai în ac- 
de pregătire pentru a* 
patriei, ci și în 
profesională.

mai tineri soidați

INIȚIATIVEI

Prof, DAMASCHIN NECULAI I

Alături de eforturile pentru sporirea

avuției

torire simtă a oricărui tinăr—proba suprema

ALBASTRE

In întreaga activitate

de pregătire a tineretului

pentru apărarea patriei

INIȚIATIVA, EXIGENȚA
RESPONSABILITATE

0 activitate ce nu
cunoaște vacanța
Pentru noi noul an de 

pregătire a inceput. de fapt, 
odată cu închiderea celui 
trecut. Spun aceasta pent-w 
că imediat am trecut la r- 
fectuarea unei analize amă
nunțite asupra fetataă ia 
care s-a desfășurat activita
tea de pregătire a timrțf- 
lui pentru apărarea pair-.-.. 
Evident, am hotărit utvuri 
să generalizăm e«per-.»=ta 
pozitivă, să tăcem • lână 
popular^are inițiatiietor »• 
celor centre car» s-au ds-. •- 
dit eficiente sr sâTuăm 
te măsurile pentru ca 
ficiențele constatate să 
complet înlăturate. Și 
ma măsură luată a fes* a- 
ceea de a pregăti din tre
me noul an. astfel ca fesc- 
vitatea de deschidere aă »e 
găsească cu toate Incmc e 
puse la punct. Care an fM* 
aceste măsuri ? Primele s « 
de' natură organizaterită : 
întocmirea evidentei tine- - 
lor ce urmau să bmși 
pregătirea ia nani I. c 
pletarea fișelor medica Ir. 
lecționarea și stabili 
mandanților, inclusiv 
barea celor necoresp 
pentru că, din păcate, 
vut și dintre aceștia, selec
ționarea și trimiterea in ta
berele de instruire a elevi
lor comandanți de grupi. 
La acest ultim punct as fa
ce o remarcă. Numărul ele
vilor trimiși in tabere este 
aproape dublu față de cei 
al anilor trecuți. fapt ce se 
va repercuta pozitiv asnora 
calității însușirii noțiunilor 
și deprinderilor cerute. In 
sfirșit. am procedat la re
organizarea unora dietr» 
centre, pe criterii care să 
asigure o mai bună pa—: 
pare și frecvență, o mai bu
nă organizare a muncii 
exercitarea unui cont-ol mas 
riguros la toate nivelele.

Concomitent s-a trecut la 
instruirea comandanților de 
centre și apoi a micilor co
mandanți. De asemen-a. 
dată fiind eficiența rezuit»- 
telor înregistrate s-a tre
cut 
cercuri 
multe dintre ele 
fii nou 
motor < 
du-se | 
fel de 
ral.

Baza materială a centrelor 
de pregătire a stat și ea in a- 
tenția noastră. Potrivit prin
cipiului ca, prin forțe și mij
loace proprii, toate centrele

înregistrate s-a 
la organizarea a 15 noi 

tehnico-aplicative. 
cu pro- 

i — schi, zbor fără 
etc., accentul punin- 
pe crearea unor ast- 
cercuri in mediul ru-

a dragostei față de glia strămoșească, a

devotamentului față de cauza socialismului

NICOLAE CEAUȘESCU

ATENȚIE EGALA INSTRUIRII
EDUCAȚIEI PATRIOTICE

ga-raCăf* i
1

care au fost, apoi, 
Eiaedazsți de grupă 
de pregătire. In munca noastră 
am pornit de la planificarea ju
dicioasă a temelor și ședințelor 
prevăzute in programul de pre
gătire. Totodată, cu tinerii din 
anul TI s-a organizat un cerc 
tehr.it 3-aplicativ patronat de 
Compania P.C.I Botoșani

Elevii noștri au participat cu 
entuziasm Ia ședințele acestui 
cerc, insușindu-și cunoștințele 
necesare pentru a putea inter
veni, la nevoie, la apărarea bu
nurilor materiale în cazul unui 
incendiu. De aceea, am hotărît 
ca in viitorul an școlar să mai 
înființăm un cerc tehnico-apli- 
cativ, de astă dată in colabora
re cu' Inspectoratul județean al 
miliției Botoșani.

Concomitent cu preocuparea 
pentru buna funcționare a 
cercurilor tehnico-aplicative și 
a pregătirii de specialitate pro-

PRIMELE EMOȚII

CONVINGĂTOARE

P
arcă ieri încercam a- 
cele emoții plăcute cînd 
mi s-a dat să indrept 
arma către o țintă ce mi se 
părea atît de mică si de im
posibil de nimerit, incit mă 
făcea să mă cred neputincios 

în meseria armelor.
Dar acest gind nu m-a 

stăpinit prea mult. Primul 
cartuș trimis către țintă

mi-a dat speranțe. In Mat 
notat ca calificativ»! Jbiae*. 
TotușL nu m-am <*nt «Ki- 
Mai puține emoții și ma> 
multă atenție, iată ce na-a a- 
jutat să progresez.

Astăzi ca militar al For
țelor noastre Armate pot ve
dea cu mai multă claritate 
importanța pregătirii pentru 
apărarea patriei. Zi de zi.

Pagina 
organizată 

de AL. DOBRE

Cercurile tehnico-aplicative, 
prin infinitele posibilități pe care 
le creează valorificării resurselor 
locale proprii, prin tematica bo
gată și caracterul concret al ac
țiunilor întreprinse, prin utilita
tea imediată și de perspectivă a 
folosirii practice a cunoștințelor 
acumulate — se constituie ca o 
formă dintre cele mai atractive 
și eficiente ale pregătirii tinere
tului pentru apărarea patriei. Ti
nerii, încadrați în aceste cercuri 
participă cu viu interes la dezba
terea temelor puse in discuție, 
îfi însușesc deprinderile necesa-

se mînuirii aparaturii ce le este 
pusă la îndemînă. In fcoL P în
treprinderi, in universități fi lo
calitățile rurale au luat ființă 
cercuri tehnico-aplicative cu un 
profil diferențiat, în funcție de 
opțiunile tinerilor, de posibilită
țile existente la fața locului, de 
nevoile impuse de programa de 
pregătire.

Așa, de pildă, la Uzinele tex
tile din Arad funcționează cu 
rezultate foarte bune două 
cercuri tehnico-aplicative: unul 
tehnico-sanitar, celălalt de tele
fonie. In localitățile de munte ale

ședințele din cadrul forma
țiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei. A fost primul pas, foar
te important, in drumul spre 
ciștigarea nobilului titlu de 
apărător al patriei noastre 
socialiste.

ma în mină și apoi 
cu ea bine fixată 
în umăr am apăsat 
pe trăgaci. O de- 
tunâtură, un zîm- 
bet și pe urmă o 
bucurie neasemu
ită — am lovit 
ținta și am obținut 
calificativul „bine“.

După mai multe 
ședințe de tragere 
si instruire am re
ușit să-mi însușesc 
cunoștințele de 
bază asfel incit azi, 
fiind militar în 
rindul Forțelor 
Armate, îmi este 
mul? mai ușor să 
execut orice ședin
ță de tragere.

Ca tinărul să 
aibă cunoștințe în

meseria armelor, de 
la pregătirea pen
tru apărarea patri
ei trebuie să vină 
cu o mulțime de 
cunoștințe necesa
re în instruirea sa. 
Aceasta este pri
ma școală pentru 
cunoașterea mese
riei armelor, de 
aceea trebuie să 
fie privită cu toa
tă seriozitatea, să 
se folosească orice 
prilej pentru acu
mularea de cunoș
tințe, pentru for
marea de deprin
deri.

județului Bi>trița-Xăsăud. Bistri
ța Birgăului,-Tiha Birgăului, 
Rodna, Telciu, Șieuț, Mărișel — 
vor funcționa, incepind cu acest 
an. cercuri tehnico-aplicative de 
schi. Pe raza județului Cooasna 
au fost, de asemenea, organizate 
numeroase cercuri tehnico-apli
cative de telefonie ți tehnido-sa- 
nitare.

Numeroase cercuri tehnico-a
plicative au fost organizate în 
cooperare cu unități ale Forțe
lor Armate și Ministerului de In- _ 
terne. In toate județele țarii, mai' 
ales în întreprinderile economi

ce, au fost organizate cercuri ale 
tinerilor pompieri. Pentru alte de
tașamente de tineri, în colabora
re cu organele locale de miliție, 
funcționează cercuri de circula
ție, pază și ordine, cercuri de cri
minalistică.

Militarii Forțelor .Armate asi
gură cercurilor tehnico-aplicative 
un sprijin prețios punîndu-le, în 
limitele posibilităților, la dispo
ziție baza materială a unităților 
și cadrele de specialitate — ofi
țeri și subofițeri. In felul acesta 
tinerii beneficiază de cele mai 
optime condiții pentru însușirea

priu-zise, s-a acordat o aten
ție deosebită educării patrioti
ce și cetățenești a participanți- 
lor. Printre alte acțiuni iniția
te urmărind acest obiectiv a- 
mintim că, în colaborare cu 
Comitetul municipal U.T.C., am 
organizat vizionarea unor fil
me cu caracter militar. De ase
menea, tinerii au audiat cu in
teres expuneri făcute de ofi
țeri în rezervă și veterani ai 
celui de al doilea război mon
dial. Aceeași atenție a fost a- 
cordată învățării cîntecului și 
poeziei cu caracter patriotic și 
ostășesc, organizării altor ac
țiuni menite să formeze la elevi 
trăsăturile moral-cetățenești 
proprii întregului tineret al pa
triei noastre, constructor și a- 
părător al cuceririlor revoluțio
nare ale poporului român.

PE TERENUL FERTIL

* * * £
Lâ Facultatea de mecanică a 

Institutului politehnic ,,Traian 
Vuia" din Timișoara, desfășura
rea activității de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei s-a făcut Conform progra
mului pentru institutele de în- 
vățămint superior, ceea ce a 
permis studenților să-și însu
șească cunoștințele și deprinde
rile fundamentale. Dat fiind 
profilul facultății noastre, pre
gătirea de specialitate a stu
denților, ne-am gîndit că pro
grama de instruire, care conți
ne, așa cum arătam mai sus, 
doar elementele generale, esen
țiale, poate fi completată 
date noi, a căror însușire 
permită lărgirea sferei de 
noaștere, acumularea unor no
țiuni cu aplicabilitate practică. 
Aceasta ar fi avut ca urmare 
atît creșterea gradului de atrac- 
tivitate al activității de pregă
tire cit și c mai mare varieta
te de forme a procesului de in
struire, o mai strînsă legătură 
intre activitatea profesională co
tidiană și cea de pregătire pen
tru apărarea patriei. Ne-am gîn
dit, totodată, să oferim studen
ților posibilitatea formării unei 
imagini clare asupra complexi
tății tehnicii de luptă moder
ne. Pentru realizarea acestor

deziderate, cu sprijinul Centru
lui teritorial județean, s-a or
ganizat, pentru tinerii din ul
timul an dc pregătire, vizitarea 
iinei unități militare din gar
nizoana Timișoara. Cea mai reu
șită dintre aceste acțiuni a fost 
vizitarea unei subunități de ge
niu. Tinerii au fost conduși, 
chiar de către comandantul a- 
cesteia, la cele cîteva ateliere 
organizate pentru prezentarea 
tehnicii de luptă. Ofițerii si 
gradații subunității au primit 
cu multă căldură pe studenți, 
prezentînd cu competență teh
nica din dotare. După prezen
tarea caracteristicilor, modului 
de funcționare și a particulari
tăților utilajelor, acestea au fost 
puse în funcțiune pentru a de
monstra concret modul lor de 
funcționare și mînuire. Intere
sul stîrnit. de aceste prezentări, 
a putut fi constatat din nume
roasele întrebări puse de stu
denți. Utilizîndu-și cunoștințele 
profesionale, tinerii au cerut 
numeroase lămuriri privind 
funcționarea diferitelor meca
nisme, solicitările diferitelor 
piese din punctul de vedere al 
rezistenței materialelor sau teh
nologia de fabricație a unor re
pere.

Din comportarea tinerilor în

timpul vizitei, din discuțiile 
purtate cu comandanții de de
tașamente și cu unii dintre stu- 
denți am ajuns la concluzia că 
acțiunile de acest fel sînt con
siderate deosebit de atractive, 
constituind, totodată, o formă 
eficientă 
noștințe 
tivitatea 
pararea 
practică,

Cu aceiași prilej am consta
tat că, atunci clnd toți factorii 
depun interes tn găsirea unor 
soluții adecvate, eficiente, cînd 
se desfășoară o susținută acti
vitate politico-educativă, pregă
tirea tineretului pentru apăra
rea patriei poate îmbrăca for
me variate și interesante. Iată 
de ce, avînd în vedere rezulta
tele obținute, succesul acestei 
inițiative, ne propunem ca in 
acest an universitar să organi
zăm mai multe asemenea ac
țiuni, să depunem eforturi pen
tru găsirea unor noi modali
tăți, a unor noi forme de in
struire care să ducă la crește
rea nivelului de pregătire al ti
nerilor.

M. POPOVICIU
Institutul politehnic 

din Timișoara

In cadrul cercurilor tehnico-aplicative se însușesc tainele di
feritelor discipline, cum ar fi, de pildă, meseria armelor și cea 

tehnico-sanitară.

cunoștințelor predate, pentru for
marea deprinderilor necesare mî
nuirii armamentului și tehnicii de 
luptă din dotare. Am cunoscut 
activitatea meritai ie a unor ast
fel de cercuri la Cluj, Ploiești, 
Brașov, București etc. La Bra
șov, de exemplu, tinerii de la 
Uzina „Hidromecanica" au con
stituit un cerc de transmisiuni, 
cerc condus de un tinăr ofițer al 
Forțelor Armate. Acesta este un 
caz de cerc organizat în incinta 
locului de muncă. Uxistă și o 
altă categorie de cercuri care 
funcționează chiar în incinta u-

nităților militare. In unitatea în 
care lucrează colonelul Octavian 
Hristea, ca să luăm un exemplu, 
funcționează nu mai puțin de 
șase cercuri: radiotelegrafie, 
auto, artilerie terestră, cercetare 
artileristică, meteorologie, telefo
nie. Bine organizate, dotate cu o 
bază materială ireproșabilă și 
încadrate cu specialiști cu înal
tă calificare, cercurile amintite 
pregătesc tineri în domenii va
riate, înarmindu-i cu toate cu
noștințele necesare, făcîndu-i 
apți pentru îndeplinirea oricărei 
misiuni ce le va fi încredințată.

Totodată, cunoștințele acumula
te le sînt de un real folos după 
încorporarea în unitățile militare.

Toate datele enumerate mai 
sus sînt convingătoare, credem, 
pentru a demonstra că cercurile 
tehnico-aplicative sînt deosebit 
de eficiente, că asigură un carac
ter concret activității, că răspund 
dezideratului major al detașa
mentelor uniformelor albastre : 
tinerii să fie pregătiți astfel in
cit, atunci cînd țara, poporul fi 
partidul le-o va cere, să-și apere 
patria socialistă cu arma în mini.

tehr.it
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți 
mașina timpului ?

Concert omagial

O anchetă internațională de CAROL ROMAN î

JEAN PIAGET
Savantul elvețian 

Jean Piaget, deca
nul de vîrstă al 
psihologiei contem
porane, s-a născut 
în Elveția în anul 
1896. Studiile supe
rioare le-a făcut 
mai întîi în dome
niul biologiei pen
tru ca apoi să se 
specializeze, la Pa
ris. in filozofie și 
psihologie.

O vreme func
ționează ca profe
sor la Universitatea 
din Geneva, iar ul
terior predă și 
Universitatea 
Paris.

In prezent este 
profesor la Univer
sitatea din Geneva,

la 
din

directorul Institu
tului „Jean Jac
ques Rousseau" și 
al Centrului inter
național de episte
mologie genetică.

Psiholog 
zof de 
mondial, a 
peste 600 
crări de o valoare 
incontestabilă.

Cu ocazia venirii 
la București, Jean 
Piaget a 
cel de-al 
titlu de 
honoris causa".

Publicăm alăturat 
opiniile savantului, 
care a consimțit 
să-și aducă o con
tribuție în cadrul 
anchetei interna
ționale.

și filo- 
renume 

publicat 
de lu-

primit
30-lea 

..Doctor

...intr-un mod cit mai 

concret cu putință"

de JEAN PIAGET

Vă declar că în întreaga mea viață, în com
petiția cu timpul, am căutat să mă subordo
nez unui regim strict de muncă, fără de care, 
poate că și astăzi m-aș fi aflat undeva, într-o 
primă etapă a cercetărilor mele. Regimul de 
viață individual nu este, în ultimă analiză, 
altceva decît un aspect al relației fundamen
tale dintre inteligență și acțiune, în cadrul 
funcțiunilor adaptative ale individului. Or, 
după cum am încercat să demonstrez și in 
studiile mele, această adaptare implică un 
proces care prin restrîngere didactică exprimă 
interacțiunea individului cu mediul, atît sub 
raport organic cit și psihic. Nu o dată am a- 
firmat că adaptarea, starea de echilibru do- 
bîndite de individ în raport cu lumea obiec
tivă se efectuează pe plan psihic la distanțe 
spațio-temporale tot mai mari și după traiec
torii tot mai complexe. Inteligența, ale cărei 
operații logice constituie un echilibru în- ace
lași timp mobil și permanent între univers și 
gîndire, prelungește și desăvârșește ansamblul 
proceselor adaptive. Ea este aceea uare — 'n 
mod deosebit de la un om la altul, ținând sea
ma de gradul său de intelectualitate și spirit de 
decizie — prin implicarea individului intr-un 
program de viață propriu, adecvat, in care sînt 
luate în evidență determinările proprii, — 
poate acomoda acțiunile individuale astfel în
cât să rezulte un echilibru eît mai desăvîrșit 
și de aici, succesul în ceea ce întreprinde.

Dacă ar fi să-mi exprim crezul meu în a- 
ceastâ dificilă problemă a timpului, cu care 
oricît de bine aș colabora mă aflu totuși în 
„stare de război", aș afirma că fiecare om. încă 
din anii adolescenței, are obligații față de sine 
si cei din jur de a-si folosi timpul INTK-LN 
MOD CIT MAI CONCRET CU PUTINȚA, având 
ochii deschiși veșnic înspre tot ceea ce-l în
conjoară. Această stare de veghe, de cunoaș
tere permanentă a mediului în care acționezi 
deține „cheia" tuturor izbînzilor pe care le va 
obține cîndva adolescentul. Astfel vor dispare 
tentațiile înspre neant, înspre filozofare în gol. 
înspre elanuri romantice sterile și fără nici o 
bază. Aceasta este starea de spirit cea mai fa
vorabilă înspre căutarea vocației și a unei fi
lozofii proprii practice.

în ceea ce mă privește, sânt rodul aplicării 
acestui șir de raționamente pe care le-am ex
pus.

De cînd mă știu, de mic copil, mi-a plăcut 
să investighez natura. într-una din lucrările 
mele de bază explic cum datorită atracției 
mele deosebite pentru științele naturii. în ur
ma activității practice concrete, mi-am for
mat o gîndire activă, doritoare să-și explice 
totul si de aici, construcția unei filozofii per
sonale' de acțiune, practică, bazată pe experi
ment. Țin să notez aceste începuturi deoarece 
eu m-am format ocupîndu-mâ de o problemă 
precisă: aceea a speciilor și,a variațiilor lor 
indefinite în funcție de mediu, aceea a rela
țiilor, dintre genotip și fenotip. Pe scurt, de a- 
tunci am început să gîndesc în termenii for
melor și ai evoluției formelor.

Dar, să mă întore la acele -timpuri, cînd, la 
11 ani, îi ajutam pe bătrînul zoolog Paul Go
det, directorul Muzeului din Neuchâtel... Lu
mea cunoscută de mine în sălile destul de mo
deste ale muzeului m-au uimit și m-au capti
vat, totodată. Am cunoscut viețuitoare, de la 
primele forme pînă la cele evoluate, cu orga
nism complex. Aveam o mare foame de a cu
noaște, de a cuprinde cât mai mult. Ore în
tregi le consumam încereînd să deosebesc, a- 
mănunt cu amănunt, planul constitutiv al u- 
nei păsări sau scoici. Ajunsesem să știu pe de 
rost pînă și numărul cartilagiilor și al termi
națiilor osoase ale unor păsări. De altfeL în
ceputurile scrierilor mele pornesc de la vârsta 
de 11 ani cînd am trimis la o gazetă locală un 
articol în care descriam o pasăre. Deși nu-mi 
amintesc cum a fost primit acest prim articol 
al meu, el consemnează începutul procesului 
de reflecție conștientă asupra unor probleme 
ce implicau o sferă mai mare de aplicații... De 
la acel venerabil zoolog am căpătat o mulți
me de cunoștințe în materie de scoici, de mo
luște de uscat și de apă. La vârsta de l-t ani 
—' aveam deja o sumedenie de cunoștințe — 
am redactat numeroase însemnări suplimenta
re la „Catalogul de moluște din Neuchâtel" 
precum și notații în urma unor observații per
sonale despre raoluștele alpine în corelație di
rectă Cu variabilitatea lor de adaptare la me
diu.

încă din acei ani mi-am folosit timpul ac
tiv, în favoarea mea. O rudă care se credea 
chemată să-mi lărgească sfera preocupărilor 
peste cea oferită de o specialitate exclusivă — 
zoologie — m-a invitat cîtevă săptămîni la ea 
acasă, pe malul Lacului .Annecy, cu care pri
lej mi-a oferit spre lectură — explicîndu-mi 
copios — „L’evolution creatice". în biblioteca

tatălui am găsit apoi „L’evolution des dogmes", 
ca și alte lucrări filozofice. Cunoștința cu o 
carte a lui Bergson, ca și o aspră critică fă
cută filozofiei acestuia de către un profesor de 
logică — am asistat la deschiderea cursului de 
la Universitate fiind încă elev de liceu — 
m-au decepționat, întrucît aveam impresia câ 
sistemele filozofice cunoscute pînă atunci erau 
niște construcții artificiale, lipsite de o bază 
experimentală. Pe de altă parte, mi-am desco
perit o înclinație de netăgăduit pentru filozo
fie și am înțeles repede că epistemologia mea 
biologică ar fi o filozofie ca oricare alta dacă 
m-aș mărgini să-mi continui Cercetările de 
zoologie, iar în orele libere să reflectez asu
pra chestiunilor generale. Am ajuns deci sâ 
consider ca o lipsă de corectitudine intelectuală 
orice investigație a mea, care să nu fie su
pusă controlului a două metode de verificare 
.ce mi-au apărut atunci ca singurele valabile : 
sau controlul faptelor, subordonat unei expe
rimentări personale și neredueîndu-se la o 
reflecțiune asupra lucrărilor altora, sau con
trolul deductiv, dar subordonat unor algoritmi 
preciși, ca aceia care se folosesc în matematici.

Tot din acea epocă de tinerețe derivă for
marea convingerii mele despre surprinzătoa
rea dependență a curentelor filozofice de trans
formările sociale sau chiar politice. în epoca 
la care mă refer nu știam nimic despre r-jar- 
xism, nici despre ipotezele sale asupra relații
lor dintre idealism și ideologia burgheză.

Toate aceste sînt probleme și preocupări 
apărute in anii adolescentei.

A urmat doctoratul, studiul psihologiei cu 
Lipps și Wrcschner, psihiatria cu Bleuler. după 
care am căpătat posibilitatea de a lucra în la
boratorul lui Binet. într-o școală aflată în în
tregime la dispoziția mea. Atunci am avut 
posibilitate de a sta zilnic de vorbă cu copii:, 
de a realiza teste de inteligentă și de a-mi de
fini o cale care împăca cercetarea epistemolo
gică cu respectul faptelor precum și un teren 
de studii intermediar 
rii psihobiologice și 
normative.

Evident, nu mi-am 
biografia mea științifica, ci doar 
tinerilor din România că începutul 
personalității umane este o funcție dependentă 
de modul de folosire a timpului untan, ecuație 
valabilă pentru toate vârstele, cu grade și po
sibilități diferite.

Cum îmi mai folosesc orele ? Continui să fiu 
un ont extrem de curios. încă mă pasionează 
cercetarea biologică. Nu ascund că multe din 
puținele mele ore petrecute în România le-am 
dedicat vizitării grădinilor botanice din Bucu
rești șl mai cu seamă a celei din Cluj pe care 
o socotesc a fi cea mai mare din Europa și 
unde se poate învăța mai multă biologie și fi
lozofie decît oriunde. Această stare trează de 
interes — în afara preocupării majore care în 
cazul meu este filozofia și psihologia — pen
tru un domeniu adiacent socotesc eu că îmi 
vitalizează în permanență mintea.

Iubesc, apoi, muzica. Nu orice muzică, ci 
doar aceea care mă convinge de frumusețea 
ei. De altfel nu mă număr printre obișnuiții 
sălilor de concert, preferind să ascult muzica-, 
la mine acasă. în tihnă. îmi amintesc, în a- 
cest context, de o întîmplare petrecută în ur
mă cu ani, la Paris. Mă aflam printre oaspe
ții unui prieten. în salonul primitor, printre in
vitații gazdei era și celebrul chitarist Segovia, 
care cînta în surdină niște variațiuni de Pa
ganini. Nimeni nu-1 asculta. La drept vorbind, 
invitații se cam plictiseau. M-am apropiat de 
Segovia, intr-un moment de răgaz :

— Nu cîntați frumos ?
__ _ ? ț
— Mie îmi place...
— Atunci veniți la un concert de-al meu.
— N-am să vin niciodată.
— De ce ?
— Nu-mi place muzica cu... public.
— Atunci voi da un concert special pentru 

dumneavoastră...

între domeniul dezvoltă- 
problemele structurilor

propus să vă 
să

relatez 
sugerez 
formării

Desigur că glumea — mi-am spus... A doua 
zi însă am primit o invitație. Segovia mâ pof
tea la el acasă. M-am dus. în acea după-amia- 
ză mi-a prezentat un veritabil concert. A in
terpreta Palestrina. Bach, Mozart... Mă fas
cinase. L-am felicitat. înainte de plecare mi-a 
înminat o invitație pentru un concert al său : 
vă mărturisesc că am dat curs invitației sale 
și m-am dus la un concert, într-o sală de 
spectacol. Și nu mi-a părut rău...

De ce v-am relatat această întîmplare ?! 
Pentru a fi de acord, împreună cu mine, că 
a-1 convinge pe cineva reprezintă o operațiune 
strict concretă, petrecută pe terenul, de ase
menea strict, al faptelor.

Stăpînind timpul vostru vă stăpîniți și vă 
conduceți pe voi înșivă...

Luni seara va avea loc la A- 
teneu. prima manifestare corală 
a stagiunii : un concert omagial 
dedicat compozitorului Ioan D. 
Chirescu.

Sub conducerea dirijorului 
Vasile Pintea, Corul Filarmoni
cii va interpreta câteva dintre 
cele mai semnificative pagini 
din creația compozitorului care 
ne-a oferit în ultimele decenii 
inspirate poeme corale, zeci 
înaripante cintece de mase.

Recital Șerban Lupu

de

pe

înființarea Filarmonicii' ș f *Kț>e- 
rei din localitate.

Duminică au fost progranwje. 
printre alle manifestări : aes- 
chiderea .unei expoziții retro
spective, un concert festiv (din 
programul căruia semnalăm o 
Uvertura festivă de I. Crișan, 
(special închinată acestui eveni
ment) și un spectacol cu Aida 
— opera care a figurat pe agen
da teatrului liric din localitate 
și la spectacolul inaugural 
urmă cu 25 de ani.

DISC : Piese de 
muzică populară

„Fost-am două surorcle", „Cine 
l-o făcut pe mindru". [rijnema

din

Evoluțiile din ultimii ani 
estradele solistice, in , diverse 
formații camerale a foarte tină- 
rului violonist Șerban Lupu 
ne-au dat speranța apariției ți
nui nou strălucitor nume pe 
firmamentul artei interpretative 
românești. (Și Premiul dobindit 
în anul 1972 la Concursul Inter
național de 
Viena a a 
speranță).

Pentru marți se 
Ateneului. Șerban L 
pune o nouă confruntare cu pi 
blicul bucureștean intr-un ret 
tal cu lucrări de Beethoven, 
Szymanovski și Ravel. (în ace
lași concert a mai fost progra
mat un alt tinăr talent : pianis
tul Ștefan Agoston).

LITERATURA 
MĂRTURISIRILOR : 
DE LA CELLINI LA 
MALRAUX

Ultima apariție din seria nouă 
a colecției de mare tiraj „Bi
blioteca pentru toți", numerele 
695—696, sînt două volume ale 
antologiei de 
LITERATURA MĂRTURISIRI
LOR : DE LA 
MALRAUX.

memorialistică

De astădată în recomandările 
noastre săptămînale vă semna
lăm apariția cîtorva micro-mo- 
nografii dedicate de Casa de 
discuri ..Electrecord- unor cîn- 
tăreți de muzică populară :

• Viorel Costin, acompaniat 
de Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii dirijată 
de Gerge Vancu ne propune o 
suită de cîntece printre care : 
•flo-s fecior de pe Mara", „Tu 
mindrucâ de demult".

• Printre cîntecele interpre
tate pe discul dedicat lui S. 
Bogdan : „Nu știu bade ce-i cu 
mine", „Prin Sîngiorz, prin poe- 
niță".

• Acompaniată de formația 
dirijată de George Vancu. Mia 
Dan interpretează pe discul „E- 
lectrecord" cunoscute cintece 
populare ca : „Deschide bade 
fereastra", „Săraca muma mea",

Spectacolele 
Ansamblului 
„Nipponia"

La 19 octombrie la Craiova, 
iar la 20 octombrie la Bucu- 

1 rești, iubitorii de artă se vor 
putea întîlni cu una dintre cele 
mai remarcabile formații artis- 

i lice ale lumii. Ansamblul „Nip
ponia" care va prezenta progra- 

' me de muzică japoneză clasică 
și. modernă, interpretată la in- 

i strumente tradiționale. Cîteva 
titluri din programe : Matsuri 
Bayashi (Muzică pentru Festi
valul din vechiul Tokio), „Sis
teme din muzica pentru Biwa" 

; (un fel de lăută), „Muzică cla- 
i sică pentru două shakuhachi" 

(un fel de fluier construit din 
; bambus), „Intermezzo pentru 
■ drama Kabuki" etc.

SIMBATA, 14 OCTOMBRIE 1972
DRUM IN PENUMBRA : rulea

ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (orele 10; 12; 14; 16 15;
18,30; 20.45).

OPIUL ȘI BlTA : rulează la 
Central (orele 10; 12,30; 15; 17 30; 
20).

DAURIA : rulează la Lumina 
(orele 8.30; 12; 15,45; 19,30).

CINE ClNTĂ NU ARE GlN- 
DURI RELE ; rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 13; 20,15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES: 
rulează la Patria (orele 10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21), Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ALEARGA REPEDE. ALEARGA 
LIBER : rulează la Festival (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18 30: 21).

SFINTA TEREZA Șl DIAVOLII : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Lira (orele 
15,30: 18; 20,15).

marea hoinăreală : rulează 
la Scala (orele 8,45- 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). București (orele 8,30; 
11; 13.30: 16; 18,30; 21).

UN ADEVĂR PE JUMĂTATE : 
rulează la Ferentari (orele 15.30- 17.45; 20).

BAMBI - rulează la Doina (orele 
9.15: 11.15: 13: 15; 16,45; 18,45;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30: 
15.45; 13; 20.30).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Feroviar (orele 
9,' 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20 30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Unirea (orele 16: 18; 20).

MARY POPPINS .- rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18 în con
tinuare) ; la ora 20,45 — -program 
de documentare.

FATA CARE VINDE FLORI I 
rulează la Aurora (orele 9 30; 
12: 15.45: 17,45; 20,15).

MESAGERUL ; rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11,15: 13.30; 16- 1815:20.30) .

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

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 
20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
18.3p; 16; 18.30; 20,45), Gloria (orele 
8.45; 11; 13,30; 16: 18,30; 20,45).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

CĂLĂREȚII ; rulează la Bucegi 
(orele 15.45; 18; 20 15).

BINECUVtNTAȚi' ANIMALELE 
Șl COPIII : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30: 17.45; 20).

DRAGOSTE și AMENZI : rulea- 
18;

SPIRITUL

ru-

roman 
pentru

CELLINI

ROMANIA FILM

PROGRAMUL I

SIMBATA. li OCTOMBRIE 1972

Trei creații remarcabile 
în Concertul 
Radioteleviziunii

Joi seara, în săptâmînalul 
concert al Radioteleviziunii. 
concert la care își vor da con
tribuția dirijorul Ilarion Iones- 
cu-Galați (cunoscut din activi
tatea desfășurată în ultimii ani 
la pupitrul Filarmonicii din 
Brașov) si pianistul Constantin 
lonescu-Vovu, vom putea ascul
ta trei din capodoperele muzicii 
universale : Carnavalul 
de Berlioz, Concertul 
pian Nr. 1 de Prokofiev și Sim 
fonia ..Din Lumea Nouă 
Dvorak.

Aniversări muzicale 
la Timisoara

Săptâmîna aceasta 
șoara a fost proțr 
specială de manife 
aniversării

DE ECHIPA
(Urmare din pag. I)

ferențele de vîrstâ. Spiritul de echipă era tradus în act, se 
depășise categoric faza statuării sale ca deziderat. Oamenii 
se simțeau bine laolaltă, se sprijineau în execuția de ope
rații își. înțelegeau rosturile, se bucurau cu toții de reușită. 
Și totuși observîndu-i sistematic am avut reprezentarea inversă 
a unui mecanism care funcționează ireproșabil. Nu, acolo 
nu era un mecanism, ci o comunitate umană. Am discutat 
cu fiecare din membrii ei și am aflat că, între ei sînt și ne
înțelegeri, momente de cumpănă, semne de întrebare, că 
aparentul mecanism bine reglat din hală masca anume con
tradicții, nu o dată explodate afectiv. Deasupra tuturor trona 
insă sincronia perfectă prin raportare la ierarhie de obiec
tive ale producției. Aici, în acest loc apărea spiritul de echipă 
si acesta și este spiritul de echipă. El nu implică nivelarea 
de personalități ci diferențiere prin integrare. O echipă fără 
pasiuni umane, fără distorsiune și contradicție este ca un 
ansamblu mecanic, aspru și sec. Dincolo de toate stările de 
frămîntare, echipa îmi apărea ca unitate pentru că se mo
biliza total, își mișca forțele cu dăruire, știa ce vrea, lucra 
fără pagubă, avea o ambiție armonios distribuită la fiecare 
dintre membrii săi. Așa și înțeleg spiritul de echipă : ca po
tența a automobilizării, ca stimulent afectiv al lucrului, ca 
premisă permanentă a creației colective optime. El nu exclude 
ci, dimpotrivă, presupune linii groase la contururile de indi- 
viduciitate. Numai că, dominind raporturile dintre indivizi, 
le dezvăluie oamenilor forța, capacitatea de a se pune în 
m: score organizat, cu randament maxim și consum de energie 
minim. Spiritul de echipă este un asociat organic al eficien
ței el amplifică puterea oamenilor prin organizare și des
chide porțile afirmării prin construcția de personalitate.

PREZINTĂ
FUGA E SANĂTOASĂ-

coproducție franco-italiană
MARLENE JOBERT și MICHEL PICCOLI

Regia : PHILIPPE DE BROCA

LIUBOV IAROVAIA

producție a studioului Lenfilm 
după piesa lui Konstantin Treniov

Regia VLADIMIR FETIN

LIUDMILA CIURSINA, VASILI SUKȘIN 
RUFINA NIFONTOVA, KIRIL LAVROV

ANONIMUL VENETIAN

FUGA E SANATOASA

LIUBOV
iarovaia

o producție a studiourilor italiene

FLORINDA BOLKAN și TONY MUSANTE

Regia : ENRICO MARIA SALERNO

zâ la Crîngași (orele 15.30; 
20,15).

TORA I TOBA ! TORA ! : 
lează la Cotroceni (orele 15,30; 19), 
Floreasca (orele 15.30; 19).

de capra ; rulează 
(orele 15,45: 13; 20.15). 
GRANDORII ; rulează 
(orele 9: 11.15; 13.30;
20.30). Tomis (orele 9; 
15.45; 18; 20.15), Flamu-

CORNUL
la Viitorul

MANIA
la Volga 
15,45; 18,15;
11,15; 13.30: ___ . ...... .
ra (orele 9; 11,15: 13,30:'16: 1815: 20.30).

SORGUL ROȘU : rulează la 
âlcjica-tfiiele J5.30- ig;. 00,15).

FERMA DIN ARIZONA ; rulea-
GSCEO „A : ri:lc97.ă la JRăhbva 

.-■•e 15.3»; IS: 20 30).
doamna și vagabondul : 

rulează la Popular (orele 14: 16: 18: 20).
DACA E MARȚI, E BELGIA : 

rulează Ia Cosmos (orele 15 30: 18; 
20.15). Vitan (orele 15,30: 18).

ORIZONT ABRUPT : rulează la 
Vitan (ora 20.15).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
jează la Flacărp (orele 15.30; ÎS; ■20.ÎS). „ L

Teatrul de Operetă : SPUNE 
INIMIOARA, SPUNE — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caxagiale" 
(Sala Comedia) • DULCEA PASA
RE A TINEREȚII — ora 20 (Sala 
Studio) : DESPRE UNELE LIP
SURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE ÎN DOMENIUL DRAGOS
TEI — ora 20; Teatrul „C. I. Not- 
țara" (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 19,30: (Sala Studio) : 
GAIȚELE — ora 20: Teatrul de 
Comedie : MUTTER COURAGE — 
ora 20: Teatrul ..Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19.30: 
Teatrul ,,c. Tănase" (Sala Savoy): 
ȘI FEMEILE JOACĂ FOTBAL — 
ora 19,30: (Sala Victoria) : TRĂS- 
NITUL MEU DRAG — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română ' : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19,30 (premieră) : Studioul ,Ca- 
sandra" al I.A.T.C. : O NOAPTE 
FURTUNOASA : KIR ZULIARIDI 
— ora 20.

SIMBATA, 14 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Teatru scurt : „Jucătorii de cărți’. 
10.00 De vorbă cu gospodinele. 
10,35 Tele-enciclopedla. 12,15 Tele
jurnal. 12,30 Finala Cupei Davis 
la tenis de cîmp : România — 
S.U.A. Partida de dublu. 16,30 
Deschiderea emisiunii de dup'ă- 
amiază. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Artă plastică. 19,15 Publici
tate. 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20.00 Avanpremieră. 20,05 
Tele-enciclopedia. 20,50 Film se
rial „Mannix". 21,40 Emisiune mu- 
zical-umoristică. 22,35 Telejurnal. 
22,50 Săptâmîna sportivă.
PROGRAMUL II

36.30 Agenda. 16.40 Cintece și 
dansuri populare din diferite re
giuni ale țării. 17,05 Publicitate. 
17,10 Armonii intime. Cele mai 
frumoase lieduri. 17.35 Film ar
tistic : ..Cînd se aud clopotele" — 
producție a studiourilor cinema
tografice iugoslave.
DUMINICA, 15 OCTOMBRIE 1972

8.15 Gimnastica pentru toți. 8.30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
In jurul orei 11.30 Finala „Cupei 
Davis" tenis de cimp România— 
S.U.A. — ultimele două meciuri 
de simplu. Transmisiune de la 
arena „Progresul". 360 de grade. 
18,10 Retrospectivă Walt Disney. 
19,00 Vetre folclorice „In cimpiil 
piinii". 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Comentariu la 40 de 
steme — Județul Bistrița-Năsăud. 
20.20 Film artistic : După vulpe — 
producție italo-americană. 22,00 
„De 7 ori Anca Agemolu". 22,'ăO 
Telejurnal. 22,35 Duminica spor
tivă.
PROGRAMUL II

Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii de 

prinz. 20,00 Eroi îndrăgiți de co
pii : Filopat și Pacafil. 20.30 Ope
ra in concert : „Tristan și Isolda" 
de Richard Wagner. 21,20 Reportai 
bucureștean. 21.35 . „La geamul 
tău..." — romanțe și tagourl. 21,55 
Telex tehnico-științific. 22,10 Film 
serial : Mannix — reluare.
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AGENDĂ
• VINERI DUPA-AMIAZA, 

Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de. Miniștri, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, a primit pe 
Mohamed Mill,, secretar general 
al Uniunii Internaționale de 
Telecomunicații, instituție spe
cializată a O.N.U., care face o 
vizită oficială în țara noastră 
la invitația Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicații
lor.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordia
lă. prietenească, a participat 
Gheorghe Airinei, șeful Depar
tamentului poștelor și teleco
municațiilor.

• TOVARĂȘUL ION PAȚAN, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului exterior a primit vineri 
după-amiază pe Paulo Padilha 
Vidai, secretar general adjunct 
In Ministerul Relațiilor Exter
ne, șeful delegației economi, e 
braziliene care participă la lu
crările celei de a doua sesiuni 
a Comisiei mixte româno-bra- 
ziliene.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
a participat Aurel Ioncică, se
cretar general in Ministerul Co
merțului Exterior.

A fost prezent Fernando de 
Salvo Souza, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Braziliei 
la București.

CU acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării, 
extinderea schimburilor comer
ciale între cele două țări.

actualitatea
■■ : •

I
I
I

I
I
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• Smith-Nâstaie

6-4; 6-3; 6-2J

pierdut șl cum

■- ,-.

■ ! ,"r ‘

I
I

I
I Cagliarî-Palertno 1

de

6-2;

lău- 
par- 
Hu-

l,x 
X,2 
x,2 
x,2

.Asupra unui aspect al organi
zării muncii treburile au rămas 
însă neclare. S-a

abil, 
impune, 
partide.

3-0 (H-9;

pentru ambele tinere, 
materiale. Concluziile 

tntlmpUri. ee se ț 
eu urmări intr-adevăr 
pot ti deduse, credem,

-LTi. aa.

Bologna-Roma 
Lazio-Juventus 
Sampdoria-Internazionale 
Verona-Fiorentina

arasu- «. -emwM Sr.-A
LaeauiMua. a

a obligațiilor 
de secție, un 
evident nu

facem o cu- 
tine- 
Toa-

Jiul-C.F.F» Cluj 1
Farul-Univ. Craiova 1
„tT“ Cluj-Sportul studențesc 1 
U.T. Arad-C.S.M. Reșița l,x,2

■
PatJ Cs.

făcut 
»i 

pe 
cum

I
luziile j 
putea I 
dAvăr ■

CRONICA 
U.T.C.

Tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C. a avut ieri o 
întrevedere cu delegația 
Uniunii Tinerilor Comuniști 
(U.J.C.) și a Federației Stu
denților Universitari din 
Cuba, condusă de Raimondo 
Espinosa Aguilera, membru 
al biroului Comitetului Na
țional al UJ C., secretar cu 
>roblemele studențești, care 

a efectuat o vizită în țara 
noastră.

La in revedere au partici- 
■it tovarășii Vasile Nicol- 
oiu și Iosif Walter, secre- 

ari ai C.C. al U.T.C. Cu a- 
cest prilej a avut loc o dis- 
uție care s-a desfășurat in- 

tr-0 atmosferă caldă, tovă
rășească.

★
ieri a părăsit Capitala 

\nsambln] Uniunii Tinere- 
tulu’ Comunist care va 
efectua, în cinstea aniversă
rii Republicii, un turneu in 
Danemarca. Norvegia. Sue
dia și Finlanda.

COMITETUL CENTRU. AL PARTIDULUI COMl NT ST RO
MAN a adresat tovarășului GERONIMO SRNEDO AL* SREZ. 
secretar general al Partidului Comunist dia argentina. uriri- 
toarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zGei dv de naviere. 
Comitetul Central al Partidului Comunist Raanâa »ă adk*eaea=ă 
un cald salut tovărășesc si cele mai ziar le.srrtari. 
preună cu .urările nnnitra dia sănătate, viață Iadei 
ces în activitatea :e o desfășurat: ia oodi„ceret 
munist din Argentina.

Reafirmăm și cu aceu prilej couvinRereu aaasar* că r 
de prietenie ri i uMarut tavăiășea** OMaacbt ba» P. C, 
Român și P. C. din Argentina se sar de; r_a_ Iz 
în interesul ambelor partide si n-cware. al c ase* 
carii comuniste si muncit: 
lor antiimperialiste.

Tovarășul NTCOLAE CEALȘESCT 
Stat al Republicii Socialiste 
telegramă președintelui Coaa 
Democratice Populare a Ye*

Cu ocazia Zilei națaoraie a P.ep 
a Yemenului. adresez Exreâenge 
cele mai bune urări de sazataCe s 
și prosperitate poporai^i

Tovarășul ION GHE 
lui de Miniștri al I 
mătoarea telegramă 
tice Populare a Yen

Cu ocazia Zilei itTtrnrrl- a țtex 
primiți cete mai caede aetaebtaet k 
sănătate și fericiră penesa*. de aad — 
blicii Democratice Popeî 
mică și socială a țârii

îmi exprim conving 
popoarele noas 
avantajul rec:pe

'or ârr arta

Plenara Consiliului Central

In ziua de 13 oc 
avut loc Plerțara 
Central al Ur. rund Gene 
Sindicatelor din . n-j»*- ,

La lucrările ț 
sărcinarea con« 
lui, tovarășul E 
supus spre aprobare 
Consiliului Central al 
recomandarea Comite: 
cutiv al C.C. al PCR « 
lire la eliberarea taxară 
Virgil Trofin din funcția 
președinte a! Consiliul”- 
trai al U.G S.R.. si dtr C; 
tul Executiv al Consiliului 
trai al U.G.SJL. ia 1 
noile însărcinări prî 
drul guvernului

Plenara Consiliului Centra 
U.G.S.R -s aprobat !r. una 
mitatc această proponere.

La recomandarea Comitet. 
Executiv al C.C al P.CJL-o

— si-mi s-jui uxeotat unde 
asrass banii. răcnește ho-

U aguted reteveiul..
— tm bani, se apără — de 

gata aceasta speriată de-a bi-
netea — linăra.

F .aatel : R.P. a reușit să
teas ta niște vecini ; M.P. n-a 
r» insă să ajungă decît
pteă la miliție.LA TUMSOAJLA

— M3-UA 
COLOCHU 
NATIONAL DE 
îO-CLO*

UNDE Ai ASCUNS 
■AN«?

CURĂȚENIE CU 
BENZINA

— Aram o sg 
rO** ale strașnică, rostesc 
rete îngrijitoare Georgeta 
de- si Harta tonescu.

x ornai că, intenția tor, 
hMtt. de ..a face lună" 
e-esea’a unei cantine din
nedoora <«r. Crisan nr. 8), nu 
uitat faș-’Jt rt benzinei — pe 
rare o foloseau la curățenie... 
la loc de apă—nu-i ședea bine 
bag* tec.

Urmare : arsuri grave, spita
lizare
pagube 
acestei 
velda 
tracice,
fără prea mare greutate.

I

i
I
I

GIGANȚII
D€ DOUA OC 
22 DC AM!

DE LA U. M.G

ABSTRACTIZORIi
«IMPUTABILULUI

FRUSTRAT!
DE 0 CERTITUDINE

SOFIANICA
In sfîșit, sintem liniștiți. 

In sfirșit, ne putem declara 
mulțumiți. A început mult 
așteptatul proces de „actua
lizare culturală * artei'. 
Cum, dar mai ales in ee fel 
putem afla din catalogul- 
program publicat de revista 

cu ocazia expoziției 
Amfora a 

Gherasim.
acestui pro- 
modest Red

„Arta1 
de la Galeria 
piciorului Paul

In editorialul 
gram semnat 
(deci redacția) și avind ti
tlul „Critică-acțiune" se 
spune : „Noi, aici expunem 
idei critice ; repetăm — 
propunem operele cu titlul 
de simptome ale actualității 
în artă nu de valori absolu
te". Biciuiți de această fra
ză reprodusă de noi in gra
fia și gramatica expusă de 
autorii ei am început să cău
tăm plini^de interes acele 
idei critice" atit de vehe
ment anunțate.

Din argumentul semnat de 
Anatol Mândrescu am aflat 
nu fără o oarecare surprin
dere că : „Pictura ca para
digmă a calității, depășind 
ordinea implacabilă a men- 
surabilului, arta ca mediator 
al unității cunoaștere — 
construcție, iată idee* subli
mată în această operă".

Despre Paul Gherasim. in 
același articol se spune : 
„Corelativ, schema numerală 
a imaginii, organizind sim
bolistica ei geometrică, nu 
afirmă o filozofie a compu- 
tabilului, comportamentul de 
pictor proiectează întregul in 
sistemul relațiilor calitative" 
Căci, susține Anatol Mîndre- 
scu; „Arta lui Paul Ghera
sim este situată in cîmpul 
continuității deschise, anu
me în zona elaborărilor fun
damentale". Trebuie să măr
turisim că de multă, foarte 
multă vreme, nu am mai în- 
tilnit o mai mare aglomera
re de locuri comune drapa
te cu mantia unor sforăitoa
re cuvinte. Se pare insă câ 
gongorismul in faza lui cea 
mai avansată, aproape subli
mă, este atins de Mihai Driș- 
cu care în același program a- 
firmă plin de candoare că: 
„tn gindirea artistică a lui 
Paul Gherasim poate fi ur
mărită convergența unor tra
diții culturale „mediteranie- 
ne" — pe filiera Pitagora — 
Platon — Plotin. pină la ,.ab- 
stractizorii medievali, pre-

tifieare a 
tAgii grereșn 
număr — A 
(sl ne uari 
forma eras 
eu același ewtea.

Mai modești 
puțin safivsae: 
ghir afirmă ia 
log — program 
..Dar. straaegi 
spirituale, aici 
tistică purifică 
orice implicai 
— e o irtetrti'i 
ia plan — spre a-i 
tact pole 
RcrulU ■■ 
aniconic si 
nerie. apt pentn 
superior peer* 
obiectivitătii*.

blcmele de load ate 
..articole- și o» 
mai la limbajul 
criticii mai sw 
care am reprod 
leva fraze, vom 
mele bunului si 
tata actualizare 
artei" a reușit să a 
umbră campania ca 
pină mai ieri drept cotase de 
neatins din istorica publica
ție „Vocea Patriotului Nați
onale".

Cu aerul cel mai semidort 
posibil și sfidind superior 
limba română de pe poziți
ile celor mai banale locuri 
comune, autorii de citate dia 
revista „Arta" după ee ne 
fac să ridem cu lacrimi ne 
Iasă să medităm la vremurile 
frumoase cind Schileru. Co- 
marnescu sau Areintescu 
Amza descurajau prin scri
sul lor limpede orice impos
tură.

ȘTEFAN STOIAN

— * 3

PE PRIMUL PLAN
PORUMBUL

Ia rare au participat toate ca
drele de conducere din C.A.P. 
Șefi 0 ajutori de șefi de fer
mă. secretari de partid și U.T.C. 
din organizații, ingineri. A fost 
o dus .(ie Ăe familie. După ce 
tcți cel care și-aJ spus părerile 
a; completat cu soluții operati
ve Întregul inventar al posibi-

Stea 
V Mal

for Sâ C-P ai - 
E sroMi U :api 
tr-o clipă de răgar 
ci*.eva ki’cg-«m? de 
s-au lipit de cizme, 
de oameni au repetat aeeasU 
operație ziua întreagă. S: ast
fel încă 6 vagoane de porumb 
culese In zilele precedes» au 
luat drumul ’ hambarelor.

Intr-o altă parte, pămintul a 
fost mai îndurător cu. oamenii. 
Deși e moale, căruțele au putut 
intra, e adevărat, trase de 3 cai 
și citeodată chiar de tractoare.

igem la 
czuteaj rmI alze tar .ale. Pe un 
pK de coreei i»n ■ ~j răstoar
nă pr —te . Ar * :«yi, din 
—ri. ara trar«te s»*re< z«e tn ju
rai gftaita Ca tetr-o simfonie 
doterrraă de ca motiv, po- 
rusbui iese meiâc 
pentru a-sz iznpu 
î-a fast nărizit 
tat mei un nane 
telor de chinuri 
IntilniL Prea «e 
cu alții, ar fi inse 
dreptățesc pe cei 
mist Pâmlntui si efortbl i-a fă
cut egali. Prir.tre ei «en urni
răți tineri ^int de ispravă Ti
nerii', ne mărturisește președin
tele. —'

Seara oină către miezul nop
ții am luat parte la o ședință

la lumină 
desriaul ce 
ni-am. uo- 
rindul so
are ie-am 

-au unii 
sâ-i ■ne- 

itabil o-

ROMANIA-S. U. A. 1-1

• Tiriac-Gorman

-a rvvi 
jpe«e atelea de 

a* ut aa mp-bec*. ie 
nore Ytarele neu de- 

besase. r ax. sa±> auspani 
anat Jas oraexle. Dar ca de 
l dată, speranțele renasc, 
rile noastre s-au iudrepsat 
Irtac \ a reedt -a el merau- 

rabcîa partida (st victorie, bir e- 
australianul Dibblev 

naM? 5: Ion Tiriac. 
: la începu: de socul 
lut Năstase. _ .

înaltă dovadă de voință 
(Er-renîe. Intreclndu-se 
sine. Cam C știm.
J1 cunoaștem de atiția ani, 

a abordat partida cu ti- 
și ambițiosul Tom Gor- 
serios, calm, sobru. Și 
după o încleștare ce a 

trei ore, după o partidă

Tiriac 
nărui 
man. 
astfel, 
durat M . 
tara ne-a oferit atltea momente 
de dramatism si suspens. Tiriac 
ocține victoria. Cu această 
bnL-.dâ a lui Time șansele e- 
chipei noastre la cucerirea tro- 

în continuare.teului rămln, 
deschise.

Dar cum am 
am ciștigat ?

tn intilnirea
și Smith, eternii rivali, 
a fost puternic. Fiecare 
realizează, împotriva celuilalt, 
cite un braek O încercare a 
nervilor. Cei doi mari campioni 
se dezlănțuie. Ei Întind unul, 
altuia curse, se ademenesc, cu 
mingi de o rară fantezie, preci-

dintre Năstase 
debutul 
jucător

lităților. a fost tra’ă o conclu
zie unică: De miine, întreaga 
suflare a comunei, anexele și 
creioanele vor ieși în cîmp. Ă 
doua zi hotărirea a fost respec
tată întocmai. Un lucru nu a 
putut fi prevăzut: că vg ieși și 
soarele De Ia ora 10 le-a fost 
și el părtaș.

CA SĂ FACI CEVA, 
ÎNTÎI TREBUIE 

SĂ TE HOTĂRĂȘTI...
(Urmare din pag. I)

abătut puțin cu repartizarea bra
țelor de muncă pentru că în gară 
au sorit, neprevăzut. 66 tone de 
îngrășăminte și amendamente 
.alcaroase pe care a trebuit să 
le descărcăm imediat.

După calculele operative, care 
arată că bilanțul zilei încheiate 
era mulțumitor, la fel de opera
tiv s-a trecut la repartizarea for
țelor pentru ziua următoare. In 
cîteva minute șefii celor 7 bri
găzi știau exact unde și cum vor 
acționa: cu majoritatea membri
lor cooperatori la recoltatul po
rumbului. iar cu o parte la în- 

. rilozarea și transportul îngrășă
mintelor de la gară cu atelajele 
judicios Împărțite și ele.

pus întrebarea: 
cum va acționa forța mecanică, 
unde vor lucra tractoarele? Ară
turile și pregătirea terenului pen
tru însămînțare sînt și așa foarte 
mult rămase în urmă, iar șeful 
secției de mecanizare nici de data 
asta nu era prezent. Se putea 
conta măcar pentru a doua zi pe 
cele 14 tractoare care deservesc 
sau care ar trebui să deserveas
că unitatea lor agricolă? Cum, 
cel care trebuia să dea răspun
sul lipsea, s-a botărît să se facă 
totuși un plan pentru repartiza
rea tractoarelor care să fie tri
mise secției. Se spera că măcar 
dimineața, la prima oră, șeful 
secției să ia notă de el și să tri-

2-6;

safocan* 
aer. lui !

la u de S—Ilăe alear
gă prirdă te Smith si
nu reușește. Si astfel asișUm 
poate la una din cele mai lungi 
partide dintr-o fina'ă de „Cupa 
Davis'. Soarta partidei n-o poa
te hotărî decît un braek. Si 
cel care-1 realizează primul este 
Smith- Dar după ce se epuizea
ză 20 de jocuri și... 80 de minu
te. In următoarele două parti
de, Năstase joacă mai slab ca 
deobicei, permițind adversaru
lui să se impună. El mai are 
cîteva ocazii să redreseze situa
ția. dar nu reușește să le va
lorifice. Acumulările de pe ta
bela de marcaj in favoarea Iul 
Smith, 11 deranjează, II ener
vează și starea aceasta isi pu
ne amprenta pe jocul său, mai 
puțin decis $1 convingător ca 
altădată. Smith a făcut un meci 
bun, dar l-a ajutat mult și 
Năstase ale cărui servicii — un 
singur as — și ale cărui impro
vizații spontane n-au funcțio
nat ireproșabil ca altădată. Se 
pare că Năstase a vrut prea 
mult, îngrijorarea lui pentru 
acest meci am resimțit-o încă 
înainte de tragerea la sorți.

mită tractoarele acolo unde era 
nevoie. Deșarte speranțe...

Mergînd a doua zi prin sec
toarele de lucru de la Mireșul 
Mare am văzut cum tot ceea ce 
depinde numai de cooperativă 
decurgea conform planului. ■ Se 
recolta cu toate forțele la po
rumb și la fasole, se transportau 
îngfășămintele de la gară, iar la 
însilozat furaje echipa condusă 
de Teodor Covaci, secretarul or
ganizației U.T.C. din cooperati
vă, suplimentată cu tineri con
form angajamentului luat de re
prezentantul lor cu o seară îna
inte, depășea toate așteptările 
președintelui cooperativei. Nu
mai secția de mecanizare con
trasta acestui tablou. Se apropia 
ora prinzului și la lucru porni
seră doar 6 tractoare. Restul, a- 
dică încă 8, erau zadarnic aștep
tate în cîmp de inginerul șef și 
brigadierii cooperativei, pentru 
că ele încă erau aliniate în sec
ția din mijlocul satului. In bi
roul lui Ion Dragoș, șeful secției 
de mecanizare, planul trimis de 
cooperativă era o simplă hîrtie 
pe care acesta nu o luase încă 
în seamă. „Ce, parcă se poate 
face tot ce vrea cooperativa?" 
mi-a zis dumnealui. Privind prin 
prisma producției, 
ce revin unui șef 
asemenea răspuns 
poate fi acceptat.

Miza primei Intllniri l-a apă
sa*. prea tare.

Nici partida lui Tiriac cu 
G:rman nu debutează sub aus- 

mai bune pentru noi. A- 
mericanul, un jucător 
calm și ambițios, se 
cistigă primele două 
Dar Tiriac reface senzațional. 
După ce-1 egalează pe Gorman, 
ia 3—3. în partida a treia, el 
. ?-duce autoritar „ostilitățile". 
Urmează pauza și ea a fost 
un bun sfetnic pentru Tiriac. 
Per.tru că în vreme ce mingi
le trimise cu forță de Tiriac 
<-•. imbatabile, ale lui Gorman 
nimeresc mai adesea în fileu 
ari in afara liniilor. Pină Ia 
urmă Go-man a trebuit să ce
de.*? In fața lui Tiriac, care a 
. o-.-at tactic de-o mare precizie, 
cr jț!r.d j-și și i alorificîndu-și 
forțele in momentele decisive.

Ieri im avut șase ore pline 
de tenis, pe o vreme nevtsat de 
frumoasă, șase ore in care cei 
patru lucitori de elită ne-au pus; 
pe r ei «000 de spectatori,',
pe m . nanele de telespectatori 
din țară si de oeste hotare, să 
trăim intens, ca in fata until 
spectacol de forță si măiestrie, 
toată gama sentimentelor sl stă
rilor umane, de la dramatism si 
disperare, pină la explozia de 
bucurie și fericire..

Ce vom trăi azi ? Ce vom trăi 
miine ? Vom vedea. Deocamda
tă, totul rămine ca la inceout !

VASILE CABULEA

Concurs special 
pronosport nr. 42 

din 15 octombrie 1972
Dinamo Buc-Steagul roșu 1
A.S.A. Tg Murcș-F.C. Argeș 1
S.C. Bacău-Steaua 1
Rapld-Petrohu i



fi

Bombe 
asupra 

Hanoiului
Implicațiile distrugerii 
misiunii franceze din 

capitala R. D. Vietnam
A fost un bombardament o- 

bișnuit, unul din acele raiduri 
care transformă cartierele Ha
noiului in mormane de ruine 
fumegînde. De fiecare dată se 
face bilanțul cutremurător al 
vieților omenești pierdute și al 
distrugerilor, bilanț imposibil 
de transcris in cuvinte. Atacu
rile aeriene au intrat în cate
goria comunului, deși informa
țiile acelea laconice, parvenite 
din Hanoi, ne răscolesc ființa 
în pofida frecvenței lor. Bom
bardamentul de miercuri ș-a 
produs după ritualul tradițio
nal, dar efectele sale au avut 
darul să atragă atenția lumii 
întregi asupra unei drame care 
nu încetează să se consume.

La ceasurile cînd reporterii 
măsurau durata convorbirilor 
confidențiale americano — 
vietnameze desfășurate pe ma
lurile Senei și cutezau chiar să 
folosească cuvîntul speranță în 
articolele lor, un puternic 
bombardament al aviației 
S.U.A. lovea centrul Hanoiului. 
Din nou morți, din nou răniți, 
din nou case distruse. Ceea ce 
a produs un șoc a fost. însă, 
distrugerea clădirilor delegați
ei generale a Franței și răni
rea gravă a lui Pierre Susini, 
reprezentantul Parisului la Ha
noi. Faptul dobindea dimensi
uni deosebite : comunicatele a- 
ntericane vorbesc mereu despre

„obiective militare" atinse. Re
prezentanța franceză de pe bu
levardul Tran Van Doa a deve
nit și ea un „obiectiv militar" ? 
Și tocmai în faza delicată a ne
gocierilor găzduite de Paris...

Bombele au căzut în plină zi, 
la orele 11 și 30. M. MacLear. 
corespondentul unei rețele ca
nadiene de televiziune, care a 
filmat atacul american, a ex
clus posibilitatea ca distruge
rea sediului delegației generale 
franceze să fie consecința unei 
erori. Ziaristul canadian a su
bliniat că atacul s-a produs la 
o altitudine foarte joasă, că zo
na afectată nu cuprinde niciun 
obiectiv strategic (nici un mi
nister și nici o uzină), ci doar 
reședințe diplomatice. „Este 
imposibil ca pilotul să se fi 
înșelat" — afirmă categoric 
MacLear. LE MONDE constata 
că „centrul capitalei nu poate 
constitui un obiectiv strategic 
și nici economie". Cotidianul 
parizian se întreba : „Ce s-ar 
fi putut explica opiniei publice 
americane dacă bombele ar fi 
distrus una din acele vile ale 
Hanoiului unde se găsesc nu
meroși prizonieri americani

„Explicațiile" oferite cu în- 
tirziere de partea americană la 
Saigon și Washington ca și re
gretele exprimate oficial nu au 
risipit emoția produsă de a-

cest bombardament care a dez
văluit încă o dată realitățile 
războiului din Indochina.

Le FIGARO face o observa
ție interesantă : „în afara 
unei emoții de înțeles, acest 
bombardament asupra Hanoiu
lui a suscitat surpriză. El a 
avut loc în momentul în care 
negocierea pare foarte serios 
angajată". Oare care sînt ade
văratele obiective pe care do
reau să le atingă bombele a- 
runcate miercuri la Hanoi ? 
Există în acest episod coinci
dențe care îndeamnă la reflec
ții... (FRANCE PRESSE semna
la impresia că „efortul diplo
matic întreprins de Franța 
pentru a facilita o reglementa
re pașnică se găsește intr-o e- 
tapă activă").

Dincolo de supoziții și de a- 
precieri privind mobilurile ac
tului distrugător, se impune 
constatarea că întreaga evolu
ție a conflictului vietnamez a 
demonstrat necesitatea unei 
soluții pașnice care să respec
te drepturile poporului Vietna
mului, voința sa suverană. 
Bombele aruncate de „U.S. Air 
Force" nu apropie momentul 
acestei soluții — care poate fi 
numai politică.

EUGENIU OBREA

Clădirea misiunii franceze din Hanoi după raidul avioanelor 
„Phantom". Care au fost obiectivele urmărite de bombele 

americane ?

Sâptamîna 
congreselor

Partidele vest-germane 
își precizează pozițiile

Tradițional, lupta electorală 
este declarată deschisă în R.F.G. 
cu o lună îniantea datei alege
rilor. Dar, deși întrunirile elec
torale, călătoriile prin țară ale 
fruntașilor politici în scopuri 
pur electorale, afișajul și publi
citatea, campania de presă și 
toate celelalte forme și mijloa
ce propagandistice sînt desfășu
rate masiv abia in această pe
rioadă, oricine își poate da sea
ma că aceasta este numai faza 
finală a unui proces mult mai 
îndelungat. Ultimele patru săp- 
tămîni nu formează, metaforic 
vorbind, decît ieșirea la supra
față a unui fluviu după ce a 
curs multă vreme în subteran.

Săptămina aceasta a constituit 
preludiul unui furioso final elec
toral. A fost săptămina congre
selor extraordinare-electorale — 
ale celor două mari partide po
litice vest-germane — P.S.D. și 
U.C.D.—U.C.S., care au adoptat 
platformele cu care se prezintă 
la alegeri. Dacă avem în vedere 
și apelul electoral lansat de li
berali (care și-au programat 
congresul abia pentru săptămina 
viitoare datorită lipsei din țară 
a președintelui partidului. Wal
ter Scheel, aflat în vizită ofi
cială în R. P. Chineză) și publi
carea programului electoral al 
Partidului Comunist German 
(adoptat de a 5-a Plenară a Co
mitetului de Conducere la sfîr- 
șitul lunii septembrie) se poate 
spune că pregătirile pentru cea 
mai îndirjită și mai costisi
toare confruntare electorală din 
istoria R.F.G. sint încheiate.

începutul l-au făcut, la 9 oc

tombrie, la Wiesbaden, creștin- 
democrații. în esență, aceștia au 
criticat aspru politica economică 
și financiară a guvernului 
ilrandt—Schell caracterizată
drept „inflaționistă" și au pro
mis „un progres bazat pe sta
bilitate" în cazul „înnoirii po
litice" a cărei „necesitate" o 
susțin. Axîndu-și, după cum era 
de așteptat, campania electorală 
pe revenirea la stabilitate și la 
principiile mult lăudatei „eco
nomii sociale a pieții", creștin- 
democrații au fost mai puțin 
elocvenți cînd a fost vorba să 
prezinte soluții concrete la com
plicatele probleme ale econo
miei. Observatorii consideră a- 
proape la unison că programul 
U.C.D.—U.C.S. este departe de 
a reprezenta o alternativă — 
nici in domeniul social-economic, 
unde limbajul se menține la 
reproșurile adresate guvernului 
și la afirmarea la modul gene
ral a bunelor intenții proprii, 
și cu atît mai puțin in politica 
externă, unde, cu toate nuan
țele n-oi, notabile (impuse de re
alități) se mențin și formule 
amintind fixismul de pină mai 
deunăzi.

O zi după încheierea forului 
creștin-democrat a început, in 
sala Westfalia din Dortmund 
congresul social-democraților. 
Principalii vorbitori, alături de 
cancelarul Willy Brandt care 
a prezentat raportul „Partidul 
Social-Democrat înaintea alege
rilor") au fost vicepreședinții 
partidului Helmut Schmidt — 
considerat in prezent „prinț moș
tenitor" — si Herbert Wehner. 
Cei 435 de delegați au aprobat 
o platformă electorală care pre
vede in fond continuarea pro
gramului de reforme început, 
îmbunătățirea „calității vieții" 
(sloganul actualei campanii;, a- 
sigurarea locurilor de muncă, 
măsuri in direcția dezvoltării 
invățămintului. protecției mun
cii și mediului inconjurător și. 
în sfirșit, menținerea consec
ventă a politicii externe de 
normalizare a relațiilor cu ță
rile socialiste. O semnificație 
aproape simbolică în această 
privință au căpătat-o in preaj-

ma congresului P.S.D. stabili
rea de relații diplomatice cu 
R. P. Chineză, convorbirile so- 
vieto—vest-germane de la Mos
cova. reluarea tratativelor 
dintre secretarii de stat Kohl 
și Bahr pentru încheierea 
Tratatului fundamental in
tre cele două state germane 
cit și semnarea de către cance
larul Brandt a exemplarului o- 
ficial al acordului dintre R.F.G. 
și R.D.G. referitor la trafic in 
chiar ziua deschiderii congre
sului.

Programul electoral al Parti
dului Comunist German se pro
nunță in sprijinul acelor măsuri 
ale guvernului actual indreptate 
spre întărirea păcii si securită
ții europene, pentru na iul ac- 
trr al R.F.G. ia pregătirea li re
alizarea Caaierialei geaeral t«- 
ropene priviad securrtatea v 
cooperarea, pentru reia*a nor
male intre cele două vtaae ger
mane și primirea acesaeeu ta 
O.N.L„ pentru drepturile uoune- 
nilor muacic a&gurarea laru- 

iavățămiatuiui. egaFtaOra ta 
drepturi a fetii si partiapuiva 
celor ce auancesc ia lan 11 Că
lăririlor.

Ia ce-i privește pe tfecra*. 
deși iacă no â-aa țaewt (»■<:•- 
suL ei cer o cauapaaae ihif l 
răii corectă, „rperthă*. Sari 
lozinca -ggi—ri are pneri- 

caatfnuarea cuuhgări ca sarml- 
deaiecraiii si a prugranuadm »- 
Plicat ia ceaaaa ia ce. trrî an. 
antenon — evident ca euaAtsa-

rreu—a n «oria! pe care le 
implică roM de
ral al P. S. B." ce ea l-au »-

Se așteaptă • campame „fier
binte". indirptă. o lapcă Bră 

și faptul că până ia prezent sa^ 
mai liberalii s-au — e-—' să 
respecte acordul de prmcipia 
iacheiat intre partidele repre
zentate fn Bundestag cu privire 
la spiritul cavaleresc al desS- 
șurării campaniei electorale.

în

s. cea
■ — •

B.AZIL ștefan

CHILE: NOI MANEVRE 
ALE REACTIUNII

V

Confederația șoferilor de camioane particulare din Chile se 
pronunță împotriva acțiunii patronale și se declară gota sc 
coopereze cu autoritățile pentru a evita ca aprovizionarea 
populației să fie afectată, relatează agenția Prensa Latina 
Este vorba de acțiunea unui număr de proprietari de cam ocne 
care, la instigația elementelor reacționare au încercat să îm
piedice traficul normal pe automagistrala nord-sud, in se—o 
de protest față de hotărirea guvernului de a crea o ntzepr-- 
dere de stat a transporturilor in orașul Ayeen.

Intr-un . comunicat dat publi
cității la Santiago de Chile. Co
mitetul Executiv al Unității 
Populare afirmă că acțiunea 
proprietarilor de autocamioane 
,.nu are obiective profesionale 
ci un net caracter politic". Co
mitetul Executiv acuză opoziția 
reacționară că se află la origi
nea unor asemenea acțiuni se
dițioase. care vizează tulbura
rea ordinii interne. într-ur. m - 
ment cînd cercurile imperialiste 
din exterior exercită diverse 
presiuni asupra Republicii Chile, 
instituind, de pildă, embargoul 
asupra unei importante canti
tăți de cupru chilian.

Printr-un decret a! președin
telui Salvador Allende, in in a 
trei provincii chiliene a fost 
instituită starea excepțională — 
informează agenția T.A.S.S. 1 
prezent, numărul provinciilor 
în care a fost hotărita această 
măsură se ridică Ia 11

După cum a precizat minis.ruj 
de interne. Jatme Suarez, 
ceasta măsură a fost adoptată 
ca urmare a acțiunilor 
număr de proprietari de aut -

camioane care, la-instigația ele
mentelor reacționare. au inter- 
cat să împiedice traficul normai 
pe automagistrala nord-sud si. 
prin aceasta, aprorirjonarea 1-— 
cititorilor dir. zonele centrală șt 
de sud ale țârii.

După acordul 
de la

Ministru] 
rării. Ed-. 
r.dnța: d 
tanzanîene 
ki-emezr: < 
da. Ir. . nz: rmzzaze ru acorou; 
de pace In ieiat ia Moga
discio-

Mogadiscio

• POTRIVIT UNUI COMU
NICAT al ministerului 'de stat 
senegalez însărcinat cu forțele 
armate, in seara zilei de 12 oc
tombrie, mai multe tancuri por
tugheze au pătruns pe teritoriul 
Senegalului și au atacat un post 
militar instalat în regiunea de
partamentului Velingara, rela
tează agențiile FRANCE PRES
SE și T.A.S.S. în urma inter
venției trupelor senegaleze, 
tancurile agresoare au fost res
pinse. în cursul ciocnirilor, se 
arată în comunicat, un ofițer 
senegalez a fost omorît, iar un 
soldat rănit,

ȘOMAJUL ÎN 
ITALIA

• RATA ȘOMAJULUI a cres
cut în Italia în perioada iulie 
1971 — iulie 1972 cu 0,7 la sută.

..la anunțat joi Institutul italian 
de statistică. Reducerea numă- • 
rului locurilor de muncă a e- 
cliivalat. cu creșterea numărului 
șomerilor în perioada aminti ă 
cu aproximativ 138 000 de per
soane.

• COMITETUL SPECIAL* 
ĂL' O.N.L*. pentru apartheid a 
publicat recent raportul său a- 
supra tratamentului inuman si 
brutalităților la c are «int su
puși deținuțîi din închisorile 
sud-africane — miiitanți împo
triva discriminării rasiale si 
practicii de apartheid a guver
nului de la Pretoria. Rauortul 
conține o listă de peste Î30 de 
persoane care au avut de In
durat brutalități deosebite din 
partea autorităților poliție
nești sud-africane.

integrității teritoriale. Părți
le și-au exprima: inter.;,-, de a 
folosi mai deplin poșfbii-.tâțile 
lor pentru dezvoltarea si adfa- 
cirea colaborării ecoootnite si 
tehnice și comerțului pe baze 
echlibrate. reciproc avanta- 
joase.

w

CONSULTĂRI
LA ANKARA

• PRIMUL MINISTRU AL 
î TURCIEI, Ferit Melen, a în- 

ceput joi o serie de consul
tări cu liderii partidelor po
litice din această țară con
sacrate realizării unor pro
iecte importante din cadrul 

■' programului guvernului său, 
înaintea organizării alegeri- 

' lor generale din anul viitor. 
I Proiectele vizează atît ca- 
I drul legislativ, cit și domeni- 

ile economic și social. Rea
mintim că premierul Melen 

• a declarat luna trecută că va 
i fi nevoit să demisioneze dacă 

nu va obține sprijinul parla
mentar necesar adoptării a- 
cestor proiecte.

Un protect de constituție, 
elaborat de o comisie spe
cială, a fost prezentat joi 
de către guvernul Republi
cii Bangladesh în fața Adu
nării Constituante, in pro
iect se prevede câ vor fi a- 
bolite orice deosebiri de ra
să, religie sau gqstă ; alege
rile- generale vor fi organi
zate la fiecare cinci ani, 
președintele republicii va - fi 
ales de parlament, iar aces-; 
ta ;va alege primul ministru.

Adunarea Constituantă a 
fost deschisă joi dimineața, 
în prezența ‘ premierului 
.Mujibur Rahman.

ACORD
SOVIETO-
IRANIAN

O DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA TASS, la Moscova a 

.fost dat .publicității textul a- 
i.cordului' sovleto.-it*anian pri- 
■ vind dezvoltarea- colaborării e- ■ 
icțmomice și tehnice bilaterale 
pe .6 perioadă ' de 15. ani. La 
baza acordului stau principiile 
egalității în drepturi, neames- 

• tecului în treburile interne, 
respectării reciproce a Suvera
nității,' independenței naționale

■' :.i ■„ . ■;

Primul ministru desemnat al 
Norvegiei, Lars Korvald. a de
clarat joi că au fost depășite 
principalele probleme legate de 
alcătuirea unui guvern de coa
liție. Lista noului cabinet, care 
îl înlocuiește pe cel condus de 
premierul Trygve BratteM — 

/demisionat- în urma rezultate
lor --negative. ale referendumu
lui asupra aderării la.C.E.E. — 
urmează" să fie prezentată rege
lui Olav al V-lea astăzi sau la 
începutul săptămînii - viitoare.

Acord de încetare 
a focului intre 

cele două state 
yemenite
Republica trabă Ye

men și Republica Demo
cratică Populară a Ye
menului au căzut de a- 
cord asupra încetării fo- 
calui și retragerii forțe
lor militare de la fron
tieră. la 1» kilometri in 
interiorul teritoriului 
nord-yemenit și respec
tiv. sud-yemenit. se ara
tă intr-o declarație difu
zată la Aden de comisia 
de mediere a Ligii Arabe 
— informează agenția 
REITER și FRANCE 
PRESSE.

Tcoiou belgian : o imogme sugestivă din portul Anvers.

An fost

interlocutorii

noștri:

ARQUELIO
A. BERNAL

HERNANDEZ

ALFREDO
ALFONSO
SIERRA

secretar cu problemele studentesti al comi
tetului Uniunii Tinerilor Comuniști «im 

vincia Las Villas

■ acest mediu. Chiar copiii de orășeni vin 
și învață în astfel de școli. Mulți tineri

Ocsoe: -osth din aceostă după-amiază 
ae octo-a-e fără oloaie sint veniți din 
■nario cane — prin frumusețea ei — l-a tul- 
barat pc Coiuanb. Doi tineri — membri ai 
ze *5“ e U* -* Tinerilor Comuniști din 
Coda cc-e rztează România la invitația 
CC a U-T.C- — ne vorbesc cu pasiune 
eesc'e țn*o or. despre prefacerile aduse 
ee erc -te in riața unui popor pentru 
core e-o s-- c cere" t o trăsătură a exis
tentei cobdiene.

XRQtELIO A. BERNAL HERNANDEZ, 
vice gx-esedinte al Consiliului Național al 
Federației elevilor din 
din. schițează tabloul 
viața scolii cabanezc.

— Res Matron irizarea 
pre-sa^os -transformarea 
s*aae ttebrul ca pielea 
lei. Cate tai Batista 
p- puiație aaaHaoeeă și 
nzar» extrem de scăzut. Revoluția a des
chis larg periile scefiler. a oferit tuturor 
poataiiitatea de a se instrui. In invăță- 
mmtal primar avem L Tto. te* elevi. 
Vărsările tavătăaiiatalm mediu sint ur
mate de 3*. eee tmeri. iar Studenții sint 
in număr de 34.M*. Clădirile școlare s-au 
ivit ta telț—i de țară ce păreau, altă da
tă. condamnate definiții la ignoinț* S-a 
construi: și se construiește pentru că mai 
avem încă de înălțat multe scaii. Crește
rile canlitause siat de prșporții impresio
nante. dar diferențele na se reduc doar la 
latura cantitativ ă_

V« rrferrți. tktsgur, U noua orientare 
ote cubfteze ?
Categoric. Invățâmiatul are alte di

recții decît în trecut, este lega: de nece
sitățile țării, de eforturile peatru dezvol
tarea Cubei- Stadiul aa este un scop in 
sine, educația nu reprezintă un țel abs
tract. De aceea școala prinde rădăcini Pu
ternice .acolo unde munca făurește con
științe inaintate. Școala o concepem ia di
rectă legătură cu munca productivă, folo
sitoare pentru societate. Este sensul fun
damental al experimentului Ceiba.
/— Care sint principiile caracteristice ele 

acestui experiment ?
— în școlile de tip Ceiba se îmbină per- 

marțent învățătura cu munca. Elevii invață 
șj^in același timp participă la muncile a- 
grteole. 4 ore pe zi sînt dedicate studiu
lui și alte 4 ore — activității pe ogoare. 
Școlile acestea sint integrate planului de 
dezvoltare a agriculturii. Ele exprimă o 

/fOrmă superioară de legătură cu munca 
direct productivă. Nu mai este vorba de 

r- prezența pe un termen limitat a elevilor 
.' în mediul rural, ci de plasarea școlii în

imățămintul me* 
schimbărilor din

inxătămintului a 
lui din temelii — 
de culoarea cafe- 
avea 33 *, din 

na nil el de școla-

efort constructiv
Republica Democratică Popu

lară a Yemenului are o su
prafață de 500 000 km.p. și o 
populație de 1 250 000 locuitori. 
Ea cuprinde fosta colonie bri
tanică Aden și fostul protecto- 
rai britanic Arabia de sud. Te
ritoriu} actiial al R.D.P. a Ye
menului era împărțit in 19 
emirate și sultanate.

Drumul sud-yemeniților spre 
cucerirea independenței a fost 
presârai de numeroase obsta
cole. Primele acțiuni de rezis
tență au inceput la Aden, 
unde, prin greve și manifes
tații, masele de oameni • ai 
muncii și-au exprimat opozi
ția față de dominația colonia
listă. Clocotul revoltei a îna
intat apoi in adincul țării,
unde mai multe triburi s-au răsculat împotriva sultanilor și a 
colonialiștilor.

i_a i< octombrie 1963 in munții Radfan a izbucnit răscoala 
populară, moment considerat ca fiind începutul mișcării armate 
d»* eliberare de sub dominația colonială britanică. Atunci a fost 
constituit Frontul Național de Eliberare, care a reunit mai multe 
organizații progresiste, animate de idealul suprem al dobindirii 
independentei. Dorința se va împlini, insă, abia după patru ani 
de lupte și numeroase jertfe, cind Marea Britanie s-a văzut 
nevoită sa acotde independență Yemenului de sud. La 30 no
iembrie 1967 a fluturat pentru prima oară in această țara dra
pelul cn dungi orizontale rosu-alb-negru (simboluri ale revo
luției. păcii și zdrobirii opresiunii).

in anii care au trecut, poporul yemenit a depus eforturi sus
ținute pentru înlăturarea înapoierii economice și sociale, moș
tenite de la regimul colonial. Unul din primele obiective pe 
care tinârui stat și le-a propus a fost inițierea unor schimbări 
esențiale in economia țării. La 27 noiembrie 1969 a fost luată 
hotărirea de a fi trecute in proprietatea statului o serie de in- 
treprinderi străine. Au fost, de asemenea, naționalizate băncile, 
comerțul, societățile de asigurări, transportul maritim. In același 
timp, guvernul a trecut la transformarea economiei naționale 
dintr-o economie de servicii, intr-o economie bazată pe pro
ducția propriu zisă. A urmat apoi o altă măsură de o excep
țională însemnătate — promulgarea legii reformei agrare, potri
vit căreia toate păminturile moșierilor și sultanilor, care depă
șeau 40 de ledani, au fost confiscate. Au luat ființă, astfel, pri
mele cooperative de producție și ferme de stat. Totodată a fost 
inițiat și un amplu program pentru mărirea suprafețelor arabi
le fiind redate agriculturii importante porțiuni de teren prin 
extinderea irigațiilor și diverselor lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Girvernul R.D.P. a Yemenului are în vedere și construi

rea unor obieqtite industriale cum ar fi combinatele pentru pre
lucrarea aluminiului dintre care unul a și fost dat în folo

sință. Tn cadrul planului guvernamental de dezvoltare econo
mică pe trei ani elaborat in primăvara anului trecut a fost pre
văzută construirea unei fabrici de ciment — cu sprijinul și asis
tența tehnică a României — o filatură, o fabrică de încălțămin
te etc. Ponderea sectorului de stat în industrie se prevede că 
va crește de la 9,8 la sută la 17.2 la sută. O atenție deosebită 
va fi acordată valorificării bogățiilor subterane : petrol, cupru 
și fier. Pe plan social, în acești ani au fost construite peste 150 
de școli și au luat ființă in diverse regiuni zeci de unități sa
nitare.

Opinia publică din România, care a urmărit cu un sentiment 
de solidaritate lupta poporului yemenit împotriva dominației co
loniale privește cu simpatie realizările tinărului stat indepen
dent. intre țara noastră și Republica Democratică Populară a. 
Yemenului s-au statornicit si se dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare pe baza solidarității și deplinei egalități, a respectu
lui reciproc, autonomiei, suveranității și independenței naționa
le. Intre cele două state au fost semnate acorduri de cooperare 

economică și tehnică, de colaborare culturală și științifică. Rela
țiile dintre țările noastre au perspective largi de dezvoltare.

GH. SPRINȚEROIU

Ciu En-lai. premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
și Ci Pin-fei. ministrul chinez 
al afacerilor externe, au avut, 
joi. o întrevedere cu Walter 
Scheel, ministrul de externe al 
R. F. a Germaniei, și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc

DUPĂ 
CONVORBIRILE 
DE LA PARIS 

întrevedere

și muncă
din provincia Havana s-au înscris în șco
lile din Insula Pinilor — școli cu regim 
de internat în care li se asigură cele ne
cesare. Școlile au plan de producție, iar 
fiecare elev are normă proprie.

— Ce influență are munca asupra învă
țăturii ?

— La sfîrșitul anului trecut s-au com
parat rezultatele din școlile obișnuite, de 
tip clasic și cele din școlile Ceiba. S-a 
constatat că elevii care muncesc, care s-au 
obișnuit cu disciplina producției, cu efor
tul constant, au rezultate superioare la 
învățătură...
- Ce; Tăspîndire au școlile de tip Ceiba ?"
— în perspectivă acest tip de școală va 

fi generalizat. în acest an s-a extins ex
perimentul. La 25 septembrie s-au inau
gurat 44 școli de această factură. In anul 
școlar viitor vor fi construite încă 1G0 
școli. Fiecare din ele are în medie 500 de 
elevi. S-a calculat că pînă în 1985, prin 
producția agricolă realizată de elevi, se va 
amortiza costul tuturor acestor construc
ții școlare. Ceea ce subliniază, cu un ar
gument suplimentar, valoarea acestei ini
țiative—

ALFREDO ALFONSO SIERRA, secretar 
< u problemele studențești al comitetului 
Uniunii Tinerilor Comuniști din provincia 
Las Villas, ne vorbește despre universita
tea de la Santa Clara.

— Este o universitate tînără și modernă 
care la începuturile ei avea doar două fa
cultăți. iar in prezent dispune de opt — 
relatează interlocutorul nostru. Cursurile 
lor sint urmate de 5.000 de studenți „la 
zi“ si de 2.000 la seral și fără frecvență. 
Prefacerile intervenite se reflectă în in
teresul larg pentru o specializare nemijlo
cit egală de nevoile economiei — facul
tățile tehnice (mecanică, electrotehnică, 
chimie etc.g ca și cea de agronomie au 
atras mulți tineri. Opțiunile acestea tre
buie corelate cu specificul provinciei : do
mină trestia de zahăr și orezul iar pe 
plan industrial se dezvoltă metalurgia, 
textila si, firește, fabricile ce prelucrează 
„aurul dulce", in număr de 47... Facultatea 
nu înseamnă acum doar zidurile intre ca
re se predau cursuri, ci și amfiteatrele" 
muncii. Producția este o activitate perma
nentă a studenților. zilele de muncă in 
uzină alternind cu cele de studiu. Bineîn
țeles, cei de la Institutul Pedagogic mun
cesc in felul lor: din anul II țin lecții 
in școli primare sau medii. Iar medicinis- 
tii pot fi inilniți în spitale. Bilanțurile pe 
care le-am întocmit ne dovedesc că 
tem pe un drum bun. De aceea, vom

. severa in această direcție...

la Casa Albă
Președintele Richard Nixon 

ă avut, vineri, o întrevedere 
cu secretarul Departamentului 
de Stat, William Rogers, și cu 
consilierul special pentru pro
blemele securității naționale, 
Henry Kissinger, în cadrul că
reia acesta din urmă a prezen
tat p informare asupra rezulta
telor convorbirilor desfășurate m. 
la Paris, cu reprezentanții R.D. 
Vietnam, a anunțat un purtător 
de cuvînt oficial al Casei Albe, 
reluat de agențiile ASSOCIA
TED PRESS și TASS. întrebat 
de ziariști dacă Statele Unite 
intenționează să continuie 
bombardamentele asupra terito
riului R. D. Vietnam și să men
țină blocada porturilor, purtă
torul de cuvînt a declarat.câ 
„politica americană privind ac
tivitatea militară în Vietnam 
rămîne neschimbată".

Alegeri locale

E.

sîn-
per-

o.

in Ulster
Va fi organizat și un 

referendum privind 
unificarea Irlandei

Știrea privind organiza
rea de alegeri locale în 
Irlanda de Nord, la 6 de
cembrie, a fost confirma
tă la Belfast de lordul 
Windlesham, subsecretar 
de stat britanic pentru 
problemele nord-irlandeze.

Scrutinul va avea o dublă 
importanță. Pe de o parte, este 
pentru prima dată de Ia izbuc
nirea crizei în Ulster (august 
1969) cînd nord-irlandezii se vor 
prezenta la urne. Pe de altă 
parte, șiștemul de reprezentare 
proporțională, care înlocuiește 
scrutinul majoritar, este in mă
sură să amelioreze poziția poli
tică a minorității catolice.

S-a anunțat, de asemenea, or
ganizarea unui referendum în 
problema unificării Irlandei, 
care, în opinia cercurilor obser
vatorilor, se va ține în primă
vara anului viitor.
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