
5 O

DECRETE ^3<Z
->

ALE CONSILIULUI DE STA d primit scrisorile de acreditare
• pentru modificarea Decretului 

nr. 285/1960 privind acordarea
alocației de stat pentru copii

• privind acordarea unor ajutoare
mamelor din familiile cu multi copii

Citiți textele integrale ale Decretelor în pagina a 2-a

Pavel Mircea, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la Uzina de vagoane 
Arad, ne scrie despre un remarca
bil succes obținut de colectivul în
treprinderii în întrecerea pentru 
realizarea CINCINALULUI ÎNAIN

TE DE TERMEN

Șl NOI UTECIȘTII,
NE AM FĂCUT DATORIA

F-.
'1 In pagina a 3-a

ale industriei

românești

TiRGUL INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI - 1972

1 500 exponate

Viguroasă 
manifestare 

a dinamismului
economiei noastre

a ambasadorului Republicii
în ziua 

tovarășul 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
a primit pe Codippilliarachchige 
Don Stanislaus Siriwardane care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

de 20 octombrie a.c. 
Nicolae Ceaușescu,

Republicii Shri Lanka în țara 
noastră.

în cadrul prezentării scrisori
lor de acreditare, ambasadorul 
C.D.S. Siriwardane și președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvîntări.

După primirea scrisorilor dc 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat al R.S. România, to-

Proletar din toate țările, uniti-vă!

I

I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Shri Lanka
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
vut o convorbire cordială, prie
tenească. cu ambasadorul Repu
blicii Shri Lanka, C.D.S. Siri
wardane.

La ceremonia prezentării scri
sorilor au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

ANUL XXVIII, 
SERIA II, 
Nr. 7287

8 PAGINI —
30 BANI

SÎMBĂTĂ
21 OCTOMBRIE

1972

ELEVI Șl STUDENȚIUzina de vagoane din Arad și-a îndeplinit 
planul anual de producție cu mult înainte de 
termen. Este o performanță, care la nivelai di
mensiunilor ei echivalează cu producția pe un 
an de zile a unei urine similare cu circa 2 (M 
de salariați. Nu este deloc un artificiu de cal
cul afirmația că participarea tineretului la în
registrarea acestui succes este egală cu însăși 
ponderea lui numerică in uzină. O extragere 
absolută este, desigur imposibilă și nici n-ar 
servi cuiva. Noi am făcut-o. teoretic firește, 
pentru a ne fixa niște premise în descifrarea 
sarcinilor ce revin organizațiilor U.T.C. Uzina 
are un plan anual de producție, noi trebuie să 
ne desfășurăm activitatea pe baza unui pro
gram de activitate. Prima condiție pe care 
ne-am pus-o a fost ca tot ceea ce facem să 
vină în întîmpinarea rostului fundamental al 
uzinei. Ca producția ei să crească este nevoie 
de disciplină severă, conștientă, este nevoie ca 
noutățile tehnice puse la dispoziție de știință 
să aibă o circulație rapidă. Mai este, de ase
menea. necesar, ca timpul integrării generației 
tinere în universul colectiv al muncii să fie cit 
mai scurt posibil. Fiecare din aceste necesități 
reclamă un sistem functional stabiL capabil să 
concure cu maximum de eficientă la scopul fi
nal : creșterea producției- Laolaltă toate aceste 
sisteme — cadru ca și altele pe care nu le-am 
amintit, sint circumscrise de ideea că ■■treaga 
substanță a muncii politice este dată de rerul- 
tatele practice, măsurate de procentul depășirii 
indicatorilor din planul inițiaL Aceasta est» 
structura teoretică, dacă mă pot exprimi ast
fel, ce stă la întocmirea de către cemitetal ans- 
tru U.T.C. a programului de activități. In ca
drul acestei structuri dezideratul educației prip 
muncă si pentru muncă isi gâseste un trren 
deplin de desfășurare. Etapa următoare, este 
tea practică. Să iau de exemplu, preocupările 
noastre în domeniul muncii nrofesioaale. l« 
rezultat bun. o depășire adică a sarcinilor ini
țiale este o sumă alcătuită din preeât re» strict 
profesională, din anrov irionarea sistematici a 
locului de murei, din respectare» diariptmeî 
de producție, din cointeresarea Materială. din 
aducerea la iert» a absențelor și fluctuației etc.

PAVEL MIRCEA 
icmtarvl nimirrtutm l.TJC.

«icmuf Uri castwar .Vad

(Continuare in

PE FRONTUL RECOLTEI
DUMINICĂ, O AMPLĂ MOB - ZARE DE FORȚE TN CENTRUL UNIVER
SITAR BUCURESTk
TINERETUL STUDîOS AL HUNEDOAREI TȘI ONOREAZĂ PROPRIUL 
ANGAJAMENT.
LA CHEMAREA OGOARELOR, VIITORII MEDICI DIN TG-MUREȘ RĂS
PUND CU ENTUZiASM.
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Bucuriile

tenisului
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CONSTRUCTORI
Șl BENEFICIARI

cifră care impresionea- DATORIE COMUNĂ

% E » 4
șagCTM -

șurile care trebuiesc stabilite 
pentru -.Lele următoare ase
menea cuvinte de laudă au 
font din nou auzite. Marea 
masă a stucențimii de aproape 
o lună spune un „prezent4 
entuziast, de muncă și dărui* 
re. la chemarea patriotică de 
a ajuta la recuperarea recol
tei. Dar. firește, ne-au mîhnit 
ș: critici le.
au existat 
și-au făcut 
și lauda au
'.tiare, generind acea hotărîre 
studențească de a face din 
ziua de duminică o zi deosebi
ta de muncă. Trebuie să știți 
că. fn fapt, studenții continuă,

firesc, un angajament al lor 
luat la început de an univer
sitar. Dovadă, că numai în a- 
reastă săptămină, s-a lucrat 
intens, schimburile de studenți 
in multe puncte de lucru care 
au solicitat mină de
studențească, dacă pot spune 
astfel fiind permanente. Zilnic, 
la I.A.S-, C.A.P., baze de apro
vizionare cu cartofi au lucrat 
circa șase mii de studenți.

— Și duminică ?

lucru

In pagi na a 5-a

LUMEA IDEILOR
• APELUL LA CONȘTIINȚA 

(Convorbire cu prof, dr 
Ion Filipescu).

• CREȘTEREA ECONOMICĂ 
INTENSIVĂ (Dialog cu ti
nerii)

• „VIITORUL PROFESIILOR — 
PROFESIILE VIITORULUI"

pentru că. izolat, 
studenți care nu 

datoria. Și critica 
fost însă stimula-

L. L.

(Continuare tn vag. a ZV-a)

Sint ale noastre și

toate de noi ascultă /"
REPORTAJ

DIN BISTRIȚA
NĂSÂUD

MATRITE

(Serialul 

„Scînteii 

tineretului")

ACCENTE

Artă naivă

Iată o cifră care impresionea
ză : aproape 59 de mii de locuri 
în cămine pentru nefamiliști, 
prevăzute a fi date anul acesta 
în folosință tinerilor muncitori. 
Ele se adaugă altor zeci de mii, 
puse la dispoziția lor în ultimii 
ani. Este vorba de un mare efort 
financiar al statului, pentru că 
valoarea acestor cămine confor
tabile și moderne se ridică la 
sute de milioane ; este vorba 
despre grija deosebită a parti
dului pentru condițiile de viață 
ale tinerei generații.

La materializarea acestor e- 
forturi financiare însă se întim- 
pină destul de mari greutăți. 
Dacă pentru anul 1972 se pre-

* *
biv. ■ s O®'4

Străbat din nou munții dintre 
Țibleș și Călimani, cobor pe 
Valea Bîrgăului, mai aproape de 
Valea Blaznei și cea a Corma- 
iei — acolo unde în urmă cu 
doi ani diluviul lăsase în urmă 
o geografie de apocalips și ră- 
mîn la Maieru pentru a bea din 
nou acel lapte acru de tăria al
coolului spre cincizei de grade 
pe care oamenii l-au inventat a- 
cum cîteva sute de ani împotri
va pelagrei, pentru protejarea 
florei intestinale, cum spunem 
noi astăzi, rămîn și pentru a as
culta, încă o dată, tulburătoarea

„Ciți ani îmi dați ? Să nu cre
deți că vă întreb din cochetă
rie, dar vreau să vă spun cîte
va gînduri de-ale mele despre 
tineri și mi-e că o să mă con
siderați prea bătrin. Așa că. mai 
bine s-o știți de la început : 
n-am decit 36 de ani. In mese
ria de sudor sint însă destul de 
bătrin. Douăzeci de ani de cînd 
mă bat cu ea. Ce trebuie să știți 
dumneavoastră e că munca nu-i 
deloc ușoară. Ați văzut cum se 
sudează o navă ? Ați coborit 
vreodată in hală ? Dacă vă ho- 
tărîți să vă aventurați în corpul 
vaporului, vă sfătuiesc să luați 
măsuri de precauție. Cum. in 
ce sens ? Aer mai puțin, de cind 
mă tot lupt să găsim vreun sis
tem de ventilație mai ca 
mea. Uneori se poate, dar 
ori e aproape imposibil.
pinde la ce navă sudăm,
urmă mai e lumina, poziția de 
lucru... E greu, dar mie tocmai 
de asta mi-a plăcut. Ce-i ușor, 
poate face oricine, dar pentru 
greu sint mai puțin amatori. Mă 
rog, poate vi se pare normal.

lu
ai te— 

De- 
Pe

NICOLAE ADAM SOFIA SCORTARf

(Continuare în pag. a TV-a) (Continuare în pag. a Vl-a)

• PENTRU ACEST AN AU FOST PREVĂZUTE SĂ SE CON
STRUIASCĂ 234 DE CĂMINE CU 58 936 DE LOCURI • ALTE 
102 CĂMINE CU 26 837 LOCURI VOR FI CONSTRUITE IN 
1973 • APELUL TINERILOR DE LA FABRICA „CLUJANA" CĂ
TRE TOVARĂȘII LOR DE LA „ELECTROPUTERE * Șl COMBINA
TUL DE MOBILĂ GHERLA • O INIȚIATIVĂ CARE ÎNTIRZIE SA 
SE APLICE : MOBILIZAREA VIITORILOR LOCATARI LA MUNCA 
IN ORELE LIBERE PE ȘANTIERELE CĂMINELOR.

întîrziere și trebuie întreprinse 
cele mai energice i~*------ *!!
pentru 
posibil 
pentru 
scurt 
urmă.

Dar iată ce indică un raid 
succint, pe cîteva șantiere din 
țară. Sîntem la Fabrica de în
călțăminte „Clujana" din Cluj, 
beneficiara unui cămin cu 130

intervenții 
reducerea la minimum 
a duratei de construcție, 
recuperarea în cel mai 
timp a rămînerilor în

vede darea în folosință a 132 de 
cămine, la 1 octombrie, deci cu 
trei luni înainte de sfîrșitul a- 
nului, n-au fost terminate decît 
36. Termenele stabilite pentru 
21 de cămine au expirat de cî-

teva luni iar cele 27 cu termen 
în trimestrul patru, au încă 
multe probleme nerezolvate. Se 
poate spune deci, în concluzie, 
că circa 96 de cămine cu pesto 

23 000 de locuri se află în mare

ROMULUS LAL 
I. CÎMPEAN
I. CHIRIAC

(Continuare în pag. a IV-a)

Nu-mi amintesc 
cine l-a adus pentru 
prima oară în insti
tuția noastră pe re
cuperabil. Cert este 
că tipul și-a găsit 
imediat mai mulți 
simpatizanți printre 
salariații noștri, care 
simpatinzați au dat 
năvală în biroul 
meu.

— Șefule uită-te 
la puștiu-ăsta. Ce 
părere ai de el ?

Puștiul avea vreo 
douăzeci și cinci de 
ani și o figură a

biroul

de
ION BĂIEȘU

nume 
du-

naibii de simpatică, 
niște ochi albaștri 
ca cerul curat, un 
aer sfios și modest 
și de un 
de-a dreptul 
ios: Doru.

— E un băiat mi
nunat, trebuie să fa
cem ceva pentru el, 
știm ce suflet mare 
ai și cum știi să în
țelegi un om.

Mi-au propus să-l

angajăm pe loc. 
I-am întrebat ce 
meserie cunoaște și 
mi-au spus că nici- 
una, băiatul n-a 
prea avut timp de 
școală și meserie, a 
fost cam zburdalnic, 
provenea dintr-o fa
milie dezmembrată, 
a făcut niște copi
lării cînd era ado
lescent (furase niște 
mașini, făcuse o 
adevărată pasiune

(Continuare 
în pag. a VT-a)

După cum aflăm de
telul
U.T.C., __ . ..__
lunii trecute și pină in pre
zent au ieșit pe ogoare în me
die 9 000 elevi pe zi, contribu
ția lor materializindu-se in re
coltarea a peste 4 700 tone 
struguri, a 1310 tone porumb,

a unor importante cantități de 
legume și fructe.

La C.A.P. Jariștea i-am in- 
tilnit și pe elevii de la Școala 
profesională a Ministerului In
dustriei Ușoare din Focșani.

Text ; I. CHIRIC
Foto : PAVEL T1NJALA

la corni-
Județean Vrancea al 
de pe data de 23 ale

GRIJA
PENTRU COPII

de A. I. ZĂINESCU

O familie cu copii mulți nu este numai o formidabilă bu
curie, un reazem social vital ci, de ce să n-o spunem, și o grijă 
in plus, o greutate pe care altfel și din alt unghi o pot privi 
ceilalți din afara acestui cerc permanent solidar care este 
familia. Despre ceea ce era ea mai înainte și mai ales cum 
era ea privită, avem zquduitoare mărturii în opera unor iluștri 
clasici. Ne duce gîndul la acele tulburătoare și triste cine de 
taină în jurul unei mese scunde și aproape goale, la acea 
pcloare crudă pe care numai foamea o împrumuta chipurilor 
de bâtrini și copii la un loc, intr-o încremenire de gheață. 
Dor dacă am scormoni memoria arhivelor, am vedea că o fa ' 
milie numeroasă, o familie cu mulți copii era o imensă ne
șansă. Și mai știm și din anii noștri de început, din anii de 
după război și din timpul secetei care a urmat atunci, știm 
ce nsemna această familie I Greul a căzut dintotdeauna pe 
umeri de mamă, grijile cele mai puternice pe ea au încon- 
jurat-o, i-au albit somnul și părul.

G'eul, o parte din greul acestei frumoase poveri cade și 
azi - seama mamei. Și așa va fi și miine, și poimîine, cît va 
tme urnea. Dar iată, e suoerb faotul să știi că cineva se 
oindeste infinit la aceasta, nu numai dintr-un oermanent simt 
al omeniei și al dragostei declarate față de om, ci și dintr-o 
omenească, stăruitoare grijă față de destinele societății, din
tr-o superioară și concretă înțelegere a vieții, a sensului per
fecționării ei. E superb faptul să știi că cineva se gîndește și 
urmărește rezolvarea practică, pe măsura cerințelor și posibi
lităților noastre actuale problemele cu care ne confruntăm. 
Familia numeroasă, familia cu mulți copii este una din aces
tea. Cele două decrete ale Consiliului de Stat privind acor
darea alocației de stat pentru copii și, respectiv, acordarea 
unor ajutoare mamelor din familiile cu mulți copii sint un 
exemplu elocvent în acest sens.

In mod expres, cotidian, semnificațiile unui atare act se 
adauga altora lelevate de înseși măsurile luate de conduce
rea partidului în ultimul timp, ele dovedind un spirit de lucru 
consecvent, hotărirea de a transforma cuvintul Conferinței 
Naționale a partidului în fapte de muncă și viață concrete, 
in criterii și modalități practice de acțiune, pentru realizarea, 
în toate compartimentele sale, a uriașului program ce a fost 
stabilit. Este exemplu, unul din exemplele la zi in fond, prin 
care ne înavuțim în certitudinea că tot ceea ce s-a promis 
acolo, în Conferință, se realizează practic, direct, fără întîr- 
ziere, și intr-un chip optim, consecvent, specific politicii parti
dului nostru, a secretarului său general. Politica pătrunde 
astfel în toate nucleele vieții noastre sociale și le dinamizează 
creator, în felul profund umanitar al grijii față de om, față 
de binele lui.

l
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DECRET
pentru modificarea Decretului 

nr. 285/1960 privind acordarea 

alocației de stat pentru copii

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Art. I. — Articolul 2 aliniatul 1 din Decretul 
nr. 285 din 10 august 1960 privind acordarea 
alocației de stat pentru copii, republicat la 21 
august 1971, cu modificările sale ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins :

„Art. 2. — (1) Alocația de stat pentru copii

se acordă în raport cu cuantumul salariului 
tarifar, venitului mediu realizat ca remune
rare pe bază de cotă procentuală, pensiei, 
ajutorului social, bursei, venitului mediu 
realizat prin uniunile de creatori, după caz, 
precum și cu numărul copiilor aflați în între
ținerea familiei și cu mediul (urban sau 
rural) în care domiciliază beneficiarul, astfel :

Plafoane de venituri (lunare)
Rangul copiilor 

în familie Mediul pînă Ia
1 500 

lei

4 591—
2 009 

lei

2 001— A
2 500 

lei

2 Ml—
30M 

lei

3 Ml
4 Ml

lei

Rangul I urban 150 120 100 _ _
rural 100 70 50 — —

Rangul fi urban 160 130 110 100 —
rural 110 80 60 50 —

Rangul III—V urban 180 150 130 110 100
rural 130 100 80 60 5U

Rangul VI urban 200 170 150 130 120
rural 150 120 100 8'3 70

Rangul Vtl urban 210 180 160 140 130
rural 160 130 110 90 8C>

Rangul VIII urban 220 190 170 150 140

Rangul IX si
rural 170 140 120 100 90

următoarele urban 230 200 180 160 150
rural 180 150 130 100

La veniturile al căror cuantum depășește Art. IL — Mezentul decret intră ir
4 000 lei lunar nu-se acordă alocația de stat la data ce 1 r.?..- —--- 
pentru copii "■

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

DECRET
privind acordarea unor ajutoare 

mamelor din familiile cu mulți copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialise 

România decretează :
ART. 1. — (1) Mamele din familiile care 

au 8 sau mai mulți copii beneficiază din par
tea statului, de următoarele ajutoare bă.-.eș' 
lunare :

— 200 lei, pentru 8 sau 9 copii :
— 300 lei, pentru 10 sau mai mulți crpi.
(2) . La determinarea numărului de cop:, 

în vederea stabilirii ajutoarelor, se ir 
considerare copiii în vîrstă de pînă la 18 a*, 
împliniți, copiii care își continuă studiile ia 
orice formă de învățămînt. pină la terrr na
rea studiilor, dar fără a depăși virsta de 25 
de ani și cei incapabili de muncă, indiferent 
de vîrstă. Se iau în calcul și copiii proven"’ 
dintr-o căsătorie anterioară a unuia dintre 
soți sau din afara căsătoriei.

(3) . Nu se iau în calcul copii: ir.iia'i de alte 
persoane sau încredințați de instanțele jude
cătorești unor alte persoane.

ART. 2. — Ajutoarele prevăzute la art. 1 
se acordă mamelor indiferent dacă aces’ea 
sînt sau nu salariate, cooperatoare, pen
sionare sau dacă realizează venituri din alte 
surse, atît în mediul urban cit și in cel ru
ral. Dacă mama este decedată sau in orice 
alt caz în care, in lipsa mamei copiii se află

in îngrijirea tatălui lor. ajutorul se acordă 
acestuia pe timpul cit sint 'Îndeplinite condi
țiile prevăzute la art. 1.

ART. 3. — CI). Dreptul la ajutor la naștere 
începînd cu luna in cursul căreia sint înde
plinite condițiile prevăzute in prezentul de-

<2). Ajutoarele se plătesc mamelor in con
tinuare și după ce numărul de copii luat in 
considerare la acordarea inițială a acestora 
se micșorează ca urmare a trecerii lor in alte 
categorii oecit cele menționate la articolul I, 
sau a decesului.

ART. 4. — (1). Stabilirea ajutorului se fa
ce prin decizie a Comitetului executiv al 
Consiliului popular comunal, orășenesc, mu
nicipal sau al sectorului muriciptulu: Bucu
rești in raza căruia beneficiarul iși are do
miciliul. pe baza copiilor certificate de pe 
actele de naștere și a dovezilor prin care se 
atestă continuarea studiilor după virsta de 
18 ani sau starea de invaliditate, după caz.

(2). Plata ajutoarelor se face de către Co
mitetul executiv al Consiliului popular în 
raza căruia domiciliază beneficiarul, din 
fondurile alocate in acest scop prin bugetul 
de stat.

ART. 5. — Prezentul decret intră în vi
goare pe data de 1 noiembrie 1972.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

Tinerii in fruntea 
întrecerii

Recent s-a desfășurat la 
Oradea Olimpiada strunga
rilor, (fază pe municipiu). 
La această acțiune, organi
zată de Comitetul munici
pal al U.T.C., au fost pre- 
zenți aproape 1 000 de ti
neri. După susținerea pro
belor teoretice și practice, 
locul I a fost ciștigat de 
Szabo Ludovic, strungar la 
I.I.L. „Bihoreana".

— Cum ați reușit să a- 
tingeți intr-un timp atît de 
scurt un asemenea nivel de 
pregătire ?

— Desigur, pe baza cu
noștințelor formate în 
școală. Dar cel mai mult 
am învățat în întreprin
dere. Organizația U.T.C. 
și conducerea întreprin
derii manifestă o grijă 
deosebită pentru ridica
rea calificării profesio
nale a tinerilor, ne an
trenează în diverse acți
uni de perfecționare în 
muncă și rezultatul se ve
de în producție. Majori
tatea tinerilor se numără 
printre fruntașii și eviden- 
țiații în întrecerea socialis
tă..

Text și foto 
ȘTEFAN WEISS

ACCENTE

Șl NOI, 
NE-AM

(Urmare din pag. I)

Deci, avem în față sectoarele 
de activitate, pe intervalul că
rora trebuie să activăm. Uzina 
deschide cursuri de calificare. 
Noi ce putem face ? Am orga
nizat un lectorat tehnic în care 
an fost tratate probleme majore 
■le construcției de vagoane. Cei 
care le-au susținut au fost ti
nerii specialiști din chiar uzina 
noastră. Modalitatea tratării a 
fost si ea diversificată : de la 
clasica expunere pină la proiec
ția de planșe și filme documen
tare ; un prim act final se con
sumă in dialogul pe tema dată 
Caaldrințale și consfătuirile teh
nice nu menirea să generalizeze 
un capitol. Urmează apoi, de fie
care dată, demonstrațiile prac
tice. Generalizarea se face la 
nivelul secțiilor de producție. La 
montai I. pregătire I și lăcătu- 
serie. secții de bază în uzina 
noastră, au avut ca efect creș
terea calității sudurii concomi
tent cu asimilarea unor metode 
de lucru inedite. Acest lucru 
ne-a facilitat crearea brigăzilor 
de tineret al căror scop este de 
a aduce un argument în plus 
in favoarea metodei practicate 
de noi și totodată am demonstrat 
celor care se indoiau de capaci
tățile profesionale ale tinerilor 
că rezultate excelente se obțin 
doar atunci cind organizarea 
unei acțiuni parcurge riguros 
toate etapele producției. La ca
pătul acestui itinerar au apărut 
depășirile lună de lună — în 
medie 25 la sută — a echipelor 
de tineret conduse de Gheorghe 
Lăcătuș, Siloiu Florea și Petru 
Buzdugan.

Din același punct de pornire 
— producția — am lansat. în 
paralel, o altă acțiune menită 
să consolideze în egală măsu
ră și calitatea producției. Este 
vorba de „Trofeul calității". 
Pentru a da posibilitatea fiecă
rui tînăr să devină participant 
activ la competiția „Planul cin
cinal în patru ani și jumătate", 
complementar. Comisia pentru
propaganda tehnică din cadrul 
comitetului nostru editează, în-

CIȘTII,
FĂCUT DATORIA

cepînd din acest an, „Buletinul 
trimestrial de informare tehni
că", iar comisia de propagandă 
a editat pină în prezent două 
broșuri dedicate activității ti
neretului. Structura dinamică a 
complexului de măsuri practi
cat de către organizația noas
tră in domeniul muncii profe
sionale, este întreținută de o 
atentă urmărire a fiecărui rezul
tat. evidențierea Iui prin toate 
mijloacele audio-vizuale în fie
care secție, iar Ia nivelul comi
tetului prin existența unor fișe 
de urmărire a fiecărei verigi de 
trecere, pentru ca, la nevoie, sâ 
știm unde să intervenim sau pe 
cine tragem la răspundere. A- 
celași sistem, de urmărire și fi
nalizare, ii folosim și în alte 
domenii de activitate ce revin 
organizației U.T.C. In munca 
politică, culturală, sportivă por
nim de la aceleași cerințe ale 
producției, de Ia considerentul

că și sportul, de pildă, poate 
deveni factor activ în consoli
darea morală și sufletească a 
unui colectiv.

N-aș vrea să se creadă că prin 
modul în care noi am conceput 
programul de activitate greută
țile și neajunsurile au fost pe 
de-a-ntregul eliminate. Dimpo
trivă, au fost și sînt destule. 
Străduindu-ne însă să realizăm 
o imagine limpede a ceea ce a- 
vem de făcut, știm din timp 
unde să intervenim. Știm că 
într-un sector există goluri de 
producție, că in altă parte unii 
maiștri practică favorit'smul în 
repartizarea unor lucrări. La 
ședințele de consiliu al oame
nilor muncii voi informa așa 
cum am procedat și altă dată 
cind s-au ivit și asemenea as
pecte, solicitînd sprijin. Sînt 
convins, datorită experienței, 
că soluțiile vor fi adoptate cu 
promptitudine.

> Ce este arta na- 
; ivă ? — iată o în-
> trebare, poate nu
> tocmai atît de nai-
> vă, pe care ar
> trebui, cred, să și-o
> pună din când în 
, cînd unele foruri
> culturale indrituite
> cu organizarea sau,
> și mai simplu, cu
> expedierea, pe a-
> dresa unor expoziții,
> a creațiilor de a-
> cest gen. Dacă ar
> fi însă numai ope-
> rația poștală ca ata-
> re (expedierea) și
* dacă ne-am putea
> declara numai cu
* atîta mulțumiți 1
> Dar fiindcă citi- 
J torul nu se vâ urca
> imediat în avion să 
? călătorească o mie
> și ceva de kilometri, 
J de pildă, și să vadă 
, despre ce este vor- 
; ha. mai bine, pe 
’ scurt, să-i spunem
■ noi. Și să-i spunem, 
. de la început, 
' motivul
* mers :
. propriu
' spunem
■ care ne-am prezen- 

t-at la o expoziție
■ de artă naivă1, la 

Bratislava. Sint a-
■ colo expuse tablouri 

care vădesc zeci 
de tendințe și ma
niere, de la un 
fabulos crud al 
culturii și compozi
ției pînă la o largă 
paletă tematică. Ce
le mai reprezenta
tive mi s-au părut 
a fi cele ale picto
rilor iugoslavi, o 
adevărată galerie de 
personaje și sti
luri populare, scoa
se parcă la supra
față de un ochi 
mirat de copil. In 
geometria zăpezilor 
lină, nordicii închi
puie schiuri pe cer, 
brazii se uită în 
lacuri, luna sparge 
copcă- de aur în 
stînci. Este un fel 
de polemică subtilă 
cu culorile realului, 
ale naturii într-un 
evident privilegiu 
față de tehnica pe
nelului însuși. A-

. . Și
acestui de

modai im- 
(ca să nu-i 

altfel!) în

ceasta pare a fi însă 
și ideea care guver
nează aproape în 
întregime această 
excelentă expoziție.

Ce-ani înțeles
însă noi, cu ce ne
am dus noi acolo ?

Cu cîteva bune 
tablouri da Nico- 
din, ocupînd un 
snațiu restrms. 
Pentru că un spa
țiu foarte larg l-am 
populat cu cruci. 
Obiecte de artă, 
desigur, și încă ceva 
neobișnuit. insolit. 
TJnic în felul lui, 
meșterul maramu- 
resan Pătraș propu
ne în creația sa 0 
viziune laică asu
pra morții. E cu
noscut acel muzeu- 
cimitir din satul 
său. produs al fan
teziei sale de o fac
tură specific popu
lară, începînd de la 
culorile pe care le 
aulică lemnului și 
pînă la textele în 
versuri care recom
pun. lapidar, mo
mente cruciale ale 
existentei. Auzisem, 
mai demult, că 
rrarte din producția 
sa începuse să fie 
comercializată și să 
ia alte direcții de- 
cît aceea np.ntru 
care meșterul î» 
suși trudea. Dar a- 
ceasta este o altă 
problemă care ar 
merita, cred, o a- 
tenție specială, mai 
ales că în diverse 
mari zone etnogra
fice fenomenul de 
risipă și înstrăinare 
a obiectelor de artă 
populară nu este 
încă în întregim^ 
estompat.

Meșterul Pătraș 
din Săpînța este 
prezent așadar aco
lo, la această expo
ziție internațională, 
cum nu știu dac/ 
va fi fost vreodată 
aici cu vreun anume 
prilej. Și sînt sigur, 
absolut sigur, ini
țiativa nu-i aparți
ne. Prea arată ea a 
spirit 
resc,

funcționar- 
discordant

confuz. Fiindcă nu- 
mai o confuzie - 
falsă 
simț și o cunoaște-- £ 
eronată a chiar pv- < 
sibilităților renra- y 
zentăril noastre in- < 
ir-o expoziție au > 
putut împinge pini < 
înti-acolo lucruri1" £ 
incit prezența tm-i < 
mult decit superfi- y 
'■■ială este, trist, re- <, 
velatoare! Și după 
cum știe toată <, 
lumea, avem pos-.- y 
bilități destul de (. 
largi de a selecția- y 
na un număr aore- ?. 
ciobii de creații y 
semnificative pen- z. 
tru nivelul creației y 
plastice conteni- < 
porane. Revenind la y 
cele expuse, la cru- <■ 
cile meșterului Pă- i 
tras, să nu se fi X 
știut oare că textul <■ 
tn versuri de o ma- $' 
nieră orală și în- <■ 
scris pe acele cruci >' 
nu spune aproape 
nimic vizite1 nrulu. 
străin ? !

Bă nu se fi cu
noscut că valoarea 
produselor oarecum 
în serie ale mește
rului popular din 
Săpînța stă în bună 
măsură și în aceste 
texte ? Că acestea, 
așa cum sînt, au un 
farmec totuși redus 
si încă, în naivita
tea lor. prin tradu
cere (dacă ar fi 
fost măcar într-un 
catalog realizată 1) 
capătă destule as
perități ? De ce cu 
orice preț această 
tentă folclorică prin 
care abdicăm une
ori de la însăși con
diția creației fie ea 
și naivă ?

Nu cred că e 
vorba numai de o 
nepotrivită grabă 
cu care am răspuns 
organizatorilor ex
poziției respective, 
ficînd o simplă fi
gurație acolo, ci și 
de o optică eronată 
asupra sensului în
suși al datoriei.

optică, un

A. I. Z.

r.<

Atelierul de bobinaj (Liceul „N. Bălcescu" — Craiova) Foto : EM. TÂNJALA
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ÎNTREBARE:
|| ă rugăm să prezentați frumusețile și dificultățile jocului 
V de tenis, calitățile fizice și morale ce se cer tinerilor 
" care doresc să învețe și să practice tenisul. Cu ce trebuie 

să înceapă și ce nu trebuie să uite nici un moment acești 
tineri ? în fond, dincolo de victorii, de înfrîngeri, care sint 
bucuriile tenisului ?

Bucuriile 
tenisului

— Intimpiarea a făcut desigur ca data trecută să vă promit, 
pentru astăzi, citeva ginduri despre „bucuriile tenisului". Vă 
dați searr.a că. după finală, mi-e destul de greu să vorbesc 
despre aceste bucurii. Dar, pentru că întotdeauna mi-a plăcut, 
într-un fel. sâ am în față ceva greu, n-am să renunț nici de 
data asta, asa cum n-a renunțat nici acel erou de operă, care 
plîngea cîntînd : „Ridi paggliaeci quando tutto perto".

Indiferent de victorii, indiferent de înfri-ger:. tenisul are 
bucurii fără seamăn. Prima și cea mai mare, mai ales pentru jucă
torul de rîr.d, este aceea că îți întreține iluzia că n-ai să ei — 
niciodată. Tenisul te indeamră să alergi chiar st la W de ard. 
pentru că mingea sate în fața ta. iar tu vrei s-o a; rngi dir. armă 
Jean Borotra. faimosul jucător francez, care a reușit, spre deo- I 
sebire de mine, să oprească Salatiera Ia Paris, din mina ameri- I 
cânilor de pe vremea lui Tilden, joacă și as'ăzi tenis ’a sr-iar-i

80 de ani. Prlvindu-1, am rămas uimit de vigoarea mișcărilor 
sale..

Dar tenisul e un sport minunat nu numai pentru această 
depășire a limitelor de vîrstă. Tenisul e frumos în primul rînd 
pentru că îți permite, spre deosebire de alte multe sporturi, 
să-ți exprimi în totalitate personalitatea. Si asta se întimplă 
indiferent de valoarea la care ajungi în final.

Frumusețea deosebită a tenisului constă în aceea că această 
personalitate se exprimă în fața unor jucători cu stilurile cele 
mai diferite, eu calitățile cele mai diferite. Eu am jucat împo
triva tuturor stilurilor și temperamentelor. Cînd l-am avut în 
față pe Santana, am avut impresia că mă aflu in fața unui cea
sornic elvețian. Cînd l-am avut în față pe Rod Laver, am sim
țit că mă aflu în fața unui ciocan pneumatic. In sfîrșit, ori de 
cîte ori am jucat cu Năstase, am svut impresia — am mai 
declarat acest lucru — că asist la un recital al pianistului 
Arthur Rubinstein. Subliniez această apropiere, pentru că Ilie 
Năstase, artist prin excelență, strălucește și intră în eclipsă 
asemenea tuturor artiștilor, ceea ce nu se întimplă cu jucătorii 
de temperament anglo-saxon, de pildă, sau cu cei care au învă
țat tenisyl ca nișteielevi silitori, punînd la baza iui tenacitatea.

Tenisul este frumos din o mie și una de motive. Dacă vreți, 
racheta care lovește mingea în centrul racordajului. sună la fel 
de frumos ca o harpă. Dacă vreți, aceste suprafețe nete ale 
tenisului — indiferent dacă se numesc zgură, iarbă, parchet sau 
ciment — îi dau o notă de puritate în care elementul întîmplării 
este exclus intr-a măsură mult mai măre decît în alte sporturi.

Tenisul este un soort al tuturor meridianelor. El călătorea pe 
■-■-■mir : -rimele. De altfel, „marele circuit" al tenisu-

.... _ ........j deloc Intîmplător, el pornind în general
î s -- arca, o dată cu primăvara, spre Peninsula

■ ' ' 1 -a ia’.runde, o dată cu venirea verii, peste Alpi,
■ ' rrarta si ie Anglia.

Fe mine. m-a purtat în întreaga lume Este și acesta
m • . de bucurie. In general, marile terenuri de tenis se 

v :■ Jăațiuni balneare. Monte Carlo °ste nu numai
■ oi cazino, ci și emblema unui mare turneu de 

'■;■. sizvtj și dv., chiar în ziarele de zilele trecute, că
i : ,r-.e tinâra fficătoare americană Chris Evert a învins-o pe 

~ -ii" King într-o localitate numită Boca Raton. Trebuie 
; 7 

să vă spun că această mică localitate se află undeva în Florida. 
...Mulți spun că tenisul este un sport care dezvolta unilateral 

pe cei care-1 practică. Se vorbește deseori despre brațul mai 
gros al tenismanului și în general despre neglijarea părții 
stingi a trunchiului. Se omite însă faptul că tenisul este un 
sport in care trebuie să vii cu o pregătire atletică anterioară. 
I.a festivitatea de prezentare a echipelor, sîmbătă ia prînz,. 
crainicul, cînd a ajuns la mine, a spus că eu am fost înainte de 
toate titular în echipa reprezentativă de hochei a României. 
Asta mi-a făcut foarte multă plăcere. Și nu numai plăcere. Ani 
în șir mi s-a reproșat faptul că am jucat hochei paralel cu 
tenisul. Mi s-a spus că hocheiul împiedică dezvoltarea mea în 
tenis. Eu am rezistat multă vreme. Și am continuat să joc 
hochei. Adică să-mi „stric" mina, cum s-ar spune. Dar, pînă la 
urmă, mi-am dat seama că am avut dreptate, ’■’aptul că am 
jucat cum am jucat pînă acum se datorează în primul rînd 
„urîțeniei" mișcărilor de la hochei, care au reușit să dea forță 
frumoaselor mișcări ale tenisului. In fond, cînd vă vorbesc des
pre bucuriile tenisului, nu mă gîndesc doar la f^umus-țea unu> 
vpleu bine găsit sau a unui backhand scris cu „trăgătorul", ct 
mă gîndesc în primul rînd la furia care-i cuprinde pe jucătorii 
veniți în preajma fileului, unde tenisul încetează să mai fie un 
sport „fără contact", ci devine un. fel de scrimă, cu atacuri si 
fandări.

Tenisul îți oferă''nenumărate bucurii. Nici nu știți ce formi
dabilă încredere capeți în tine însuți, după ce, condus cu 40—0 
într-un ghem, reușești să te menții în picioare, reușești să uiț? 
scorul, reușești să-ți obligi mina să nu tremure, reușești să ega
lezi, să fii. condus din nou, să egalezi a doua oară și să cîștigi. 
în cele din urmă, ghemul. Tn acele momente, care sînt de faot 
clipele cele mai grele ale tbnisuluj' — acest sport cu numără 
toare diabolică — te simți intr-adevăr învingător, așa cum am 
avut si eu, de cîteva ori.-convingerea că sint un învingător, 
cînd am reușit „să întorc" scorul, pe serviciul lui Stan Smith, 
cel mai puternic serviei din lume, său cînd am reușit un lob 
după distrugătorul smash al campionului de la Wimbledon.

Dragii mei „elevi", vă rog să mă credeți că tr ate aceste bucu
rii le are nu numai Ion Tiriac într-un meci cy Stan Smith. Le 
poate avea orice școlar, care joacă cu o rachetă al cărei miner 
a fost retezat cu vreo 2—3 centimetri, pentru a fi mai ușor.

Sper ca în numărul următor să aveți răbdarea să ascultați și 
ceva despre „necazurile tenisului".
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In pas cu
ccca ce —I

tehnica
a realizat spccta

mai valoros euloase

arbon

operați: 
prin-

reliefului lumii

realizările a- 
atît de dina- 

industrii a e-

gram. Amintim 
recenta realiza 
lui de cercetări 
pentru industria 
că cu ap 
comenzii 
roterme 
rit zile 
aur la 
i Franța 
lizate i 
CUI lit fit 
Cugir, 
au polarizat in 
tenția multora 
liștii români fi 
în preajma 
pavilionul c 
Pentru că d 
largă de tipuri p 
siuni, de complezstat 
celui tehnic ridicat, 
unelte românești ănt 
te în țiecare moment ■■ 
mai tendințelor ezute-rt 
plan mondial dar <i ce» 
și condițiilor impute de 
neficiari.

romanești

VIGUROASA MANIFESTARE
A DINAMISMULUI ECONOMIEI NOASTRE

*

1“ UNELTE UTILAJ PETROLIER
Preludiul
unor per
îormanțe

Cel care intîrzie doar ci- 
teva minute în vecinătatea 
siluetelor de metal ale ma- 
șinilor-unelte românești, ră
mâne cu imaginea a ceea ce 
înseamnă efort de gindire, 
delicatețe tehnică, preocupa
re pentru a conferi aceluiași 
volum un coeficient sporit de 
prelucrabilitate. O enumera
re exhaustivă a standului Fa
bricii de mașini-unelte fi a- 
gregate din București, făcu
tă de unul din 
torii exponatelor, îl 
fruntea coloanei 

. strung carusel cu 
de 2500 mm. cu 
cote pe două , 
marca aceleiași fabrici — 
încă un strung carusel dar cu 
diametrul de 1 250 mm. Cutia 
de avans și cutia de citeze 
sînt comandate electromagne
tic, El dispune de un cap pă
trat cu rotire automată și 
permite execuția unei piese 
în flux de operații. Dc reți
nut și o cifră semnificativă 
— 1,5. De atîtea ori este moi 
mare randamentul acesta, 
strung decît cel al unei ma
șini unelte similare conven
ționale.

Dar „cărțile de vizită" ale 
mașinilor-unelte românești nu 
se opresc aici. Mașina de fre
zat și alezat orizontală cu 
diametrul broșei de 100 mm. 
cu comandă numerică abso
lută, mașina de frezat portal 
F.L.P.-1000. mașini de recti
ficat etc. fac- aceeași bună 
impresie. Numitorul lor co
mun — postamentul tehnici
tății foarte avansate, în pas 
cu tot ceea ce tehnica mon
dială a realizat mai valoros, 
mai eficient. Și tot la acest 
capitol,, al mașinilor-unelte 
ar trebui adăugată și contri
buția pe care și-o aduc elec
tronica, automatica sau elec- 
tro-tehnica la dotarea strun
gurilor cu echipamente de 
automatizări și comandă-pro-

■prezenta- 
’ situa in 

pe acel 
diametrul 
afișaj de 

axe: Sub

CENTRALELOR ELECTRICE

funepo- 
pe care specia- 
e remarcă cu 
țâ. dar trădă
ri limbajul co- 
avantajele pe 
le prezintă, ne 

m mărgini doar la

ti că timpul 
u necesar 
găurirea u- 
oase este 
citeva ori, 
ce precizia 

tie a cres- 
citeva ori. 
de turbină 

cotiți, a- 
ooruzoare de vibra- 
ie — iată alte cîte- 
a exponate ale ace- 
eiați uzine. Ele 

stau alături de pro
totipul regulatorului 
mecano - hidraulic 
pentru turbinele Ka
plan și Francis.

Standul In aer li
ber al întreprinde
rii de comerț exte
nt r ..Rom-energo" a 
Ministerului Ener
giei Electrice între
gește 
cestei 
mice

conomiei noastre 
energetica. Demon
strația la scară re
dusă a execuției u- 
nui coș de fum din 
beton armat prin 
metoda glisării adu
ce în atenție o in
stalație românească 
brevetată astăzi in 
patru țări. Manevra
bilitatea ușoară a a- 
cesteia, permite a- 
tingerea unei viteze 
medii de înaintare 
de 3,4 metri pe zi și 
a unei viteze maxime 
de 5 metri pe zi. 
Pentru' aceste recor
duri mondiale, ori
ginala instalație ro
mânească 
anul trecut 
de Aur la 
internațional de in
venții de la Niirn- 
berg.

a primit 
Medalia 
Salonul

CĂRO) Acest copil 
--------- teribil al

irul unui recent simpozion in
ternațional. organizat de societatea 
ARO — Floare de stîncă, beneficiarii 
externi au adus elogii autoturismelor 
românești de teren. Dar poate că nici 
o altă apreciere nu spune mai mult 
despre prestigiul în lume al lui ARO 
ca cea a reprezentantului american 
care a solicitat ca întreaga producție 
de autoturisme de teren să fie vîndută 
in America. De ce ? Greu de răspuns 
la o asemenea întrebare. Pentru că 
un răspuns complet ar presupune în
șiruirea unei game de performanțe. A 
acelor performanțe pe care ARO le

demonstrează și la Tîrgul internațio
nal. Aici s-a amenajat o rampă care 
conține în complexul ei pante, contra- 
pante, denivelări de teren, vad de apă 
— adică unele dintre cele mai grele 
condiții pe care un autoturism le poate 
întîlni în cale. Dacă ARO urcă astăzi 
pante de 32 de grade, o firmă cu expe
riență din S.U.A. produce tipul ..Scout" 
ce nu se încumetă să înfrunte înclinări 
mai mari de 28 de grade. Nu este unica 
performanță de prestigiu a autoturis
melor ARO. Față de „Land Rower" 
și ,,Scout" autoturismele românești de 
teren au un consum de combustibil

r-.i: mic cu unu respectiv doi litri la 
suta de kilometri, dezvoltînd în ace
iași timp viteze superioare.

Alături de M-461, se află cea mai 
r_- entă creație a colectivului musce- 
iear. — ARO-240. Acest nou tip dis
pune de un motor cu o putere sporită 
cu 10 C.P.. are o stabilitate îmbună
tățită. tracțiune dublă și reductor, sus
pensia independentă pentru fiecare 
roată din față, un interior confortabil. 
Ei poate dezvolta o viteză de 110 km 
pe oră si escalada pante de 35 de 
grade. ARO-240 este o prefigurare a 
celui mai modern tip de acest fel — 
ARO-244, avînd confort de limuzină, 
cu 4 uși și caroserie mecanică. Fă 
îndoială că o viitoare ediție a preș 
gioasei manifestări economice de la 
București ni-1 va prezenta și pe „acest 
teribil copil al 
s-a grăbit să-l 
tehnicienii din
Germaniei. La 
că ARO-244 va fi unul din reperele 
spectaculosului drum al unei și mai 
spectaculoase geneze industriale, al 
unei afirmări de prestigiu.

reliefului lumii" cum 
caracterizeze unul din 
Republica Federală a 
care, noi ' am adăuga

încă de la intrarea în com
plexul expozițional, te întîmpi- 
nă turlele argintii ale instala
țiilor de foraj. Exportate în 
toată lumea, turlele zvelte, de 
peste 50 metri, cheamă la su
prafață aurul negru ascuns sub 
crusta tare a pămîntului din 
Europa, Asia, Africa și Ameri
ca Latină.

F-200, această curioasă combi
nație de cifre și litere este' 
simbolul unui produs de serie li
vrat curent la export. Vizitatorii 
au totuși prilejul de a-1 vedea la 
actuala ediție a tîrgului în cali
tate de produs de tradiție al 
atît de cunoscutei mărci de fa
bricație — UPETROM- Ace
leași inițiale care au stîrnit ad
mirația vizitatorilor aflați în a- 
cest an la tîrgurile și expoziții
le de la Brno. Kiev, Miinchen, 
Alger sau Sidney. Locul 3 pe 
care România îl ocupă în lume 
ca producătoare de utilaj pe
trolier este nu numai simbo
lul unei creșteri cantitative ci 
și certificatul de atestare al sal
turilor calitative făcute de uzi
nele românești ce-și aduc con
tribuția la fabricarea instalații
lor de foraj. Un argument în 
acest sens ? Expoziția „Româ
nia se prezintă" deschisă vara 
trecută la Nilrenberg a prezen
tat printre altele și instalația 
de prevenire a erupțiilor. Deși 
de atunci nu au trecut prea 
multe luni, instalația a început 
să fie livrată în R. F. a Ger
maniei. ............

Dar specialiștii români, con
structori de utilaj petrolier, cei 
carg au "făcut ca ■ în ultimii" ani 
diplome și medalii ale marilor 
întreceri - tehnice internaționale 
să pbpOsdască’ la Ploiești sau 
Tîrgoviște, au ținut să fie pre- 
zenți și aici, în Capitala noas
tră cu câteva premiere., A.m vă
zut în zilele care .'au 'trecut de 
la deschiderea tîrgului. zeci de 
specialiști de peste-hotare in- 
teresîndu-se de performanțele 
de -care este capabilă. P-80. Sub 
aceste . inițiale „Industrial-ex- 
portul" prezintă pentru prima 
dată noua instalație de foraj și 
punere în producție. Nu numai 
siguranța în manevrare și re
ducerea substanțială ^.operații
lor o recomandă. dar/-P-80 poa
te fi transportată-făta-a fi de
montată. Comenzile pneumati
ce, acționările hidrostatice o. 
înscriu în rîndul celor,mai"bune 
instalații de acest fel din fume. 
Alături de ea se află o altă 
creație recentă a Centralei in-. 
dustriale de utilaj petrolier din 
Ploiești. Este vorba de instala
ția de intervenție F.S.-32 mon
tată pe un autocamion de mare 
tona.i. Nu vom intra în detalii 
tehnice, nu vom trece în re
vistă parametrii de funcționa
re. Ne vom mărgini doar la a 
reda cuvintele cu care o carac
teriza în urmă cu două iile un 
inginer italian aflat • la : tîrg : 
„Creația celui mai înalt nivel 
tehnic, preludiul unor realizări 
de-a dreptul spectaculoase pe 
care le așteptăm de la români. 
Ne-au obișnuit cu asemenea 
succese".

Felix-256 și CE-30 dețin capul de afiș al celor peste 8 000 
sortimente și produse diferite ale electronicii românești. Primul 
— capabil să execute pină la 200 000 de operații matematice pe 
secundă —- are o construcție compactă, complet tranzistorizată, 
bazată pe blocuri și circuite imprimate detașabile. Cel de-al doilea, 
destinat calculelor de birou, este dotat cu o „memorie" de 64 000 
de cuvinte.

Pagină realizată de 
Ing. DAN VAITEANU 
și Ing. IOAN VOICU

Fotografii : 
CRESTE PI.EC AN
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ELEVI Șl STUDENȚI
PE FRONTUL RECOLTEI

(Urmare din pag. I)

— Duminică sîntem pregă
tiți să ieșim la muncă cu mii 
de studenți. Unitățile agricole 
din împrejurimi, bazele de 
aprovizionare cu cartofi au 
cerut sprijinul a 9 000 de stu
denți. S-a pus la punct pro
blema transportului la locu
rile de muncă, organele de 
partid interesîndu-se special 
de acest aspect ; au fost luate 
măsuri pentru mai buna or
ganizare a muncii, Incit, efec
tiv, fiecare student să aibă ce 
lucra, să nu se irosească timp. 
Asociațiile, împreună cu ca
drele didactice, inițiază discu
ții operative cu studenții pen
tru a le prezenta obiectivele 
muncii, obligațiile de lucru, de 
disciplină.

Cei care nu sînt. solicitați pe 
frontul recoltei vor lucra la 
amenajări locale, pe șantiere, 
la spații verzi, în institute. 
Așadar, practic. duminică 
20 000 de studenți vor lucra ! 
De atîția este nevoie, altminteri 
ar fi ieșit cu toții la muncă. 
Cum vor lucra? Vom fi in mă
sură să vă răspundem după 
consumarea zilei de duminică.

Angajamentul hunedorenilor
Se pare că ploaia nu are de 

gînd să mai înceteze. Cu toate 
acestea agricultorii județului 
Hunedoara, echipați cu pelerine 
și cizme de cauciuc au ieșit Ia 
cîmp, folosind fiecare oră bună 
de lucru. Recoltatul avansa însă 
destul de încet. Tn ajutorul oa
menilor de pe ogoare au venit 
tinerii. Participarea lor la recol
tat s-a intensificat mult în a- 
ceste ultime zile. Alături de co
operatori și de lucrătorii din 
I.A.S.-uri au ieșit în cîmp pe~te 
14 000 de elevi șî studenți: nici 
un tînăr apt de muncă n-a ră
mas necuprins în operațiunea 
..Recolta ’72“. Fiecare a înțeles 
pe deplin că de felul în care vor 
fi utilizate aceste zile favora
bile, de randamentul pe care îl 
vor obține în muncă depinde 
soarta recoltei.

Sîntem la ferma Bretea a
T. A.S. Hațeg, unde lucrează 365 
de studenți hunedoreni.

— Avem multe de făcut si la 
institut, afirmă Xicolae Lungu. 
vicepreședintele Consiiiuiui
U. A.S.. dar ceea ce sîntem che
mați să realizăm acum, este 
mai important : asigurarea hra
nei poporului pentru un an de

zile. Acestei înflăcărate chemări 
patriotice i-au răspuns In una
nimitate toți studenții.

Băieților și fetelor li s-a re
partizat o taria de 12 hectare 
cultivate cu cartofi. Solul mus
tea încă de apă, nepermițir. d u- 
tilizarea dislocatorului. Au-i

• 14 000 DE ELEVI $1 STUD END 
MOBILIZAȚI IN ACESTE ZILE 
LA STRINGBtEA RECOLTEI

• PROGRAMUL OB'SNUTT DE 
LUCRU : Zl-LUMINA

doara. răminlnd Ia : Imp pisă La 
lăsatul serii.

— Ziua a fost spornică, afirmă 
ingineral Lie Sta-.-a, șeful fer
mei Studenții au recoltat, trans
portat și sortat, peste 3RMR ki
lograme de cartofi. Dacă tor 
muacî la aceiași râs. pini du
minică seara vom Rar îw i I re
coltatul cartofilor.

La ferma Oriea se aflau peste 
Șfia de elevi ai țraporuor scu
lare proțesăoc ale din T -p*—u M 
Pacrosani. Ta fiecare ăia'irăsti 
via de ia aed de k’rwr . de
părtare pentru a da • de

CONSTRUCTORI
Șl BENEFICIARI

(Urmare din pag. I) 

de locuri. Construcția este ridi
cată la roșu, a fost tencuit inte
riorul, a fost montată tîmplăria 
și confecțiile metalice, s-au exe
cutat instalațiile electrice și de 
încălzire. Pe șantier există toate 
mijloacele și forța de muncă ne
cesară pentru terminarea că
minului în acest trimestru, așa 
cum se prevăzuse. Și, totuși, 
după cum ne informează secre
tarul comitetului de partid al 
fabricii, tovarășul Candid - Miș, . 
tinerii nu vor putea lua cămi
nul în primire pînă în anul vii
tor pentru că „Electroputere"- 
Craiova întîrzie livrarea trans
formatoarelor necesare alimen
tării cu energie iar Combina
tul de mobilă Gherla nu se gră
bește să-și onoreze contractul

-as de sa** care M 
^inx CbA

. Grfeaezăie

INSTANTANEE

Argumente convingătoa
re pentru efortul ți 
munca plină de abne

gație a studenților din Tir- 
gu-Mureț sint și aceste 
imagini sosite la redacție 
din partea lui ERLICH 
ELIAM, (anul V — Facul
tatea de stomatologie), con
ducătorul cercului foto de 
la Casa de cultură a stu
denților din localitate.

Corespondentul nostru a 
surprins momentele obiș
nuite ale acestor zile in 
care contribuția studențeas
că la grăbirea recoltei este 
hotărîtoare pe tarlalele 
Cooperativei agricole din 
Ceauaș, iar munca celor
lalți colegi constituie un a- 
port prețios la sortarea me
relor in livezile pomicole 
ale fermei Apold. Aflăm 
cu această ocazie că nu nu
mai studenții Institutului 
medico-farmaceutic au fost 
printre fruntașii campaniei 
agricole, ci și colegii lor de 
la Institutul pedagogic, ca
re s-au aflat de asemenea 
in număr mare pe tarlale
le I.AS.-urilor și C.A.P.- 
urilor din județ.

AL£X B U GUDFAL

Măsuri urgente pentru

Sint ale noastre și 
toate de noi ascultă!

• •

ii

Va

e
W»r pi < 

• le
Cu

dina ceramice și lista nu est» 
epuizată. Referindu-ne la cinci
nalul precedent ca trebui să a- 
mietim ci aici au fost investiți 
1 uuHerd 138 milioane lei, a- 
proape o dată și jumătate mai 
—A decît in perioada 1961— 
1965 din care 565 milioane pen
tru realizarea de obiective noi; 
na cheltuit 54 milioane Iei pen
tru ocrotirea sănătății; printre 
altele. două policlinici, două 
complexe senatoriale cu 
locuri; 50 milioane pentru I 
țimbst. ștSnță și cultură: | 
«x cu 57 teii de clasă.

1500 
incă- 
patru 
i, 16 

dmâne culturale. Am fost in sa
tul Deehd Stdeniței in prima 
scări ănd s-a aprins lumina e- 
lectrică ți umd din eroi". in- 
rtdator cu vechime prin părți
le locului. îmi spunea ci „ce văd 
eu e dintre ulttmele spectacole 
de -eâso" case mai au loc 
rudeț — peste 90 la sută 
sate eu fost electrificate", 
britx de hirtie dm Prundul 
geuhri — ftmcfionînd de peste 
300 de ani — are o nouă Uni» 
a» producție pentru hirtie fină: 
la „Prund" s-au mai construit 
două urcătoare de legume și 
fructe, a fast deschisă și o ca
rieri de piatră ; orașul Năsăud 
a înregimentat economiei sale o 
fabrici de tacimuri inoxidabile. 
■CM da plfri fibrolemnoase, o 
topriorie de m. a iest extiruă to- 
pttrna de ciaepi de le Beclean. 
a fost deschisă Exploatarea mi
nieri de la Vnlea Biaznei. Ca 
peste tot, repa ,iția investițiilor 
s-a făcut acindu-se in vedere 
toate localitățile județului. Mai 
există aproape 200 000 ha. pă
duri, poete 16000 hectare livezi, 
peste 200 elevi la mia de locui- 

r__ tori, un medic la mai puțin de
același - d mie de locuitori, peste 200 gră

cn dr

în 
din 
Fa- 
Bir-

pentru livrarea mobilierului co
mandat. Transmitem pe această 
cale apelul celor 230 de tineri 
din secțiile tăbăcărie și cau- 
ciucărie ale Fabricii „Clujana", 
viitorii locatari ai acestui că
min, către tinerii de la Electro- 

. putere și Combinatul de mobilă 
de la Gherla, către conducerea 
acestor unități, de a depune un 
plus de efort pentru a livra în 
timp util transformatoarele și 
mobila comandată. Sperăm că 
acest apel nu va rămîne fără e- 
cou la Craiova și la Gherla.

O situație și mai surprinză
toare ne-o oferă Uzina „Nefe- 
fal“ București. în trimestrul IV 
al acestui an, ea trebuia să re
cepționeze un cămin cu 200 de 
locuri pentru a-1 pune la dispo
ziția tinerilor. Dar acolo unde 
ne-am fi așteptat să vedem clă- 
direa, e încă teren viran. Și 
sîntem în plin trimestru IV, ter- 

. men scadent pentru această lu
crare. Ce s-a întîmplat ? Uzina, 
ca beneficiar, n-a reușit să ob
țină aprobarea amplasamentului 
decît cu o lună în urmă și nici 
pînă acum n-a contractat proiec
tarea căminului. Este greu de 
înțeles cum poate fi tratată cu 
atîta încetineală o problemă 
atît de acută. Statul a acordat 
fondurile necesare, spuneam cu 
ce eforturi, iar uzina, centrala 
de care aparține, nu s-au stră
duit nici măcar atît, să soluțio
neze în timpul optim aspectele 
formale, să asigure documentația 
respectivă. într-o situație ase- 

, mănătoare se află căminul, cu 
aceeași capacitate, al Uzinei me
canice de utilaj chimic din Ca
pitală. Nici aici nu s-au făcut 
toate demersurile pentru obți
nerea aprobării Ia timp a am
plasamentului.

Pe alte șantiere, cum sînt cele 
ale Uzinei „7 Noiembrie" din 
Craiova, Grupului de șantiere 
,Electromontaj“ Timișoara, U- 
zinei de autocamioane Brașov, 
lucrările sînt în mare întîrziere 
din cauza lipsei de forță de 
muncă. In toate aceste unități 
însă, există foarte muîți tineri 
meseriași, caîifcați chiar in po- 
fesiile 
lipsă, 
catari 
putea
orele lor libere deficitul de for
ță de muncă a constructorilor, 
pentru grăbirea ritmului de con
strucție. Dar organizațiile U.T.C. 
n-au luat incă o astfel de ini
țiativă. Facem această-observa
ție pentru ca măcar acum, co
mitetele U.T.C. din întreprinde
rile amintite să la legătura cu 
conducerea șantierelor și să le 
ofere ajutorul de care au nevoie.

Și mai grav se prezintă situa
ția pe alte șantiere. De fapt 
greșim cînd spunem șantiere, 
pentru că in multe cazuri 
nici n-âu fost încă deschise 
ne aflăm la la o dată la 
căminele trebuiau să fie 
locuite. Cel destinat Uzinei 
frățirea* Oradea de pildă,
capacitate de 300 de locuri, era 
planificat pentru predarea in tri
mestrul I al acestui an. Dar nici

la 1 octombrie nu se dăduse încă 
prima lovitură de tirnâcop. 
Cauza: n-a fost terminată docu
mentația. De cîteva luni a expi
rat termenul și pentru darea in 
folosință a căminului proprieta
te a Uzinei de tablă subțire din 
Tirgoviște, cu o capacitate tota
lă de 600 de locuri. Justificarea 
intirzierii: lipsa forței de muncă. 
Și, în șfirșit, un ultim popas la 
Vaslui și Galați unde incă din 
trimestrul trecut Fabrica de ma
teriale izolante și respectiv Țesă
tura integrată de bumbac ar fi 
trebuit să recepționeze cite un 
cămin pentru tinerii nefamiliști. 
Dar din nou surpriză neplăcută. 
Lucrările nu au început nici 
cînd ar fi trebuit să se încheie. 
Aceeași explicație inacceptabilă: 
lipsa documentației.

Dacă aceasta este in linii mari 
situația căminelor cu termen 
scadent în 1972, să vedem cum se 
prezintă cele prevăzute în 1973 
și care, pentru respectarea date
lor din contract ar fi trebuit 
deja începute. Au fost aprobate 
fonduri pentru 102 cămine cu 
26.837 locuri. Dintre acestea nu
mai la 40 se lucrează. Un bun 
demaraj se constată pe șantie
rele căminelor destinate între
prinderii de prefabricate din 
beton — Iași, Uzinei de fibre 
sintetice și Trustului de con
strucții din același oraș, unde 
lucrările sint destul de avansate, 
creîndu-se premisele devansării 
termenelor de predare inițiale.

Din păcate însă, cum arătam, 
62 dintre căminele din planul pe 
1973 nici n-au fost începute. In 
general, din aceeași pricină : 
lipsa documentației, tergiversări 
în contractarea lucrărilor de că
tre unitățile specializate, insu
ficientă forță de muncă 
fiere.

Se poate spune că în 
mare parte, întârzierile
vorbeam se datorează benefici
arilor. Aceasta nu însemnează 
absolvirea de răspundere a con
structorilor. Dar, repetăm, în 
majoritatea cazurilor se invocă, 
drept argumente în explicarea 
rămînerilor în urmă, mari întîr- 
zieri in obținerea autorizației de 
construcție, a proiectelor, a am
plasamentului, treburi ce revin 
beneficiarului. Considerăm că 
în acest sens, întreprinderile tre
buie să fie mai mult ajutate de 
ministerele de care aparțin, de 
consiliile populare județene și 
municipale care prin autoritatea 
lor trebuie să acționeze mai 
energic pentru obținerea Ia timp 
a documentației legale. Des in
vocată pe șantiere apoi este 
lipsa forței de muncă. Comite
tele județene și municipale ale 
U.T.C. trebuie să facă tot ce de
pind de ele pentru antrenarea 
in afara programului de muncă 
a tinerilor din orașe și între
prinderi pentru a da o mină de 

constructorilor. Dacă se
acționează cu toată fermitatea 
se vor obține rezultate mult mai 
bune, un ritm de lucru cores
punzător pe șantierele amintite.

pe șan-

cea mal 
de care

isfrat Ma cor intra in func
țiune ■ uzina de utilai pentru 
•șatenele da construcții. fabrica 
de textile nrfemte. o fabrici de 
Uselăne de menes. una de pro-

S3 oprim cifrele aici, un bi
lanț cerii multă hirtie'ți să ple
căm in-.Munții Rodnei unde ii 
vom întîlni pe Onisim Găncean, 
loachim Danei. Maftei Porcius. 
Octavian Lăcătuș care scot la 
lumina zilei minereuri metalife
re complexe ți care privesc mun
ții și-ți spun așa. fără nici o le
gătură cu întrebările tale : „cînd 
ceața se lasă pe firul văilor va 
fi cald'. Mai apoi, după cîteva 
zile iti vor arăta potecile rătă
cite de Coșbuc, vor corbi despre 
Liciu Rebreanu făcindu-te să în
țelegi că depinde de tine să-l 
vezi, pină la Prislop nu-i un car 
păt de țară și timp e destul. Și 
tot ei și tot astfel și-n mină, și 
la tăiatul și corhănitul copacilor 
și la turnătoria de fontă și la 
combinatele de industrializarea 
lemnului ți pe schelele noilor o- 
biective industriale ți blocuri de 
locuit.

Incit, pentru a ne închipui 
cine șinl oamenii aceștia las 
neamul lui Pasăre să vorbească : 
„Ce e«i. dumneata, munții și 
pădurile și apele și casele și 
ce-am tăcut in vremea din urmă 
rint ale noastre și toate de noi 
ascultă".

de care duc șantierele 
ei înșiși sint viitorii lo- 
ai acestor cămine și ar 

prin urmare, suplini în

•ele 
deși 
care 
deja
„în- ajutor 

cu o

TAROM și-a îndeplinit sarcinile de plan

pe cele 10 luni ale anului

perso- 
Și co

, Echipajele și întregul 
nai de deservire tehnică 
mercială al întreprinderii de 
transporturi aeriene române 
TAROM și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe cele zece luni ale 
anului. în acest fel, pînă la sfîr- 
șitul anului, indicatorul de bază, 
care reflectă activitatea aviației 
civile, — Călători kilometri con
venționali — va putea fi depă
șit cu 20 de milioane.

înzestrarea continuă a com
paniei noastre de aviație civilă 
cu avioane moderne, de viteze

permis 
curse 

tra- 
care 

cele care leagă Bucureștiul cu 
orașele Viena, Varșovia, Mos
cova, Budapesta, Paris, Beirut 
și Nicosia. S-a înregistrat, de 
asemenea, o îmbunătățire a ac
tivității pe liniile interne, frec
vența pentru fiecare din cele 16 
localități din țară, care sînt uni
te cu Capitala, ajungînd în pre
zent la 3—9 curse pe zi.

capacități sporite, a 
numărului de

Și 
sporirea 
săptămînale pe numeroase 
see internaționale, printre

protecția recoltei 
în caz de îngheț

Deoarece in următoarele două 
nopți se anunță temperaturi 
coborite sub zero grade, cu o 
frecvență mai mare in Banat, 
Crișana, Maramureș, nordul 
Moldovei, Podișul Transilvani
ei, zona subcarpatică din sud, 
este necesar a se lua următoa
rele măsuri :

Cartofii recoltați și depozitați 
provizoriu în grămezi pe cîmp 
trebuie acoperiți cu paie, co
ceni sau polietilenă uzată. Se 
vor proteja de asemenea car
tofii existenți pe rampe, în 
gări, folosind rogojini, prelate, 
paie, coceni și alte materiale de 
protecție disponibile.

Silozurile de cartofi și rădă- 
cinoase se vor acoperi parțial, 

„Mișcarea 4.000". inițiată în vara acestui an la ferma „Pro
gresul" din Dorohoi și care urmărește obținerea unor mari can
tități de lapte de la fiecare vacă furajată, s-a transformat intr-o 
amplă întrecere la care participă toți crescătorii de animale 
din județul Botoșani.

Rod al extinderii acestei acțiuni, in multe unități și sectoare 
zootehnice, se înscriu, chiar in condiții naturale mai puțin 
favorabile, rezultate superioare anilor precedenți. La coope
rativa agricolă din Bucecea, spre exemplu, s-au obținut și livrat 
peste plan, pină în prezent. 1 400 hectolitri de lapte. „Mișcarea 
4.000" a pus in evidență metode și soluții noi, cu eficiență 
ridicată.

lăsindu-se deschisă coama pe 
toată lungimea pentru aerisire.

La legumele nerecoltate din 
cîmp (ardei, gogonele) se vor 
amplasa in teren materiale fn- i 
migante de care se dispune 
ca : grămezi de gunoi, paie, ru- I 
meguș, anvelope uzate, ulei 
ars, luminări fumigene.

Pentru aplicarea măsurilor 
de prevenire a înghețului, uni
tățile legumicole vor organiza 
echipe de noapte care să urmă
rească evoluția timpului și să 
intervină in timp util in cazul 
apariției pericolului de îngheț.

In acest sens, este necesar 
a se urmări buletinele de aver
tizare transmise prin radio și 
informațiile de la stațiile me
teorologice din zonă.

.eeră m t. ILLS:
1XJ». M: MJt. ZI). Capnoi foeeie 
».». !!.•; M: M.15: :U»: Z*.«-

D8VM 7X PTNUMBBA : r—e»- 
ză 1» ITS le •; ILLS:

le t: 11JS; UD» W; 14JS; MJR.
FCGA E SAnATOASA : ru-ează 

la B-.riren loceie g.C; II; 13D»; 
14: 14J4: ZI). fiieeafărel orete 
4D»; U: 1XJB: M; :u». ZU.

MAREA HOINAREA2-A : rulea
ză -> Feroviar R-re.» L«. 11; 11.15. 
15.IS; 1A1S; *D»I EseelsKX (orele 
IM: 11.1$; 1X4B: 1«: 1AJR: W. Mo
dem (orele IM: 11: 1X3»; 14:
1»J»; ZII.

ELIBERAREA LVI I- B. JO- 
XES : rulează ’a Festzval (orele 
• : 11.1S; UD»; M: 113»; ZI). Fa
vorit (ore.e $.15; 113»; 13 «5. 14;
14.15: MD». Patria (orele !•; 12.4$: 
15.3»; 14.1$; ZI).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Giulesti (orele 14: 12: 
15.M; ÎS; 2».3R>.

BAMBI : rulează la Doina (orele 
11.13; 13; 15; 16.45; 11.45; ».» — 
la orele 1» Program de desene 
animate). Cotrocenț (orele 16; 18; 
24).

CINE CtNTA. NO ARE GlN- 
DURI RELE ; rulează la Popular 
(orele 15.30; 18; 20.15).

!a L-m -na MJ3» ; kxxg kong 
EVADEAZĂ rnceM 1130: ZU.

mt CANDTOAT LA PRESOtX- 
TTX : r- eri A F as ura orele 
fc. IMS; .M». «. M.M: MDA. 
Șficc-A tree $; 11 a tL»; !$.«; 
tăi 3S2B.

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : ru eară A 18—zesu terete 
M2»; ».

ALEARGA REPETE ALEARGA 
LIBER rulează A Floreasm lo
re! e is2»; a. zajs.

SFTNTA TEXEZA SI MAVO- 
LU : rulează la Ferentari (orele 
15 3»; 17.4$: 30». Pacea (emA 1X45; 
U; 381. Mo*Ar (orele MJ8; 17.45.

MERY POPPINS : r-eazâ 1» 
Timpuri Nat (orele »—28.15 In 
muuruare».

DAURIA z rx'.eeri A viitorul 
(om.e U.C: M.li.

TOR.A ! TORA I TORA : rulea
ză la Dacia (orele •: 1ZJ»; 14;
U.3S», Arta (orele MD»; UȘ.

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.3»; n.«: ».

MANIA GRANDORII ! rulează 
la Bucegi (orele 15.45; 18; 29.15). 
Aurora (orele »: 11.15; 13 30:
15.45; U; $0.15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI: 
rulează la Unirea (orele 16; 18.1S; 
».30>

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 201.

FERMA DIN ARIZONA : ru

lează A crtngaa (orele UDO; 18). 
Cas»o» (orele HJ»; 1$).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Flacăra foreSe 152»; 10; 2».1$).

MESAGERUL : ru.eazâ la Volga 
(«rele 5: ZU5: 13 30: 15.45; 18.15; 
38.3»).

GENTLEMENII NOROCULUI î 
rulează A Lamztet (orele 15.30; 
1720; M2B.

SIMBATA. V OCTOMBRIE 1»72

Opera Română : ROMEO ȘI 
3ULIETA — ora 1$ 30; Teatrul de 
Operetă : SPUNE, INIMIOAR A,
SPUNE — ora 18.30; Teatrul Na- 
pocal ,.L L. Caragiale- (Sala Co- 
.-r.e:;» : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF 7 — ora 20; (Sala 
Studio) : IADUL ȘI PASAREA — 
era 2»; Teatrul „C. L Nottara* 
(Sala Magheru) : STANA — ora 
1S.30; (Sala Studio) : SCHIMBUL
— ora 20: Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 2»; Teatral Mic : 
SIMFONIE PENTRU DESTINUL 
MEU — ora 18.3»; Teatrul ..Lu
cia Siurdza Bulandra* (Schitu 
Mâgureanu): PLAY STRINDBERG
— ora 20; Teatrul . C. Tănase"
(Sala Victoria) : TRASNITUL
MEU DRAG — ora 10.30; Teatral 
..Țăndărică- (Sala Academia) : 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 15; (Sala Victoria) • 
ARICIUL ALBASTRU — ora 17: 
Teatrul Giulești ; OMUL CARE 

A VĂZUT MOARTEA — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — 
ora 19.30; Circul „București" : LA 
START, VEDETELE CIRCULUI — 
orele 16 și 19,30.
DUMINICA. 22 OCTOMBRIE 1872

Teatrul de Operetă : SE MĂRITA 
FETELE — ora 10.30; SINGE VIE- 
NEZ — ora 19.30: Teatrul Națio
nal ,.I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF ’ — ora 20;
COANA CHIRIȚA — ora 10.30; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DE
FICIENȚE IN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 20; Teatrul ,C. I. 
Nottara” (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : GAIȚELE — ora 20; Tea- > 
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 10,30; DISPA
RIȚIA LUI GALY GAY — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI — ora 10,30; 
LEONCE ȘI LENA — ora 20; (Sala 
studio) : IUBIRE PENTRU IU
BIRE — ora 20; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — Ora 10; 
...ESCU — ora 19.30; Studioul 
I.A.T.C. : O NOAPTE FURTU
NOASA și KIRZULIARIDI — ora 
10.30; Teatrul „C. Tănase" 
(sala Victoria) : TRASNITUL
MEU DRAG — orele 11 și 19.30; 
Teatral ..Țăndărică" (Sala Aca
demia) : TIGRISORUL PETRE — 
ora 11: (Sala Victoria! : ARICIUL 
ALBASTRU — ora 11; Teatral

„Ion Vasilescu” : CINE ARE DOR 
PE LUME — ora 10; FETELE 
DIDINEI — orele 16 și J9.30; An
samblul „Rapsodia Română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19.30; Circul „București" : LA
START, VEDETELE CIRCULUI — 
orele 10; 16 și 19,30.

Stv
SIMBATA, 21 OCTOMBRIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Portativ ’72. 9,35 Cunoașteți legi
le ? 9,50 De vorbă cu gospodinele. 
10,05 Universitatea TV. 10,45 
Aplauze pentru români. ,.Nuntașii 
Bihorului" la Agrigento. 11,05 Co
mentariu la 40 de steme — Județul 
Brașov. 11,25 Capodopere ale mu
zicii universale. 12,10 Biblioteca 
pentru toți. 12,55 Telejurnal. 16,30 
Deschiderea emisiunii de dupa- 
amiază. Emisiune în limba germa
nă. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Medalion : Cincinat Paveles- 
cu. 19,20 1001 de seri : „Prințesa 
de mac" (VII). 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
Cronica marii întreceri. 20,00 Re
cital de autor : Radu Boureanu. 
20,10 Tele-enciclopedia. 20,55 Film 
serial „Mannix" — „Recuperarea". 
21,45 Vedete ale muzicii ușoare.
22,30 Telejurnal. 22,45 Săptămîna 

sportivă. Concurs internațional de 
patinaj artistic pentru copii și ju
niori.
PROGRAMUL II

16.30 Agenda. 16,40 Baladă ilfo- 
veană. 17,10 Reporterii noștri peste 
hotare. 17,30 Pagini de mare popu
laritate din literatura cvartetului 
de coarde. 18,00 Istoria filmului 
sonor.
DUMINIQA, 22 OCTOMBRIE 1972 

PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8,30 Cravatele 
roșii. 10.00 Viața salului. 11,30 Mari 
muzicieni la București. 12,00 De 
strajă patriei. 12.30 Emisiune în 
limba maghiară. 14.00 360 de gra
de. 18,15 Festivalul cîntecului ostă
șesc. Gala laureaților. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Co
mentariu la 40 de steme. Județul 
Brăila. 20,20 Film artistic : TRA
PEZ. 21,55 Itinerar belgian. 22,10 
Gondola de aur. Selecțiuni din 
Festivalul de muzică ușoară de la 
Veneția 1972. 22,30 Telejurnal.
22,45 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Deschiderea emisiunii de 
seară. Eroi Îndrăgiți de copii : 
Moș Ene. 20,25 Festivalul „Toam
na muzicală clujeană". 21,15 Re
portaj bucureștean. 21,30 Seară de 
romanțe. 21,55 Telex tehnico-știin- 
țific. 22,10 Film serial : Mannix 
(reluare).
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Sa i

Faunrea societății socialiste 
se înscrie în istoria patriei noastre ca • 
formări cu adevărat revoluționare: • revelație 
voltarea forțelor de producție, ia prrfrrți—au i rela
țiilor de producție și adincirea dewacTațrti secăaAaae. • 
revoluție pe tărimul gindirii. al caaftSataL la cadra! 
acestui proces, dezvoltarea conștiinței snoafate — Bțaa 
de care depinde in mod esențial nteke*erea 
a sensului și semnificațiilor fenorae» 
șocial-politice ale societății noastre, c 
ciparea conștientă, activă a maselor la 
tivelor stabilite de partid — joacă ■ 
crearea unui climat favorabil prMaevăru saări 

, vator, de gindire originală și cutezătoare, Ae 
de permanentă confruntare a teoriei ce ’iețac

DIALOG CU TINERII

ț 
ț 
ț 
ț
ț

de cofflțsortzre Dar a pra eora- ( Creșterea economică 
intensivă

— Tovarășe profesor, 
care este opinia dumnea
voastră in legătură eu e- 
voluția conștiinței in ac
tuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre socia
liste ? Prin ce anume cre
deți că se caracterizează 
acum conținutul raportului 
dintre conștiința socială și 
existența socială ? APELUL LA

— Elementul de noutate — 
revoluționar — pe care îl 
conține actuala etapă este 
determinat de concepția că 
răminerea in urmă a con
științei sociale față de exis
tența socială nu este o fatalitate. 
Important este însă nu numai să 
ne declarăm cuceriți de acest a- 
devăr, ci să acționăm ferm pen
tru a realiza în practică un con
sens deplin între dezvoltarea 
conștiinței și revoluția din dome
niul forțelor și relațiilor de pro
ducție, mai exact — ca să redau 
formularea din raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională — „uni
rea tuturor forțelor în direcția 
făuririi omului nou".

•— Dar cine hotărăște 
cum trebuie să fie acest 
om nou, prin ce anume să 
se caracterizeze ?

— Viața hotărăște. De aceea 
toate eforturile autentic educa
tive sînt direcționate în raport 
de cerințele vieții, de practica so
cială, de experiența istorică, de 
exigențele impuse de noua etapă 
pe care o parcurgem în prezent, 
de prospectarea viitorului. In 
spiritul acestui adevăr, sîn-

CONȘTIINȚĂ
Convorbire cu

fioente 
batere a
neintegraze saeâklă *

— In primul riad, era- uAe că 
este important să decnutim ea 
precizie științifică caszeie fer-

țiswiîllni și rnram—t»- 
cem totul pentru țmezafzarea 
lor în viața socială, ta reiațije 
dintre oameni, contnbcuad asefei 
la omogenizarea nod oetaducn.

peactact a aceer terți «te- |
realiza o strinsă corelare intre 
necesitățiie economiei naționale 
și resursele de care dispunem, 
a aplica sciuțiiie cele mai avan
tajoase. Or, soluțiile cu adevă
rat avantajoase «int acelea care 
dau rezultate maxime in limita 
resurselor existente. De altfel, 
ideea de bază care se relevă din 
documentele Conferinței Națio
nale privind dez oltarea econo- 
mico-socială a țării este nece-

SĂ CUNOAȘTEM,

SĂ APLICĂM

IDEILT^

CONFERINȚEI

NAȚIONALE

acx

BIBLIOTECA

„Structura 

acțiunii 
sociale"
de ION TUDOSESCU

Concepută in patru mari ca
pitole : — Cauzalitate — acțiu
ne — scop ; Motivație ți scop u» 
praxiologia contemporană; Pm- 
xiologie ți praxis; Determinis
mul și structura acțiunii sociale, 
lucrarea e urmată de un aug
mentam privind misiunea pra- 
xiologiei în lumea contempora
nă. Autorul susține necesitatea, 
în acest context, de a privi pra
xiologia ca „sinteză" a două pla
nuri de gindire socotite înde
obște distincte, teoria acțiunii so
ciale — consacrată de sociolo
gul american Parsons ți Teoria 
acțiunii eficiente — impusă de 
filosoful polonez KotarbinskL A- 
ceastă abordare face posibilă o 
introspecție, de o largă rezonan
ță, a comportamentului uman. 
cu puternice implicații asupra 
creșterii eficienței acțiunilor in
dividuale sau colective. Consti
tuită ca disciplină științifică 
destul de tîrziu, praxiologia are 
o profundă filiație istorică, prin 
irezistibila atracție dintotdeauna 
a omului către practică, către 
ideea de practică. Parcurgînd cu 
un fin spirit de observație con
turarea de-a lungul istoriei a 
nucleului ce avea să alcătuiască 
mai tîrziu problematica praxiolo- 
giei moderne, autorul acordă o 
deosebită atenție contribuției pe 
care clasicii marxismului au a- 
dus-o mai ales în analiza semni
ficației și funcționalității concep
tului de practică; „filozofia în
săși devenind o modalitate pra- 
xiologică de cunoaștere și o ve
ritabilă știință a acțiunii..."

In condițiile contemporane ale 
construcției societății socialiste, 
subliniază autorul, a apărut ne
cesitatea cristalizării unei disci
pline praxiologice speciale, în 
sensul de teorie a conducerii 
vieții sociale, cu scopul de a 
susține efortul organelor de de
cizie politică, socială și economi
că în direcția scientizării creației 
istorice a maselor populare, a 
dezvoltării depline a personalită
ții umane la nivelul impus de 
progresul istoric actual.

Prin finalitatea la care aspiră, 
ca discurs filozofic marxist, vo
lumul „Structura acțiunii socia
le" constitue o încercare meri
torie și pe măsura complexită
ții domeniului de care se ocu
pă, fapt pentru care credem că 
va trezi interesul nu numai al 
specialiștilor.

DORINA TURCII

a easossea «Ml * aad să »-

sitatea de a se acționa cu mal 
multă fermitate pentru valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, pentru 
orientarea fermă a structurii 
economiei naționale — atît în 
cincinalul actual cît și în cin
cinalele viitoare — către pro
duse care să încorporeze o can
titate mai mare de muncă com
plexă, prin introducerea pro
gresului tehnico-științific, prin 
eforturi de creștere a producti
vității muncii fără investiții su- 
pl.mer.tare, prin organizarea și 
conducerea științifică a produc
ției etc. Jn rezolvarea acestor 
zrob’.eme iși găsește expresie 
sintetică accentuarea cu precă
dere a creșterii economice in- 
tensive. Nu înseamnă însă că se

pledează pentru excluderea fac- ' 
torilor extensivi din viața eco- / 
-omică a țării. In România este 
încă nevoie de ridicarea a nu
meroase obiective noi, îndeo
sebi în județele mai puțin dez
voltate. Concomitent trebuie să 
se dezvolte noile ramuri indus- , 
triale : energia nucleară, side- / 
r jrgia oțelurilor superioare^'/ 
electronica (ramură care urmea- / 
ză să reprezinte 16—17 la sutfa ' 
din producția totală a industriei 
construcțiilor de mașini), meda- / 
nica fină și optica etc. De aze- / 
menea, lărgirea bazei de mâțe-/'
rii prime impune intensificarea 
: tospecțiunilor geologice în ve
derea identificării de noi /zăcă
minte, descoperirii de noi re
surse materiale. Totodată se 
prevede creșterea în continuare 
a resurselor de muncă. Satisfa
cerea acestor cerințe presupune 
o îmbinare armonioasă a .facto
rilor INTENSIVI și EXTEN
SIVI. Firește, în cadrul acestui 
proces ponderea cea mari mare, 
cea mai importantă o va avea 
intensificarea creșterii economi
ce. A fost o vreme cînd cerin
țele dezvoltării economice a Ro
mâniei au determinat priorita
tea factorilor extensivi. Acum 
modificarea raportului în fa
voarea factorilor intensivi im
pune o schimbare o opticii pri
vind creșterea economică. Ceea 
ce trebuie să domine astăzi este 
concepția potrivit căreia în con
dițiile actuale PERFECȚIONA
REA CALITATIVĂ a procesu
lui de producție este hotărîtoare 
pentru progresul material al 
patriei, pentru ridicarea nivelu
lui de trai 
lății.

al întregii popu-

MARCELA IRIMIE
asistent universitar

„VIITORUL PROFESIILOR-PROFESIILE VIITORULUI"
Cum va arăta vii

torul, care sînt ce e 
mai bune strateg i 
pentru care să optăm 
spre a ne realiza 
programele social-e- 
conomice de dezvc1- 
tare, în ce chip să 
realizăm o aec "-ă 
armonie între mediul 
uman și natură, iată 
probleme fundomei-- 
tale ce nu pot fi scoa
se în afara cercetă'- 
lor asupra viitorului.

în acest contex*. pe 
fundalul moriior pro
bleme ce ne frămin> 
tă, am întreprins o 
anchetă de opinie in
ternațională aesc'e 
„profesiile viitorului 
și viitorul profet - 
lor*, încereînd să 
surprindem, printr-o 
arie de opinii cît "xji 
diverse, modul în co
re concep viitorul din 
acest punct de veoe- 
re, atît etninen* oa
meni de științe, spe
cialiști, cît și ce; ca- 
re-l vor traduce în 
viață — tinerii de 
azi.k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

legătură cu aces* lap* ? 
Deschtoem arere-s -oestn cu rtopursurto

ha JEAVES A DATOR.

rHtaral aosarx : L * «x£3r <ăe »- — 
traarreeS la zsxsri* — „ - afjcc-lă* —
«rTcțr-Țg de =ars aăx-nar- ta &^mză~z 
teru. • aaecrxri: zacarac rriwt, de itoe seta-
BoJapa «odereă ; X aa -răsar de tâpeî — ^eU- 
=o jope* tehMOcrarice*: X za răsar de
— wtehs>jc<ăeî eSberaeoce*.

îs ceea ce pmesse pră=ă de Tist
pcszbu, cred ed ei <«nri~ ssta dețrabă. a 
reacție de : jaeeri are a xcxrtrxtai sas*-. ; al 
vă mărturisesc că ■■ cred ta riaMBtacaa hâ.

Dă sed. fcor-az răntsr admetapr tatoocrasta. 
îxtr-® cextradsare Acesx -cp de viitor
«r dice a «ratan scrxriă. —uiaterali. îm- 
mbAcupz dervatarea aza—ăa de —ifiariv* și 
asu*,ere la ar$tzoî pevceaL

tea ru» aor spus, cred eâ stai usd din a- 
sâaar: sa este de acrit sz stai nu cred că 

ar i wresar e-cista leriaoâopes de-a lungul 
tatarar. ■ a «Per: ort aaaczScln si asa c zm am 
anar-sz: de -â la sdust.-.a modernă
acaaM*. asa sees v-ansa de la industrie către 
^wear. VaU • a«taesc teteoiocie dbernetică ; 
div aaaaaaa au aaae • eaaMaaaae a tehnologiei 

-» esoe arsei—: diferită de ea. Tehno- 
. :C>a acro:c£a a î.st a* care a cerut o 
cuce de forțe de muncă, de muncă
tsx-i grea. Vuite mn necesitățile umane erau 
satt*rsne la (o^adirie t hrană. îmbrăcămin
te. aerriefi : modul de viață al oamenilor era 
twL-ștaar deterge-at de mediul ambiant în 
care trie*—

iadasxrială a produs schimbări 
■ari kt eririeaga oanoltri. fiind foarte potrivit 
deOaM astdri ea jandacție de masă*. Tehno- 
hpa fadatarială a distrus ritmul tehnologiei 
agrtatle și a transformat omul de multe ori 
tatr-o anexă a mașinilor. Astăzi acest mod de 
t.-* este -.mpregnat In guvernămlnt, educație, 
fam—ee. religie- însuși acest amfiteatru în care 
descutăm poartă amprenta tehnologiei indus
triale, fi-ecare persoană privește în aceeași di
recție ți totul e organizat în stil industrial

Din acest punct de vedere toate societățile 
industriale au aceleași trăsături.

Tehnologia cibernetică nu presupune centra
lizarea excesivă, nu cere o muncă umană grea 
si însuși conceptul de „cibernetică* semnifică 
..: cntroluî-: pe măsură ce tehnologia se dez- 

: tă ea cere o participare crescîndă a „inte- 
lectu'.ui uman*. Cred în acest viitor. Abia acum 
pot ftrmuia răspunsul propriu-zis al întrebării 
puse de dv. După părerea mea viitorul profesii
le.- aparține unui proces de diversificare prin- 
tr-o riguroasa sistematizare.

2 Răspunsul la această întrebare va consti
tui o continuare firească a celor spuse mai 
înainte. Dacă viitorul nostru va fi cel pen

tru care am optat — tehnologia cibernetică — 
înseamnă că orice distincție între munca fizică 
și munca intelectuală va dispare. In viitor nu 
vom mai distinge muncitorii de intelectuali în 
accepția noțiunilor contemporane. Vom munci 
cu plăcere nemaiîntîlnind fenomenul de satu
rație in diversele domenii de activitate. Dacă 
lumea va urma un viitor tehnocratic, diferența 
dintre munca intelectuală și munca fizică se va 
accentua. Dar acesta este un curent nedorit, căci 
servește la crearea unor elite privilegiate.

Viitorul nostru va fi însă fără îndoială vii
torul tehnologic cibernetic.

3 Istoria a demonstrat într-adevăr ireversi
bilitatea acestui proces despre care ați 
amintit. Părerea mea, însă, este că vii

torul trebuie să arate așa cum dorim noi. 
In acest sens nu cred că este exclusă dezvol
tarea cercetării științifice într-o proporție care 
să o consacre ca un al patrulea sector de ac

tivitate. Ar fi o continuare a evoluției prezen
te, cînd științei i se acordă sume ce depășesc, 
în țările industriale dezvoltate, 1—1,5 la sută 
din produsul social brut. Mai ales că se des
chid persepective imense folosirii pașnice a ener
giei nucleare, a energiei solare, că pe lîngă a- 
gricultura noastră tradițională vom descoperi 
noi surse de hrană. Totodată, înclin să cred că 
trebuie să fim pregătiți psihologic pentru a 
recepționa eventualele rezultate pozitive ale 
cercetărilor din domeniul geneticii pentru pro
ducerea „inteligenței artificiale*,

în ceea ce privește întrebarea pe care ați 
pus-o eu privire la saturarea posibilităților de 
ocupare a sferei serviciilor vă pot spune că 
într-o societate tehnologică-cibernetică acest 
domeniu poate absorbi teoretic cu mult mai 
mult decît ocupă el astăzi. Cred însă că una 
din cele mai grele nrobleme ce se ridică as
tăzi pentru a fi soluționate atît în țara mea si 
cred că și în țara dv.. este aceea de a găsi 
cele mai bune căi și mijloace pentru rezolvarea 
cea mai, potrivită a problemelor econpmico-so- 
ciale de distribuire a bunurilor societății. Ță
rile socialiste au din acest punct de vedere po
sibilitatea de a le rezolva mult mai bine ; și 
dacă în prezent au mai puține bunuri aceasta 
este numai cu totul temporar.

Anchetă realizată de 
LIVIU TURCU )

NOUTĂȚI • NOUTĂȚI • NOUTĂȚI «NOUTĂȚI • NOUTĂȚI ♦ NOUTĂȚI • NOUTĂȚI • NOUTĂȚI <NOUTĂȚI • NOUTĂȚI

„Comunistul"
de TUDOR OLARU

Editura politică

Iși propune să evidențieze a- 
cele aspecte care fac din mem

brul de partid un model de con
duită și comportare, îi asigură 
participarea competentă, oportu

nă și curajoasă la realizarea 
principiilor comuniste, de orga
nizare a societății noastre socia
liste.

uticâ 
și echitate 
socialistă

„EFICIENTA 
ECONOMICĂ 

MAXIMĂ"
de AUREL IANCU

Editura politică

Volumul abordează cantitativ 
și calitativ studiile eficienței eco
nomice. Noțiunea de eficiență 
economică maximă, funcțiile de 
optimizare văzute la diferitele 
nivele ale economiei și posibilită
țile lor practice actuale de calcul i 
și analiză întregesc eficient j 
obiectul cărții.

„Organizația U. T. C. 
un organism dinamic, 
un colectiv militant" 

de DUMITRU MATALĂ
Editura politică

Reușește să lărgească vizibil și 
competent cadrul manifestărilor 
circumscrise curent domeniului 
„vieții de organizație U.T.C.“. 
Lucrarea are meritul de a evi
denția plastic capacitatea orga
nizației U.T.C. de a mobiliza și 
interveni in modelarea conștiin
ței membrilor ei, de a-și face 
simțită influența în relațiile lor 
cotidiene, la locul de muncă.

cutegera 
de 
lecții

principii
și n< >rnic
ale < umanizării 
si acth ității 

x Panidukii
• i MBimist

>inân

„Sociologia 
și știința 

conducerii4* 
Editura Academiei R.S.R.

Studiile subordonate acestei 
teme susțin argumentat un as
pect sau altul al cîmpului de 
tangență dintre cele două disci
pline. Volumul pledează pentru 
recunoașterea interferenței știin
ței conducerii cu sociologia, in
tervenție motivată de cooperarea 
acestor științe pentru o cît mai 
bună valorificare a potențialului 
uman la toate nivelele de organi
zare.
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți 
mașina timpului ?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

BEREGOVOIGHEORGHI

V

Cosmonautul so
vietic s-a născut la 
15 aprilie 1921 in 
Fiodorovka — Pol
tava.

In anul 1938, după 
absolvirea școlii me
dii, intră la Școala 
de antrenamente 
pentru piloți din 
Lugansk. Absolvă a- 
ceastă școală cu ca
lificative strălucite. 
In timpul celui de-al 
doilea război mon
dial devine pilot pe 
un avion de vînă- 
toare.

După război, ur
mează cursurile Șco
lii superioare de ofi
țeri. iar mai tirziu, 
în urma absolvirii

unor cursuri specia
le, devine pilot de 
Încercare. In anul 
1956 absolvă Acade
mia forțelor aeriene.

In anul 1964 este 
inclus în detașamen
tul cosmonauților 
sovietici. In octom
brie 1968,
Beregovoi a 
pe nava 
,,Soiuz 3“.

Activitatea
lucită a fost răsplă
tită prin atribuirea 
titlului de Erou al 
Uniunii Sovietice ; 
cosmonautul sovie
tic este decorat cu 
numeroase ordine și 
medalii.

Gheorghi 
zburat 

spațială

sa stră-

Prin strădanii,
eforturi... transpirație

de GHEORGHI BEREGOVOI

Vă trimit pentru interesanta anchetă in legă
tură cu modul in care oamenii iși folosesc 
timpul două fragmente din cartea mea ..Un
ghiul de atac". însemnările din această carte 
au fost făcute de mine — unele in timpul răz
boiului împotriva hitlerismului. altele, in zilele 
eind m-am aflat la bordul navei spațiale ..So- 
iuz 3". Cred că aceste consemnări ii vor inte
resa pe tinerii din România deoarece ei vor 
putea să afle lucruri in plus despre noi. cos- 
monauții sovietici, despre orele petrecute de 
unii dintre noi atit pe front cit și in spațiile 
infinite.

înainte insă de a vă reda cele două frag
mente țin să . fac citeva remarci referitoare, 
evident, la subiectul aflat in discuție :

1. Există o multitudine de situații in viată 
cind o activitate umană desfășurată intr-un 
anume timp istoric poartă înscrisă in ea stră
daniile, eforturile și... transpirațiile unui timp 
pe care l-aș denumi simplu, premergător. Așa 
de pildă un student dă un examen in fata unui 
profesor, la o anumită dată. Potrivit ritualului 
cunoscut, profesorul întreabă. tinărul răspunde. 
Aparent lucrurile se petrec la o anume dată 
temporală. în realitate, calitatea răspunsului 
depinde de gradul in care studentul a știut să 
utilizeze cu folos acel „timp premergător", des
pre care v-am amintit inițial. Orele de muncă, 
de strădanie, de consum activ a materiei ce
nușii duc la rezultate bune, pe cind orice de
lăsare, orice „culcare pe o ureche" se poate 
răzbuna tocmai atunci cind te aștepți mai 
puțin...

2. Nu poți ști in care moment din viață ești 
obligat de o situație concretă să apelez: la 
fondul de experiență și cunoștințe asimilate in 
„timpul premergător" acțiunii pe care o între
prinzi. De aceea nu este permis nici un gol in 
informația generică și in structura ta intelec
tuală. ca lucrător calificat intr-un domeniu sau 
altul al științei, tehnicii, culturii ori artei si. în 
general, al oricărei activități umane. Nu o dată 
mi-am dat seama in viața grea și aspră de 
cosmonaut — de ce să n-o spunem 1 — că dacă 
aș fi neglijat insușirea unor cunoștințe ori for
marea unor deprinderi intr-un anume moment 
dintr-o comoditate ivită inevitabil — „natural", 
să-i spunem — biruită prin voință și conștiin
ță — poate că cel care vă scrie astăzi ar fi de
venit demult o amintire. Pentru că nu poți să 
știi la ce „probe" te supune viața în scur
gerea ei...

Și acum să revin la amintitele fragmente :
IL-urile noastre aveau de lucru pină peste 

cap : raiduri asupra aerodromurilor fasciste, 
distrugerea pozițiilor ocupate de artileria de 
cimp și antiaeriană. Pe atunci nu aveam nici 
un fel de experiență de luptă și aflindu-mă in 
văzduh mă simțeam ca intr-un castron cu supă 
— vedeam numai ceea ce era in fața nasului, 
încă nu eram in stare să mă orientez singur : 
mă uitam in jos și mi se păreți că Pămfntul e 
cifrat. Vecinul de grup identifica și bateria ina
mică și formația de tancuri camuflată in pă
durice. iar eu păream orbit, mă uitam și nu 
vedeam nimic.

în război (și nu numai in război !), singurul 
tău spirijin real și temeinic e experiența... 
acea experiență pe care nu o pot căpăta nici 
cele mai bune sfaturi, nici cele mai complexe 
regulamente și nici instrucțiunile cele mai 
amănunțite. Cum se întimplă adesea, in această 
privință a jucat un anumit rol și întimplarea. 
mai bine.-zis unul din acele episoade tragice de 
care este plin războiul... Locotenentul Panov, 
pilot in divizia noastră, ieșise dintr-o luptă ae
riană și, cu avionul avariat, căuta un loc de 
aterizare forțată. Dedesubtul lui sc intindea 
pădurea. Instrucțiunile, vechi alcătuite încă 
înainte de război, spuneau că in astfel de si
tuații coroanele copacilor trebuie considerate 
ca o suprafață netedă și recomandau să te lași 
pe ele ca și- cind ai ateriza pe sol. într-o anu
mită privință instrucțiunile s-au dovedit juste. 
Cind a venit in contact cu crengile mișcătoare 
ale pinilor avionul a redus viteza și dîndu-se 
peste cap a rămas agățat de copaci ; avionul 
nu a luat foc. rezervoarele nu au făcut explo
zie, iar pilotul ajutat de curele a evitat șocul 
puternic, și a rămas in viață. De aici incolo 
însă instrucțiunile n-au mai coincis cu practica 
vieții. Pădurea era prea înaltă, crengile pini
lor seculari prea groase și avionul a rămas 
agățat la o înălțime de 10 metri, intr-un păien
jeniș de ramuri groase și tari. Capacul carlin- 
gei se înțepenise și pilotul n-a mai putut să 
iasă... Multe s-au mai spus in jurul locotenen
tului Panov. Ascultind toate acestea mă con
vingeam din ce in ce mai mult că nouă, pilo- 
ților. nu ne este suficient să știm să zburăm 
pur și simplu bine, ci trebuie să știm ca in 
permanență să ne folosim la timp de toate cu
noștințele noastre.

Curind după această intimplare războiul m-a 
pus și pe mine la încercare. Faptele s-au pe
trecut cind aveam deja la activ mai mult de 
10 misiuni de luptă. Acum mă simțeam in aer 
mult mai sigur pe mine. Obiectul „atenției" 
noastre erau ca și pină atunci, eșaloanele ina
mice de pe magistrala feroviară, Velikie Luki-

Rjev. Cind am virat din nou spre ț;.-.:â am ob
servat un tren care, cu toate că avea vagoa-ele 
aprinse de flăcări iși continua drumul. M-am 
lansat in picaj. Pămintul »e năpustea vertigi
nos spre mine ; vagoanele care pină atunci m 
se păreau r.iște jucării se făceau din ce in ce 
ma; mari. Iată și loonmo*:va acum e mom■ ~t- 
lul ! Am tras manșa spre mine si redresi-'d 
avionul din picaj am observat, intr-o fracțiune 
do secundă, că din tenderul locomotive;, din 
cazanul ei și chiar de undeva de sub roți țis- 
neau. in toate părțile, șuvoaiele de apă si vă
lătuci de abur. Luind înălțime eram sigur că 
trenul deraiase.

Deodată avionul s-a cutremurat și în aceeași 
clipă motorul a inceput să tușească. Motorul 
trăgea din ce in ce mai greu, turațiile lui scă
deau vertiginos. Trebuia neapărat să aterizez și 
asta cit mai curind cu putință. Dedesubt, cit 
vedeam cu ochii, se întindea pădurea. Atunci 
mi-am amintit de aterizarea forțată a locote
nentului Panov. Aceeași pădure, aceeași situa
ție. dar cum și unde să aterizez ? Am eliminat 
de la bun inceput coroanele copacilor. „Vin Ia 
aterizare dinspre marginea celei mai apropiate 
liziere, nu mă așez pe ramuri, ci printre ele", 
în aceeași clipă in care m-a străfulgerat ideea, 
ochii incepuseră să și caute liziera. Motorul 
aproape că se oprise. Am ochit o porțiune unde 
trunchiurile erau mai rare, pădurea tinără mai 
deasă, am tras de manșe și... m-am pomenit 
pe pămint. Trăiam și cred că eram teafăr. Cu
relele au rezistat și eu stăteam atirnat de car
lingă. Mi-am desfăcut curelele și am izbutit să 
ies din carlingă. Totul s-a petrecut așa cum am 
plănuit 1

Mai tirziu. după ce am ajuns Ia satul ce! mai 
apropiat mi-a venit deodată in minte că ade
vărata experiență nu este nicidecum o sumă de 
deprinderi și cunoștințe acumulate in mod me
canic ; adevărata experiență, cea pe care te 
poți bizui întotdeauna este ceva care ÎN MO
MENTUL SUPREM iți descătușează mintea, 
conștiința, prin experiență concretă, tu devii 
stăpinul timpului tău. și. ca in acest caz. deo
potrivă. al propriei vieți.

★
A treia zi petrecută in cosmos a debuta» cu 

urletul sirenei. Nu mă trezisem la vreme. Lin
gă cabină aveam un ceas deșteptător. Probabil, 
însă, că acum și-au spus cuvintul nopțile nedor
mite ; n-am auzit clopoțeluL Atunci cei de pe 
pămînt au deconectat sirena. M-am integrat de
grabă in graficul de activitate. Această lege 
scrisă mă obliga să fac gimnastică timp de 25 
minute. Am luat extensorul și. tot răsucin- 
du-mă in imponderabilitate, timp de 25 de mi
nute. mi-am destins mușchii...

După micul dejun am pus din nou mina pe 
aparatul de fotografiat. în afară de aspectul 
pe care-I are orizontul Pămintului. ziua și in 
amurg, in cosmos sint foarte multe lucruri de 
fotografiat : anumite porțiuni ale uscatului. în
velișul de zăpadă al munților, ghețarii... Cir.d 
zburam deasupra Somalie; mi-a fost da» să 
văd un tablou unic prin efectul și proporțiile 
sale. Pe o suprafață uriașă bintuia un fel de 
furtună de zăpadă. Numai că limbile virteju- 
rilor pe care furtuna le lăsa in urma ei nu 
erau alcătuite din zăpadă ci. după cum am 
aflat mai tirziu. din nisip. Filmele pe care 
le-am făcut atunci au fost predate ulterior 
laboratorului de geologie al Universității din 
Leningrad. Studiindu-le oamenii de știintâ au 
ajuns la concluzia că fotografierea sistematică 
din cosmos a anumitor porțiuni ale suprafeței 
terestre poate contribui la dezvăluirea si înțele
gerea particularităților și legităților proceselor 
de eroziune a solului.

Către amiază, la bordul navei a fost recep
ționată o radiogramă : in conformitate cu pro
gramul stabilit. însoțitorul meu fortuit. nava 
fără pilot „Soiuz 2“ a aterizat intr-o regiune 
dinainte stabilită pe teritoriul Uniunii Sovietice. 
„O știre bună din toate .punctele de vedere" —. 
mi-am amintit bucuros.de cuvintele lui Gogol. 
La început am însoțit „Soiuz 2" în cosmos, 
apoi m-am întîlnit cu ea și în deplină concor
danță am îndeplinit. împreună, toate sarcinile 
privind manevrarea in comun și apropierea, si 
in sfirșit ne-am despărțit prietenește. Nu 
ne-am mai întîlnit după aceea. zborul meu 
trebuia să mai dureze.

După masa de prinz m-am odihnit puțin și 
apoi mi-am reluat garda cosmică. Nava înce
puse cea de a 36-a rotație, și conform progra
mului trebuia să o plasez, prin dirijare ma
nuală. pe o altă orbită. Pornind de la indica
țiile aparatelor am orientat nava in spațiu și 
am pus in funcțiune motorul de la bord. După 
aceasta mai trebuia să fac o orientare, dar de 
data aceasta după Soare și după aceea să sta
bilizez nava în poziția necesară. După ce m-am 
înscris pe noua orbită am inceput să simt că 
mă înțeleg din ce. in ce mai bine cu nava. 
Pină să ajung pe Pămint mai aveam încă. To
tuși. ducindu-mă in compartimentul alăturat 
să mă culc (mai bine-zis. să mă înfășor în 
scutece") îmi părea sincer rău că ziua de mii- 
ne era ultima zi a zborului meu in cosmos.

Sursa dramei pe care o ilus
trează ciudatul caz al Olinei din 
„în război un pogon cu flori" 
este apariția in ritmul vieții a 
unei inoportune soluții salva
toare, soluție la care eroina, 
abia ieșită din copilărie, nici nu 
se findise. In timpul războiului, 
de frica unor împrejurări de
zastruoase pentru viitorul fe
tei, părinții Olinei hotărăsc să 
o mărite cu băiatul cojocarului 
Cătălinoiu. Așadar, binele cu 
orice preț, pentru orice even
tualitate. socotită mai rea de- 
cit răul pe care orice bine im
pus de alții, fie ei și atit de 
apropiați cum sint părinții Oli
nei. îl conține. In acest fel. im
plicațiile morale, sau imorale, 
ale generozității rău înțelese, 
constituie tema pe terenul că
reia N. Velea se intilnește cu 
Ion Băieșu. altminteri atit de 
diferiți. în asemenea cazuri, 
insă, cum este cel al eroinei 
lui N. Velea. sau al persona
jului din Acceleratorul și Ier
tarea lui Ion Băieșu. comună 
este inoportunitatea soluției, co
mune sint dramele sau chiar 
dezastrele pe care le aduce, in 
mod aparent paradoxal, intere
sul excesiv șt necondiționat 
față de aproapele nostru. 
N. Velea. nuvelist remarcabil, 
apelează la un caz „ciudat", 
de inspirație rurală, petrecut in 
timpul războiului. El iși conti
nuă. astfel, intr-o oarecare mă
sură. preocupări și predilecții 
mai vechi, tematice și de me
diu. Criza Olinei. care suferă 
o brutală „întrerupere" a co
pilăriei, conține semne clare de 
autism. După suportarea solu
ției impuse de părinți, ea se re
trage la marginea satului, rupe 
legăturile cu oamenii, se de
dică îngrijirii pogonului cu 
flori pe care le vinde văduve
lor de război. Remarcabilă este, 
și aici ca și in Zbor jos. sur
prinderea inaptitudinii funciare 
a personajelor de a trăi dra
mele. Ele adoptă soluții care 
nu sint și soluționări, cu alte
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în orice caz vreau să vă spun 
că de cind sint pe șantier, i-am 
învățat pe destui meri meserie. 
Pe ciți nu-mi amintesc. că 
n-am ținut o contabilitate, dar. 
uitați, bunăoară. aveți unul 
dintre foștii mei ucenici chiar 
în fața dumneavoastră : tovară
șul Emil Ciuntu. secretarul 
U.T.C. pe șantier. Șef de echi
pă sint de mai multi ani. dar
po: să vă spun că pentru co
piii care m:-au trecut prin mină, 
am încercat să fiu ca un pă
rinte. Nu că m-am îngrijit «â 
învețe meserie. Cind m-am pri
ceput le-am dat sfat si ajutor, 
unde am știut $i am putut. Pen-

râmas muimm 1. A»*a e cea ma: 
mare satisfacție : să aC că oa
menii pe care i-ai invătat alfa
betul știu acum cit tine, ba 
chiar mai mult deci' tine. A- 
cum. ce vreau să vă soim ? 
Munca asta de sudor la nave 
pune din zi in zi mal multe pro
bleme. Poate ați văzut, facem 
vapoare din ce în ce mai per
fecționate. mereu acare cite o 
situație nouă să-i dăm de ca
păt. Zic. de aceea, că și mun
ca cu tinerii trebuie să tină pa
sul cu pretențiile actuale. Cind 
nu reușești să-i aduci unde tre
buie, înseamnă că undeva s-a 
strecurat o greșeală. Uite, mie 
mi s-a intimplat nu demult să 
greșesc. Iată ce s-a intimplat : 
am avut în brigadă opt tineri. 
Cinci ani i-am învățat meserie, 
m-au ascultat, au prins tot ce 
știam eu. mă rog. am fost foar
te mulțumit. Atit de mulțumit 
incit am venit aici, la organi
zația U.T.C. și am cerut, toți îm
preună. să ne constituim ca 
brigadă a tineretului. N-a tre
cut însă nici o lună și băieții 
mei au călcat peste o obligație 
pe care și-o asumaseră : să nu 
aibă nici o absență. E drept că 
s-au străduit să recupereze, că 
au tras din răsputeri chiar peste 
program, incit nu numai că am 
îndeplinit norma, dar chiar am 
depășit-o. Abaterea e insă aba
tere și vinovat de ea. nu că 
vreau să-mi pun acum cenușă 
in cap. cum se zice, am fost în
primul rind eu. I-am lăudat
peste măsură. E drept, că lau
dele astea le meritau. Știți cite
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Abonamentele 
se pot procura la 

casa cinematogra
fului

cuvinte decizia este aminată la 
nesfirșit. Modul caracteristic de 
a reacționa este evaziunea și 
nu confruntarea, punerea date
lor grave ale vieții în regie tea
trală. ca in jocurile copiilor 
•și nu demascarea. Personajele 
lui N. Velea n-au adevărate 
mijloace de apărare și. indife
rent de virstă. sint de fapt, 
copii. Aici stă calitatea insă și

Voinești. insă fără excesele de 
naturalism fiziologic ale bunu
lui său înaintaș. N. Velea este 
un prozator de semiton care se 
rezolvă, literar. in concizie, 
simț al nuanței, economie sti
listică și. nu in ultimul rind. 
lipsa verbului, a acțiunii in pli
nă desfășurare. Cu asemenea 
personaje și cu astfel de cali
tăți. subiectul ideal pentru

evidente erori de situare, spre 
roman. însă cazul Olinei. cei 
puțin așa cum ni-1 Înfățișează 
scriitorul, este irecuperabil pen
tru roman. închis și' rotund in 
datele lui esențiale, faptul lite
rar nu mai poate suporta o e- 
voluție romanescă — ceea ce 
propriu-zis nici nu are loc — 
decit cu riscul de. a-și pierde 
semnificația. Talentul lui N.
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marele defect al prozei lui N. 
Ve'.ea. defect pe care in special 
această nuvelă îi divulgă. In 
registru! evaziunii, al sustrage
rii din fata râului pentru care 
n-au soluții, personajele sint 
autentice, verosimile, iar auto
rul știe să le dea înfățișări nu 
o dată memorabile. Dirzenia și 
forța de a răzbi ale lui Darie 
din Desculț. Jocul cu moartea 
sau Pădurea nebună sint incom
patibile cu fragilitatea și ab
sența instinctului vitai. caracte- 
r:st;ce personajelor lui N. Ve
lea. Autorul Zborului jos este, 
ața cum s-a spus, un remarcabil 
continuator al lui Al. Brătescu

RIȚE
ore supi men tare au făcut anul 
trecu: mima; ei. băieții aceștia ?
8#0 Cu disciplina, n-am reușit

insă să-: deprind decit in par
te. S: -văparea mea. s-a întors 
impotriva noastră, a tuturor. 
Ane să-mi fie învățătură de
minte 'oată viața si v-o spun 
că * alții au făcut poate, in alte 
locuri, aceeași greșeală. Și mai 
e ceva. Vedeți, băieții aceștia 
nu prea știu să sufere. Nu vă 
m;ra:i. vă explic imediat. N-au 
avut de purtat pe umeri greu
tățile cu care s-au război: oă- 
rinfzi «or. n-au știut niciodată 
ce iK—miji grija zile: de mii- 
ne. E bine că n-au știu: și e 
sigur că n-or să afle niciodată.
dar asta au înseamnă că nu 
trebuie deprinși cu greutățile. 
Cu altfel de greutăți, bineînțe
les. Adică să nu lase baltă o 
treabă, dacă nu le reușește din 
pr-.ma încercare, să nu fugă de 
o meserie mai aspră pentru una 
ma. ușoară. Sudura nu-i. știe 
toată lumea, o muncă ușoară. 
Dar nu putem renunța la ea 
nici in ruptul capului ! De su
dori de nave este nevoie și are 
să fie și mai mult de aici în
colo. Și cine să lucreze aici, 
dacă nu tinerii ? Na. că m-am 
trezit vorbind ca Ia carte. Ori- 
cum. eu asta cred — și nit pe 
degeaba, ci cu motive serioase — 
câ tinerii pot șă se bată cu 
greutățile Ia fel de biheN—'une
ori chiar mai bine — ca..vîxst- 
nicii. Cu condiția să fie con
vinși 1 Păi. ce s-a făcut pe șan
tierul nostru, se putea realiza 
fără tineri ? Nici pomeneală ; 
Iară ce avem de făcut de acum
incolo. tot cu ei. cu băieții noș
tri o să ducem la capăt, mai 
bine și mai reped". Pentru asta, 
trebuie să-i pregătim mai cu 
grijă. Să le risipim teama de 
greu, să-i facem, să-și arate in- 
ti'eaga măsură. Dacă sint mi- 
nuiți cu răbdare, tinerii noștri 
pot face adevărate minuni. Nu
mai să știi cum să-i iei. ce să 
le ceri și cum să le ceri. Adică 
să torni în niște matrițe pe mă
sură metalul prețios care se află 
în fiecare iînăr. Dacă reușești, 
poți izbmdi cu ei orice, oricind 
și oriunde. Eu. Cristea Darie, șef 
de echipă la sudură 1 A sint 
gata să declar in scris că așa 
este".

E tocmai ceea ce l-am lăsat 
să facă.

NICOLAE VELEA

„In război, un 

pogon cu flori“
acest prozator este unul de fac
tură nuvelistică, dramatic ex- 
oozitiv. fără șanse de evoluție 
romanescă. „In război un po
gon cu flori" conține asemenea 
momente excelente. în care 
prozatorul dovedește o bună 
„supunere la obiect". In spe
cial este remarcabilă surprin
derea cu acuitate a gesturilor 
mecanice, a ticurilor, a manii
lor hilare, tragi-comice. Matu
rii din proza lui N. Velea pro
voacă nenorocirea cu veselie 
stranie, inconștientă. Cele două 
familii pun la cale nefericirea 
copiilor ca intr-o farsă grotes- 
că. amuzindu-se obscen pe sea
ma nevinovăției victimelor. 
Incapacității tinerilor de a trăi 
drama. suferința căreia sint 
meniți, ii corespunde, in re
gistru burlesc. reducția sufle
tească a maturilor. Insă auto
rul nu ține seama așa cum ar 
trebui de exigențele ce decurg 
din natura talentului său. dar 
si din factura „subiectului". 
Materialul nuvelistic se revarsă 
adesea peste marginile îngă
duite tinzind, in virtutea unei

Velea. remarcabil in durata 
specifică nuvelei, in stăpînirea 
efectelor. in întreruperea la 
timp a „povestirii" (el nici nu 
este un povestitor !). suferă o 
gravă avariere. in special în 
partea a doua a acestei nuvele 
hibride, dar nu numai acolo. 
Ideea de transformare este 
Inadecvată cazului și. mai în 
general, nuvelei, acumulare de 
ticuri și automatisme ce 
vorbesc despre stagnare, reduc
ție și chiar involuție. Introdu
cerea in cimpul rigid, static, 
al nuvelei a unor elemente, 
scene, personaje străine de ob
sesia ce definește cazul. este 
cel puțin o inabilitate. N-am. 
firește. prejudecata genurilor 
și a speciilor, dar nici nu pot 
să nu observ cealaltă prejude
cată. foarte răspîndită : renun
țarea ușuratecă la un minimum 
de rigoare și proprietate în 
multe „proze" de azi. in special 
..romanei.

Faptele arată că mentalitatea 
estetică a unor autori este des
tul de precară. Cel mai izbitor 
semn constă intr-o vană cre

dință'in ierarhia speciilor : toa
tă lumea scrie romane, orice 
experiență. Cit de sumară, este 
împărțită pe capitole și bote
zată „roman". Se' face caz. pe 
de altă parte, de actualitatea 
„barocului" și, in virtutea aces
tei mode, se pierd din vedere 
nu numai învechitele" reguli 
clasice — din care trebuie re
ținută ideea adecvării și nu 
normele înseși — dar este elu
dată problema semnificației și 
importanței faptelor despre 
care nici nu se mai discută. Si
gur că un autor neînsemnat, in 
orice caz minor. poate cădea 
repede victimă mitului temelor 
mari, insă această situație nu 
poate deveni, cum se întimplă. 
o cauză acceptabilă a deselor 
concesii ce se tac unei proze 
superficiale, delectabilă, poate, 
ieșită mai mult din simțuri de
cît dintr-o conștiință problema- 
tizantă. Cultul „barocului" in 
proză ascunde azi în foarte 
mare măsură absența maturi
tății, un gust inferior. El creea
ză o modă primitivă din care 
face parte și credința superio
rității ierarhice a „romanului", 
în parte, N. Velea. cu „In război 
un pogon cu flori" este, poate 
fără s-o știe, victima unei ast
fel de mode a autorilor dez- 
obișnuiți sau neînvățați cu ri
goarea și simțul măsurii. Acești 
autori nu știu unde să se o- 
prească pentru că au început 
fără să știe prea bine ce au 
vrut. Ei scriu mereu acea proza 
„țîrîită". considerată încă de
mult, de Al. Philippide, o „epi
demie" de mediocritate : „Lite
ratura aceasta se servește de 
un stil special. Stilul țîrîit. Sti
lul acesta, ușor și banal, ca apa 
îndulcită cu zahăr, în care ai 
uitat să pui lămîie, ca s-o pre
faci măcar în limonada. Stilul 
tîrîit e mai puțin chiar decît o 
limonada. Acest stil, de altfel, 
nu aparține exclusiv literaturii 
de care vorbim. El se infiltrea
ză citeodată chiar în opere bine 
construite ale unor autori de 
valoare. Acest stil moliu. albu
riu. searbăd, leșiet și leșinat, 
oftat și tremolat, dulceag și lă- 
lîu, este o primejdie pentru 
gustul public". Nu e cazul lui 
N. Velea. dar e bine să știe 
unde, poate duce lipsa de rigoa
re, mai ales in condițiile modei 
despre care am vorbit.

C. STANESCU
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pentru mărcile străine), a 
fost nifel închis, pe urmă 
iar a mai făcut o co
pilărie. s-a luat cu jocu
rile <le noroc și cu niște 
afaceri pe sub mină, a fost 
tot timpul urmărit de ghini
oane, numai r.l știe prin cite 
a trecut, data lui e un ro
man, dacă nu cumva chiar o 
trilogie. Acum vrea să se re
cupereze. să se reintegreze, 
regretă tot ce-a făcut, iar cind 
regretă el îți vine să pttngi.

U-em angajat pe loc, deși 
alji salanați mi-au atras aten
ția că nu e bine, nu e pru
dent și legal ce fac. Am stri
gai la ei și i-am mustrat se
ver, reproșîndu-le că nu știu 
să înțeleagă un suflet ome
nesc. „Omul, ce minunat sună 
acest cuvînt". le-am zis in în
cheiere și le-am închis ușa in 
nas. Pentru ca chiar peste cî- 
teva zile, acei răuvoitori să 
vină la mine și să mă anunțe 
că recuperabilul ia leafa de
geaba, nu știe să facă nimic. 
Cei care-l simpatizau nu m-au 
lăsat la sfîrșitul lunii pină cind 
nu l-am trecut pe lista celor 
evidențieți și prcm>ați, trebuie 
să-l încurajăm. îmi ziceau ei, 
nu contează că nu muncește, 
că e cam leneș și că a fost 
prins șterpelind niște bunuri 
ale instituției. totul a fost o 
simplă glumă, să «vem încre
dere în oameni, binele aduce 
după el binele, in fond recu
perabilul e copilul nostru, tre
buie să știm să-l creștem, să 
nu repetăm greșelile care s-au 
făcut cu el în trecut. în plus, 
mai zicea unul dintre simpa- 
tizanti, băiatul ăsta arc niște 
sclipiri in privire de-a 
dreptul tulburătoare, mt se 
știe dacă nu cumva vine 
într-o zi cu o idee de 
geniu. .Așa că l-am premiat.

după care am acceptat să fiu 
invitatul lui la un restaurant 
de lux, după care am trecut 
intr-un bar de noapte, bine
înțeles însoțit de simpatizanții 
lui. Aici, la bar, recuperabilul 
se simțea în elementul său, 
era cunoscut de toată lumea, 
inclusiv ospătari, orchestra l-a 
salutat cu o melodie special 
închinată lui, responsabilul l-a 
îmbrățișat, intr-un cuvînt, ne-a 
organizat o seară minunată, 
dovadă că la sfirșit am în
ceput să ne tutuim.

Recuperabilul devenise în 
curind un fel de om de bază 
în instituția noastră, îți vira 
nasul în toate, ne dădea chiar

sfaturi, nu mai acea un loc 
precis de muncă, era pretutin
deni. tntr-o zi, cineva' l-a 
prins cu un matrapazlic, un 
gest destul de urît (nu spun 
ce anume), drept pentru care 
l-am chemat la mine și l-am 
mustrat cu asprime.

— Dom-le, mi-a explicat el, 
trebuie să înțelegi că nu mi-e 
ușor nici mie să mă recunerer. 
și să mă reintegrez, trecutul 
a lăsat în mine urme, dar fac 
toate eforturile ca să-mi în- 
frînez pornirile rele. Impor
tant este că de fiecare dată 
îmi pare rău. adică am învă
țat să regret, iar un om care 
știe să regrete e pe jumătate 
îndreptat. Aveți încredere în 
mine.

Dar n-a mai trecut decît o 
săptămină și recuperabilul

Doru a făcut-o iar de oaie, 
adică a furat dn nou, toată 
lumea ‘a aflat, nu mai aveam 
încotro, trebuia să iau cele 
mai drastice măsuri împotriva 
lui, adică să-l dau afară și să 
pun justiția pe urmele lui. Dar 
au dat din nou năvală peste 
mine simpatinzanții recupera
bilului, au început să plîngă 
și să mă implore, recuperabi
lul Doru plîngea și el și se da 
cu capul de pereți și de mo
bile. dar eu ce puteam să 
fac ? Au găsit ei soluția. „Tu 
tot nu ai copii și ești singur 
pe lume, ca și el. Infiază-l fi 
ocupă-te de educația Iții, fă 
o faptă pentru care și el și 
societatea îți cor fi recunoscă
tori". Doru s-a repezit și m-a 
îmbrățișat, eu m-am înduio
șat. am vărsat o lacrimă și am 
cedat. In aceeași zi, i-am fă
cut formele de înfiere, acum 
eram obligat să duc lucrurile 
pînă la capăt.

Dar nu trecură decît cîfeoa 
zile și mă trezesc într-o dimi
neață cu mai mulți tovarăși 
de la Miliție la domiciliul 
meu. Veniți repede, zic ci, 
pentru că recuperabilul dum
neavoastră v-a devalizat insti
tuția, v-a furat tot, inclusiv 
mobilierul și covoarele, de ce 
angajați un astfel de om fără 
să ne întrebați și pe noi ?

Am fugit repede la insti
tuție, am luat din mers un 
picior de scaun și am început 
să-i caut pe cei care mi-l adu
seseră pe recuperabil și mă 
convinseseră să-l angajez și 
să-l înfiez. Nu i-am găsit, se 
ascunseseră ca-n gaură de 
șarpe și atunci am început să 
mă loves- singur în cap cu 
piciorul de scaun.

— Acum recuperează-te, re- 
cuperează-te! îmi ziceam 
printre dinți și mă loveam 
drept în creștet.
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Producție a studioului „Mosfilm"

Scenariul și regia : Daniil Hrabrovițki ; imaginea 
Serghei Vronski

Cu: Kirill Lavrov, Ada Rogovțeva, Andrei Popov, 
Igor Gorbacev, Igor Vladimirov, Zinovi Gerdt 
La Festivalul de la Karlovy Vary 1972 filmul a 

fost distins cu Marele Premiu, Mențiune specială 
U.N.-I.A.T.E.C. si cu Premiul Asociației actorilor 
dramatici din R.S.C.
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Producție a studioului „Mosfilm"

Scenariul : Vasili Șukșirt - după o povestire de 
S. Antonov ; regia: Nikolai Gubenko; imaginea : 
Elizbar Karavaev ; muzica : Viaceslav Ovcinnikov 
Cu : Mihail Gluzski, îrina Miroșnicenko, Nikolai 
Gubenko, Lena Smirnova, Mișa Rodialtov, O. La
rionova, I. Șarin, L. Stoianova, N. Bondarciuk, A. 
Rumianțeva, I. Kosih, F. Odinokov, V. Filippov.
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Producție a studioului „Mosfilm" 
Scenariul : Aleksandr Cervinski — după motivele 
romanului „Judecați-mă, oameni" de Aleksandr 
Andreev ; regia : Nikolai Moskalenko ; imagi
nea : Nikolai Olonovski ; muzica : Mark Fradkin. 
Cu : Evgheni Kindinov, Janna Goroșenia, Liubov 
Nefedova, Nelli Pșennaia, Daria Vasilievna, Ta
tiana Peltțer, Alla Larionova, Armen Djigarha- 
nian, Mihail Kokșenov, Vladimir Tihonov, Nikolai 
Serghienko, Gherman Kozlov, Viaceslav Nevinnii.
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Petrolul—Farul
Metalul piopeni—Metalul Buc. 
Gloria Buzău—F.C. Galați 
Corvinul—Minerul B.M.

Metalul Drobeta—C.F.R. 
Catanzaro—Varese 
Genoa—Brescia 
Mantova—Bari
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I„BOBOCUL"
Un dram de om și un car de 

minte. Cam aceasta este apre
cierea ce ar putea fi făcută cu 
privire la „bobocul" Cătălin 
Băcanu din clasa I. Zilele tre
cute, in timp ce se afla la

rc* ti-A;®- 
la între- 

de Transoortun Auto, 
item siguri. \a încerca 

să găsească o soluție corespun
zătoare.

SPORT • SPORT

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU. secretar geaeral al Parti
dului Comunist Român. Președintele Coasrliata. de Stat >1 
Republicii Socialiste România și ION GHI ORGHE MIIRIIL 
Președintele Consiliului de Miniștri al Bepitaliru Socialiste 
România, au primit din partea tovarășilor MAO lZtHX. 
Președintele Comitetului Central al Part d— <. — _n i (ci
nez, DUN BI-U, Președinte ad-interim a! Repablicti Popi 
Chineze, și CHJ EN-LAI, Premierul Cnmâbnlai de Stat al 
publicii Populare Chineze, următoarea tries ramă i

Am primit cu bucurie călduroasa s; prieteneasca 
de felicitare pe care ne-ați adress:-o ■ 
XXIII-a aniversări a proclamări. R 
In numele Partidului Comunist Cr.. 
poporului chinez, precum și al tos 
Partidului Comunist Român, guvern 
mulțumirile noastre sincere.

Urăm din toată inima poporul:; 
ducerea Partidului Comunist Romă: 
Nicolae Ceaușescu, să obțină noi 
construcția socialistă și în lupta ne 
denței naționale și a suverani'ă;:: țâ

Fie ca prietenia revoluționară z. 
porul român să se întărească și să

e v-

Vineri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe W’.odzi- 
mierz Reczek, președintele Co
mitetului general pentru c 
ră fizică și turism din Reoubli- 
ca Populară Polonă, care face 
o vizită in țara noastră.

Ion Pățan, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
trul comerțului exterior, a pri
mit pe W. F. Treiber, orim- - 
cepreședinte la Banca Federală 
de Rezerve din New York.

Vineri a părăsit Cam ala de
legația guvernamentală a R.P 
Polone, condusa de Josef Te?- 
chma, vicepreședinte 
liului de Miniștri al 
lone.

V --

CRONICA

Vizita delegației organizațiilor de tiieret

Mozambic, Guineea-Bissau si bulele Capta Ierte

Delegația organizațiilor de 
neret ale mișcărilor de elibei 
djn Angola, Mozambic, Guineei 
Bissau și Insulele Capului Ver
de care, la invitația C.C. al 
U.T.C., efectuează o vizită ta 
țara noastră, a fost primită 
neri dimineața de către tovară
șii Elena Poparad și Silvestru 
Patița, vicepreședinți ai Consi
liului Național al Pionierilor. 
Cu această ocazie, au fost pre
zentate principalele proiecte ale 
organizațiilor de pionieri di.-, 

J România. A urmat aooi o vizită 
“ la Palatul Pionierilor. unde 
l membrii delegației au luat cu

noștință de activitățile unor 
cercuri pionierești și au avut o 
lntîlnire prietenească c u repre
zentanți ai pionierilor din Capi
tală. în cadrul întllniriî. te ară- 
șul Condesse Antonio Jose, 
membru al C.C. al M.P.L.A., 
mulțumind pentru primirea ce 
i-a fost rezervată delegației, a 
transmis un salut din partea co
piilor din Angola, Mozambic si 
Guineea-Bissau și a făcut o pre
zentare a luptei popoarelor din 
coloniile portugheze.
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TN BUCEGI SAU MEHEDINȚI
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on caza 
■orecra. ine- 

Condlțu obiective 
Irturisit-o majorita- 
Uorilor de unități 
- exista pe deplin. 

Lipse*» insa. In unele locuri 
— după cum credem că a re
zultat și din microancheta 
nos.tră — spiritul gospodăresc, 
optica justă față de clienții cu 
matricolă pe braț. Și acestea 
sint, evident, lucruri ce pot fi 
remediate. Atenție, vom re
veni ’

PREFERA „POPASUL 
TURIȘTILOR"

Reportajele apărute în coloa
nele ziarului nostru au adus, nu 
o dată, în prim-plan profilul 
..forestierilor", tainele meseriei 
lor — atît' de străvechi — aflate 
astăzi intr-o permanentă trans
formare și modernizare. înfrun- 
tind bărbătește asprimile vre
mii. cocoțați pe pantele abrupte 
din Bucegi sau Făgăraș, din Pa
ring sau Ceahlău, acești tineri 
(fiindcă majoritatea sint, astăzi, 
tineri, purtători ăi ’meseriei din 
tată-n fiu) muncese, învață, des
fășoară — asemeni colegilor de > 
generație din alte profesii — e- 
forturi pentru a ridica eficiența 
activității lori a promova, în 
inima codrilor, adevărate tehno
logii moderne de lucru. Un 
exemplu : în parchetele forestie
re din Munții Mehedinți se des- ■ 
fășoară o serie de acțiuni pen
tru generalizarea aplicării meto- I 
delor de exploatare intensivă a 
masei lemnoase, în „trunchiuri • 
lungi 
..Poiana" și cele, de pe 
Cernei. unde s-a asigurat 
această cale un înalt grad 
mecanizare a lucrărilor, au ob
ținut spectaculoase creșteri ale 
producției, reduceri de mano
peră și de cheltuieli de trans
port.

NE-AM INFORMAT 
PENTRU DVS.

OFICIUL 
DE ORIENTARE 
PROFESIONALĂ

joacă cu alți feopii, găsește în 
iarbă un pistol.

— Acum avem cu ce să ne 
jucăm, rostesc entuziasmați 
vreo doi colegi de „recreație*.

— Dă-mi-1 mie, se repede un 
altul.

Dar prichindelul știe ce are 
de făcut. înșfacă pistolul și o 
zbughește. Peste o jumătate de 
ceas, arma (în stare de func
ționare și încărcată — nota 
bene) se afla pe unul din bi
rourile Inspectoratului jude
țean de miliție Argeș. Bravo 
Cătăline !

Tinărul D. Chiriță nu avea 
nimic deosebit de făcut, In 
afară doar de a pierde vre
mea. $i 
obiecte 
priu.

— Cit 
ăsta ? rostește retoric 
torul" către un client de oca
zie. agățat la colțul străzii. 
Putin, ma'stre, puțin : aproape 
că-l dau tie pomană. Și adaugă 
confidențial : știi, am nevoie 
de bani, un necaz in familie, 
mă înțelegi.

Cam aceasta era de fapt 
„placa de rezistență" cu care 
D.C. încerca să plaseze obiec
tele furate din citeva între
prinderi de stat. Valoarea to
tală a acestora — peste 20 000 
lei. ...Tot vorbea Chiriță (min
țind) despre un necaz In fami
lie. Iată că știa ce spune 1

Rină la urmă Stancu Pamfil 
mi-a mărturisit că e dintr-o 
comună tjin județul Teleorman 
și că, acum, a poposit în Ca
pitală fiindcă pe la el pe aca
să e mult de lucru : „porum
bul, cartofii, sfecla — toate 
trebuiesc strînse, depozitate. 
Muncești dc dimineața pînă 
seara". Părinții săi sint coope
ratori. Ca și fratele său. El a 
încercat să dea examen la un 
liceu din Alexandria, acum 
vreo doi ani, dar n-a reușit... 
De atunci bate ulițele satului, 
ale orașului Alexandria, ale 
Capitalei. Banii de buzunar 
(cei ’ cu care a venit acum, fă
ră rost, în București, sau cei pe 
care îi irosește trăgind cu o 
pușcă de bîici în tinichele) sînt 
storși din munca părinților. O 
întrebare nu și-a pus-o : cit o 
să țină viața asta ? !

Acum e arestat și va primi 
desigur sancțiunea cuvenită. 
Iată faptele : Șoferul G. Cio
can, de la cooperativa „Mun
citorul" din Buzău, tocmai 
plecase în cursă. în garaj — 
acolo se aflau doar colegi de 
muncă în care avea deplină
încredere — își lăsase cîteva 
obiecte și o mică sumă de
bani. Nicolae Florinei, timplar 
la aceeași cooperativă, care— 
se pare — îl pîndise, se în
dreaptă spre garai și... ghi
nion ’. Este 
flagrant ! De 
are doar 21 de 
avut asemenea

Specialiști cu înaltă calificare, 
sociologi, psihologi, cadre didacti
ce (din cadrul Oficiului de orien
tare și selecție profesională, re
cent înființat în Capitală) vor ac
ționa pentru sprijinirea procesului 
de orientare profesională, în func
ție de aptitudini și preferințe, a 
tinerilor. Totodată Oficiul — care 
dispune de listele locurilor exis
tente pentru admiterea în învăță
mântul tehnic, de monografii pen
tru peste 150 de profesii — va 
desfășura și o intensă colaborare 
cu instituțiile de învățămînt. La 
Casa de cultură a sectorului 5 a 
și fost creat un centru de infor
mare profesională, al cărui prin
cipal scop este 
mai deplină a 
sele exigențe, 
perspective ale
drul procesului general de dez
voltare a economiei naționale.

ta
Monza—Arezzo

».

Cu : Bimbolot Vataev, Hașim Gadoev, Sairam 
Isaeva, Svetlana Norbaeva, Gurminci Zavkibekov, 
Otar Koberidze, Alim Hodjaev, Ghivi Tohadze.

Ștefania Hie, profesoară 
Școala generală nr. 2 din satul

-za::a a vizi

a studioului „TadjikfilmProducție a studioului „Mosfilm ProducțieProducție a studioului „Maxim Gorki

Scenariul și regia : Serghei Soloviev ; 
nea : Leonid Kalașnikov ; muzica : I.

imagi- 
Svarț

Cu : Mihael Ulianov, Maia Bulgakova, Ecaterina 
Vasilieva, Zinaida Slavina, Anatoli Romațin, E. 

Steblov, R. Markova.

2 ORE PENTRU NUMAI 
10 MINUTE !

FILMULUI SOVIETIC

CAMPIONATELE INTER
NAȚIONALE DE TENIS ALE 
SPANIEI, ultimul concurs pe 
zgură, contind pentru „Marele 
Premiu-FILT", au continuat la 
Barcelona cu disputarea prime
lor două partide din sferturile 
de finală ale probei de simplu 
bărbați. Campionul român llie 
Năstase, l-a întîlnit pe america
nul Tom Gorman, cel pe care-1 
învinsese în finala „Cupei Da
vis", desfășurată sâptămîna tre
cută la București. Și de data 
aceasta meciul dintre cei doi te- 
nismeni a oferit o dispută spec-

■if 
taculoasâ, victoria revenindu-i 
în două seturi, cu 6—4, 8—6, lui 
llie Năstase.

în cea de-a doua partidă a 
„sferturilor", cehoslovacul Jan 
Kodes l-a eliminat cu 6—4, 6—3 
pe spaniolul Andres Gimeno^ 
cîștigătorul ultimei ediții a tur
neului de la Roland Garros.

în celelalte meciuri, america
nul Stan Smith îl va întîlni pe 
australianul Colin Dibley, iar 
spaniolul Manuel Orantes va 
juca cu rhodesianul Andrew 
Pattison.

PROGRAM COMPETIȚIONAL ,

In trecere
prin |U|oscova

Sfîrșitul
LIUBAVINILOR

Scenariul : Gherman Drobiz, Baris Lobkov, Lud* 
wiga Zakrjevskaia, Anna Paitik ; regia : Ilia Gu
rin ; imaginea ; Evgheni Davidov ; muzica : Ian 

Frenkel.
Cu : Evgheni Kar.elskih, Serghei Șakurov, Nikolai 
Merzlikin, Hodjam Ovezghelenov, Lidia Konstan

tinova, Viaceslav Nevinnii, Vera Kuznețova, 
Valentina Egorenkova.

Producție a studioului „Mosfilm 
Scenariul : L. Nehoroșev, L. Golovnia - dupâ 
romanul „Liubavini" de Vasili Șukșin ; regia : 
Leonid Golovnia ; imaginea : Boris Brojovski ; 

muzica : Nikolai Karetnikov
Cu : Albert Akciurin, Marianna Vertinskaia, Va
leri Hlevinski, Galina lațkina, B. Dvorjetki, G. 
Jjenov, A. Djigarhanian, I. Gucev, A. Vanin, E 
Izotov, R. Filipov, N. Parfenov, N. Sazonova, L. 

ludov, L. Sokolova.

Scenariul : Grigori Koltunov ; regia : Boris Ki- 
miagarov ; imaginea : Davlat Hudonazarov ; 

muzica : Arif Melikov.

FOTBAL. Etapa a VIII-a a cam
pionatului național se va disputa 
în două „reprize**. Azi în Capi
tală va avea loc întîlnirea Ra
pid — Dinamo (stadionul „23 Au
gust, ora 17,30), iar la Brașov, 
Steagul roșu — F. C. Argeș (ora 
14). Partidele au fost devansate 
pentru a da posibilitatea giulește- 
nilor și argeșenilor să aibă o zi 
în plus de odihnă înaintea meciu
rilor de săptămîna viitoare cu Ra
pid Viena și respectiv Real "" 
drid. Celelalte partide se 
desfășura după următorul 
gram : Steaua — Sportul 
depțesc (stadionul 23 August — 
ora 16.15), Petrolul — Farul ; 
C.F.R. Cluj — „UM Cluj; Univ. 
Craiova — Jiul; U.T.A. — S. C. 
Bacău; C.S.M. Reșița — A.S.A. 
Tg. Mures (toate întîlnirile încep 
la ora 14).

HANDBAL. Campionatul repu
blican programează duminică ur
mătoarele jocuri : Masculin. în 
Capitală : Voința — Dinamo Bra
sov (stadionul Voința, ora 11,30) și 
Univ. București — Independența 
Sibiu (Stadionul Tineretului, ora 
11). în tară : „U“ Cluj — Politeh
nica Timișoara; Minaur Baia 
Mare — Steaua; „Trotușul" Gh. 
Gheorghiu-Dej — Dinamo. Femi
nin. în Capitală : Progresul —
Voința Odorhei (stadionul Pro
gresul. ora 9); Rapid — „Mureșul" 
Tg. Mureș (stadionul Giuiești. ora 
11.15). în țară : Constructorul Ti
mișoara — Univ. București: Univ. 
Timișoara — UE.F.S. București ; 
Rulmentul Brașov — Textila Bu- 
huși.

RUGBI. Etapa a IX-a progra
mează întîlnirile : în Capitală, 
sîmbătă : Steaua — Vulcan (sta
dionul Ghencea, ora 15.30), 
duminică. Dinamo 
troșani (stadionul
11,30) și Gloria — 
(teren Gloria, ora

Ma
var 

pro- 
ștu-

iar
— Știința Pe- 
Olimpia,

Grivita
10). în

ora 
Roșie 
țară :

Farul — Univ. Timișoara; Preci
zia Săcele — C.S.M. Sibiu; Poli
tehnica Iași — Sportul Studențesc; 
Rulmentul Birlad — C.S.M. Su
ceava.
- VOLEI. în Capitală, în.'campio
natul diviziei A sînt p-rogrt l îate 
întîlnirile ; azi, în sala Giuiești, 
ora 17 Steaua — Electra (m), iar* 
la ora 18 : t.E.F.S. — Pro
gresul (m). duminică în sala 
Dinamo, ora 8,30 :
Univ. Timișoara (f), ora 9,30 :Di- 
namo — Rapid (f), 
Giuleș.ti, de la . ora
București — Penicilina (f).

BASCHET. în campionatul di-, 
vizi ei Â (masculin) sînt progra-i 
mate următoarele partide : Azi, 
în Capitală, în sala Dinamo dhi; 
Șos Ștefan cel Mare, începînd de 
la ora 16 : Dinamo — Academia 
Militară, Voința — Rapid, I.C.H.p.
— Politehnica București, iar dumi
nică, în sala Giuiești, de la ora 
S : Steaua — Politehnica Cluj. în 
țară : „U“ Cluj — I.E.F.S. Bucu
rești și Univ. Timișoara — Fa
rul Constanța.

PATINAJ ARTISTIC. La Pati
noarul „23 August**, de la ora 16, 
au loc probele de libere** din 
cadrul celei de a Vl-a ediții a 
concursului interrațional de ju
niori. după care va urma o de
monstrație a laureaților concursu
lui.

BOX. în cmci orașe ale țării, la 
Constanta. Brașov, Arad, Oradea 
și Timișoara au loc galele pri
mei etape a returului din cadrul 
„Cunpi F.R. Box".

ALEȚISM. Pe stadionul Repu
blicii, azi (de la ora 14) și du
minică (ora 9) au loc întrecerile 
dip cadrul diviziei naționale de 
atletism între formațiile Dinamo. 
Steaua. C.A.U. si Metalul. Timiș, 
r’ut T a ’ Cîninu1ung va avea loc 
disputa dintre formațiile Argeș, 
Brașov și

GABRIEL FLOREA

în
Medicina

iar în sala
9,00 Univ.
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de peste hotare
Președintele Republicii Arabe 

Siriene, Hafez El Assad,
a primit pe conducătorul 
delegației guvernamentale

române
DAMASC 20 (Agerpres). — 

- Joi, 19 octombrie,, tovarășul 
Emil Drăganescu, Vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Socialiste ■ 
România, care, la invitația gu
vernului sirian, face o vizită o-.,, 
ficială la Damasc, a fost primit 
de președintele Republicii Ara
be Siriene, Hafez El Assad.

Conducătorul delegației româ
ne a transmis președintelui R.A, 
Siriene, Hafez El Assad, din 
partea tovarășului Nicolae 

* Ceaușescu, președintele Consi- 
' liului de Stat al Republicii So- 
t cialiste România, un mesaj de 

salut prietenesc, adresîndu-i 
i cele mai bune urări de sănăta- 
> te și fericire personală, expre

sia satisfacției pentru restabili
rea relațiilor diplomatice și do
rința de dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri între cele 
două țâri și popoare, urări de 
pace și progrese poporului sirian 
prieten.

Mulțumind pentru mesajul 
primit, șeful statului sirian a 
transmis, la rîndul său, preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut de caldă prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire, exprimîndu-și bucuria 
pentru restabilirea relațiilor di
plomatice.

Hafez El Assad a apreciat că 
acest act deosebit de impor
tant, precum și acordurile sem
nate deschid o nouă perspecti
vă pentru strîngerea legăturilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare.

In timpul întrevederii, s-a 
subliniat hotărîrea celor două 
părți de a se acționa pentru 
lărgirea relațiilor româno-siri-

ene în domeniile politic, econo
mici și cultural-științific, în in
teresul celor două popoare, al 
cauzei păcii și socialismului în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Delegația M.A.N.

la Leningrad
Delegația Marii Adunări 

Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
a sosit, vineri cimineață, la 
Leningrad.

In aceeași zi, la sediul Co
mitetului Executiv al Sovie
tului Orășenesc Leningrad, 
a avut loc o întîlnire la 
care au participat președin
tele Comitetului Executiv, 
A. A. Sizov, precum și de- 
putați ai Sovietului orășe
nesc. A participat, de ase
menea, Gheorghe Badrus. 
ambasadorul României in 
Uniunea Sovietică.

Delegația M.A.N. a vizitat, 
apoi, impresionantul cimitir- 
monument Piskariovo, unde 
sini înmormîntați eroii că- 
zuți în anii războiului pen
tru apărarea patriei împo
triva cotropitorilor fasciști 
si a depus o Coroană de 
flori.

Wu interes
in Luxemburg față 
de apropiata vizită

a președintelui
Nicolae Ceausescu
Interviul ministrului de externe
al Luxemburgului, Gaston Thorn

„Lege
marțială44
la Seul
O nouă rundă 
de represiuni 

în Coreea de sud
Pe străzile capitalei sud-co

reene patrulează detașamente ale 
armatei. La intersecțiile princi
palelor artere, in fața ministere
lor și celorlalte instituții pu
blice au fost postate mașini 
blindate. Pentru a treia oară in 
decursul ultimilor 11 ani Coreea 
de sud se află sub statutul stă
rii excepționale. Autoritățile dc 
la Seul au decretat legea mar
țială, dizolvînd așa-zisa Adu
nare Națională, suspendînd 
Constituția din 1962. interzicînd 
activitatea partidelor politice 

i si instituind cenzura asupra 
presei. A fost, totodată, ordo
nată închiderea pe termen ne
definit a tuturor instituțiilor 
de învățămînt superior pe țară. 
Un val de arestări au fost sem
nalate. Numai in orașul Seul

Duminică au loc 
alegeri comunale 

în Hessa 
și Saxonia inferioară
-

Trăim într-o lume care re
simte din ce în ce mai mult 
necesitatea prognozei. De cîțiva 
ani se vorbește cu seriozitate 
despre o „știință a viitorului'*, 
al cărei ultim congres a avut 
loc la București. încercările de 
fundamentare științifică a 
dierii tendințelor evoluției 
cietății pe termen lung s-au 
dat deja cu unele succese.

Institutele de sondaje ale 
niei publice au și ele intenții 
prognostice, dar mult mai limi
tate în timp, spațiu și sferă de 
preocupări, trăind la granița 
dintre prezent și viitor, dintre 
știință și hazard. De aceea și 
rezultatele sondajelor de opinie, 
in mare vogă astăzi in occident, 
poartă încă o mare doză do in
certitudine. Ultimele anchete ale 
institutelor de studiere a oni-

stu- 
so- 

sol-

opi-

ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI"
VLADIMIR LABZIN

Directorul pavilionului U.R.S.S.

CLAUDIO DESSY
pentru comerț eiterior

SALVUCCINELLO

Șeful Oficiului de la București al Institutului 
național italian ăl destinderii

Directorul pavilionului Italiei

răspund
întrebărilor noastre

lațiile economice și comerciale între po
poare devin mai strînse, mai intense, cu 
atît pericolul războiului se îndepărtează 
și șansele păcii sporesc. In altă ordine de 
idei, comerțul are o contribuție importan
tă la dezvoltarea economică a statelor și 
prin aceasta la bunăstarea crescindă a 
popoarelor, fiind in avantajul tuturor. A- 
cestea sînt motivele pentru care politica 
guvernului italian, ilustrată elocvent de 
crearea și activitatea Institutului național 
de comerț exterior, urmărește o deschi
dere maximă spre dezvoltarea relațiilor 
economice externe. De altfel, schimburile 
comerciale oferă multiple posibilități de 
contacte și cooperare. Tîrgul Internațional 
de la București, aflat acum la cea de a 
doua ediție a sa, stimulează cunoașterea 
reciprocă a ofertei. Sînt convins că acest 
tîrg va juca în viitor un rol din ce în ce 
mai însemnat.

Cit privește relațiile economice romăno- 
ițaliene, ele se dezvoltă favorabil. Poate 
și datorită originii latine comune a popoa
relor noastre. Manifestăm mult interes 
față de piața românească, interes demon
strat atît de deschiderea Oficiului de la 
București al Institutului național pentru 
comerț exterior, cit și de prezența italia
nă la actuala ediție a Tirgului Internațio
nal de la București, unde expun cîteva din 
cele mai importante firme italiene produ
cătoare de bunuri de echipament cu un 
înalt nivel tehnologic (calculatoare elec
tronice, aparatură de măsură și control, 
instalații pentru industria metalurgică, 
etc.). .Ne putem felicita pentru faptul că 
eforturile noastre pe piața românească 
contribuie în același timp la progresul e- 
conomic atit al Italiei, cit și al României. 
Sînteni convinși că peste puțini ani schim
burile comerciale româno-italiene se vor 
diversifica și mai mult, deoarece oferta 
României la export este în continuă eres- / 
tere. Oficiul nostru din București se va 
strădui să contribuie de o manieră efici
entă și practică Ia promovarea continuă 
a comerțului româno-italian în strinsă le
gătură cu partenerii români.

direcție urmind programul politicii sale 
de pace elaborat de Congresul P.C.U.S.

Participarea noastră la acest tîrg se 
desfășoară sub semnul împlinirii a 50 de 
ani de la constituirea U.R.S.S. Totodată, 
in acest an poporul român 
25 de ani 
România, 
contactele 
strîngerea 
mâne, cit . _ _____ T___
ternaționale. Tîrgul — prin exponatele pe 
care le oferă vizitatorilor săi — demon
strează elocvent creșterea potențialului e- 
conomic al statelor socialiste. înaltul nivel 
de tehnicitate atins de aceste țări. Coope
rarea in producție intre țările socialiste, 
realizarea programului complex al C.A.E.R., 
contribuie, fără îndoială, la consolidarea 
prieteniei frățești dintre statele noastre, 
tn acest cadru amintesc dezvoltarea fruc
tuoasă a colaborării sovieto-românc. Deși 
Tîrgul de la București e tinăr, avind nu
mai doi ani. el și-a ciștigat deja un larg 
prestigiu internațional. Faptul că capitala 
Republicii Socialiste România a intrat te
meinic in riadul orașelor organizatoare 
mari inlilniri internaționale comerciale 
industriale, și marele interes pe care 
manifestă față de 
afaceri din multe 
mărturie grăitoare 
de poporul rimân 
cialiste.

Tin să subliniez _ ,___  ______
care mi-a produs-o vizitarea pavilioanelor 
industriei românești, care se caracterizea
ză prin calitatea deosebită a multor utila
je expuse. Este o mărturie a progreselor 
înregistrate de economia românească, ceea 
ce creează noi posibilități favorabile pentru 
colaborarea reciproc avantajoasă dintre 
țările noastre.

r_,___  ____ 1 sărbătorește
de la proclamarea republicii în 
Prezența noastră la acest tîrg, 
prilejuite, vor contribui atît la 
relațiilor bilaterale sovieto-ro- 

și la promovarea colaborării in-
• Care este rolul comerțului 

în lumea contemporană ? In ce 
măsură poate stimula procesele 
pozitive din viata internaționa
lă ?

* Ce 
relațiilor 
nio ?

importanță acordați 
economice cu Româ-

uMinistrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, 
a acordat un interviu Televi
ziunii Române.

Referindu-se la vizita oficială 
pe care președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o va face în Marele 
Ducat al Luxemburgului, Gas
ton Thorn a declarat : „Trebuie 
să vă spun că am păstrat mereu 
cele mai bune amintiri despre 
vizita făcută în frumoasa dum
neavoastră țară, unde am avut 
privilegiul de a-1 cunoaște pe 
președintele Consiliului de Stat, 
domnul Ceaușescu. De fapt, 
președintele Consiliului de Stat 
este o personalitate cunoscută 
tuturor pentru că. de multă vre
me. domină scena tr------ “~
nală. Iată de ce noi 
foarte interesați 
mica și modesta 
pe șeful statului 
a-i putea dovedi interes 
care îl nutrim — prin domnia 
sa— față de țara dumneavoastră 
și pentru a avea astfel unul din 
ire primele contacte, atit d 
semnificative, cu un șei de sta 
din Europa de Est. fapt ca 
se pare deosebi: de imp 
In acest moment de desti 
în care, cu toții, 
pentru Conferind 
rității europene-,

Râspunzfnd 
privind ort 
Conferințe e 
curitate și 
Thorn a releva 
cat al Luxetnbu 
guvernului finlandez agr 
pentru acreditarea

sador la Helsinki, tocmai p 
a putea participa la pregătirile 
multilaterale ale conferinței. 
„Ar trebui ca. în cadrul acestor 
pregătiri, să se cadă de acord 
astipra ordinii de zi și asupra 
unei proceduri” — a spus eL 
subliniind că „Luxemburgul do
rește să nu existe relații de la 
bloc la bloc, ci ca fiecare stat 
să-și asume propriile responsa
bilități-. „Cred că trebuie să se 
ajungă, fără să se insiste si fără 
vot. la un consens cit mai larg 
asupra problemelor esențiale, 
lăsînd. apoi, fiecărei delegații 
libertatea, suveranitatea de a 
decide dacă poate sau nu accep
ta un anume punct* — a spus 
Gaston Thorn. El a apreciat 
în relațiile intere urepene. s-a 
staurat. in cursul rr—.r . 
o anumită destindere* Cuofe 
ța paneuropeanâ. a opinat Gastoe 
Thorn, ar trebui sâ ev a— -«re 
asemenea principii 
intre sta», cum sin

țâ si

sos ietic : vizitatorii in coati-Pis ilionul 
nuă afluență privesc cu interes exponate
le iar specialiștii stabilesc viitoare tran
zacții. Peste vasta hală plutesc acorduri
le unei melodii rusești. Pe micile ecraae 
instalate printre standuri se succed ima
gini din viața oamenilor sovietici.

Stăm de vorbă cu directorul pavilionu
lui V ladimir Labzin.

— Anul 1972 reprezintă un an cu n bo
gată activitate internațională. S-au înre
gistrat contacte intense între diferitele 
state, contacte atit pe plan politic, cit si 
tron amic. Se poate constata o tendință 
către lărgirea schimburilor comerciale, 
către un schimb mai amplu de bunuri ma
teriale. Fără îndoială, comerțul internațio
nal trebuie să fie considerat drept un tar
tor de seamă in adincirea colaborării in
tre popoare, contribuind la atenuarea in
carnării. la dervoltarea cooperării pașni
ce. Sint convins — in mod deosebit pentru 
că țările noastre sint europene — că în
mulțirea legăturilor economice intre sta
tele continentului au poate decît să influ
ențeze pozitiv cbanatul politic, să acțione
ze pozitiv in direcția înfăptuirii securită
ții eurmune. Ia ceea ce o privește. Lniu- 
oea Sovietică acționează ferm in această

de 
si 
țl 

de
o 

obținute

acest Tîrg cercurile 
țări ale lumii, sint 
a succeselor iL;l___

în anii construcției so-

impresia excelentă pe

de a dispune 
:le lor naturale. 
Republicii Chile 
a Cruz, a amin-

.area
- ~ i . i

Noul prim secretar

din Cubaal U.T.C

Și
.iot rarea

Național al

R t mani a. 
Rz-nâ

intern ațio- 
sîntem 

să primim In 
noastră țară 

român, spre 
pe

In birourile pavilionului Italiei am as
cultat părerile domnilor CLAUDIO DE- 
SSY. șeful Oficiului de la București al 
Iustitutalni național italian pentru co
merț exterior, si NELLO SALVUCCI, di
rectorul pavilionului.

— Comerțul joacă un rol pozitiv în rela
țiile internaționale, in această privință nu 
încape îndoială. Este cert că. cu cit re-

Anchetă realizată de 
EUGENIU OBREA 
și BAZIL ȘTEFAN

evenimente prezentate

de comentatorii noștri
au fost operate peste 
arestări.

Referindu-se la toate aceste 
desfășurări din Coreea de sud. 
Agenția Centrală Telegrafică din 
R.P.D. Coreeană califica măsu
rile autorităților de la Seul ea 
un act menit sâ mascheze haosul 
politic profund in care se află 
regimul lui Pak Cijan Hi. o 
nouă încercare de a înșela as
pirațiile populației din Coreea 
de sud de înfăptuire a reunifi- 
cării pașnice a patriei și, in a- 
celași timp, o încercare vizind 

a 
de-

suprimarea in continuare 
drepturilor și libertăților 
mocratice ale populației.

Atrage in mod deosebit aten
ția faptul că noua rundă de re
presiuni a fost declanșată in
tr-un moment cind. in urma ini
țiativelor consecvente ale R.P.D. 
Coreene și sub presiunea opiniei 
publice, guvernanții de la Seul 
au fost determinați să pățească 
pe calea dialogului intercoreean. 
Este evident că binecunoscuta 
Declarație comună a Nordului 
și Sudului care conține princi
piile unificării independente, 
pașnice a Coreei a deschis, po
tențial, perspectiva realizării ce
lei mai arzătoare năzuințe a în
tregului popor coreean. Este tot 
atit de evident că o atare evo
luție a generat speranțe in nu
dul populației sud-coreene. de- 
terminind o intensificare a miș
cării patriotice in sprijinul reu- 
nificării patriei. Concomitent, 
așa cum remarcă numeroși ob
servatori din capitala sud-co- 
reeană. s-a intensificat și cu- FM MtCÂR

Dreptul suveran de a dispune 
de resursele naturale"

® Rezoluție la U.N.C.T.A.D. • Cuvîntarea 
șefului delegației române

riz și Pus— 
e de deou- 
au pariici- 

conducerii 
ce partid și

intonate im- 
j celor două 

r.are au prezen-

Comitetul
Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba (U.J.C.) a ales in 
tuncția de prim-secretar ai 
Comitetdlui Național pe 
Luis Orlando Dominguez, 
care, pînă acum, a îndepli
nit funcția de al doilea se
cretar al acestui comitet.

lega- 
Petrescu, 

a arătat că 
țara noastră consideră că drep
tul suveran al fiecărei țări de 
a dispune de resursele sale na
ționale în Interesul dezvoltării 
economjcp și Ninăstârii po
porului, trebuie respectat cu 
strictețe. Exploatarea resurselor 
naturale ale fiecărei țâri nu 
poate fi reglementată decît de 
legile naționale, a spus vorbi
torul. Toate statele trebuie să 
se abțină de la orice act care 
s-ar opune exercitării dreptu
lui fiecărui stat de a dispune 
liber de bogățiile sale naționa
le. Orice violare a acestui drept 
constituie o atingere a cauzei 
colaborării internaționale 
Cartei Națiunilor Unite.

In încheiere, reprezentantul 
român a arătat că delegația 
noastră sprijină întrutotul re
zoluția prezentată de țările la- 
tino-americane.

OCTOMBRIE au 
in localitatea 
însorit, proto- 
ucrările celei 

W-a ședințe a Comisiei 
r.ente a C.A.E.R. pentru 

dnctria chimică și dezvolta- 
ndoctriei chimice, a celu- 
și hirfiei. precum și un 
privind elaborarea și in- 

sodjeerea metodelor moderne 
ir. producția de monomeri pen
tru industria cauciucului.

• CU OCAZIA PARTICI
PĂRII la cea de-a 43-a ediție 
a Tirgului de la Bruxelles, pa
vilionului românesc i s-a con
ferit diploma și Marele premiu 
pentru concepția arhitectonică 
a standului și calitatea expona
telor prezentate.

Dezbaterile 
Consiliului 
de Securitate

Preocupări economice 
în Turcia

niei publice din R.F. a Germa
niei în legătură cu șansele par
tidelor vest-germane in apro
piatele alegeri pentru Bundestag 
diverg, spre exemplu, destul de 
substanțial. Problema esențială 
in fața cărora se află ancheta
torii este dificultatea găsirii ace
lei „medii reprezentative” a 
populației în cele cîteva sute 
sau mii de persoane chestionate 
— și în această privință criterii 
sigure nu există.

Devansarea cu aproape un an 
a alegerilor pentru Bundestag 
oferă însă un bun prilej de ob
ținere a acestei „medii repre
zentative”. Duminică, în landu
rile Hessa și Saxonia inferioară 
vor avea loc alegeri pentru con
siliile comunale in cadrul cărora 
sînt chemate la urne, cu numai 
patru săptămini înaintea alege
rilor generale, 8 milioane de 
persoane — adică aproximativ 
o cincime din electorat. In a- 
ceste condiții, este evident că 
scrutinul comunal din Hessa și 
Saxonia inferioară capătă auto
mat caracterul unui test elec
toral. Și, in ciuda faptului că 
pe plan comunal problemele se 
pun parțial altfel decît la nive
lul federal (calitățile de repre
zentanți și promotori ai intere
selor locale prevalînd adesea 
față de apartenența candidaților 
la unul sau altul dintre partide) 
nimeni nu poate nega reprezen- 
tativitatea „mediei” ale cărei 
opinii vor fi solicitate la 22 
octombrie.

Intimplâtor. cele două landuri 
sint vechi fiefuri ale social-de
mocraților in care insă domi
nația acestora a marcat in ulîi- 
mii ani o tendință de scădere 
(la alegerile comunale preceden
te din Saxonia inferioară P.S.D. 
a obținut 41.4 la sută din vo
turi față de cele 39,1 de pro
cente ale L.C.D., iar in Hessa 
social-democrații au pierdut la 
alegerile de land din 1970 a- 
proape 3 la sută din sufragiile 
Înregistrate la alegerile generale 
din 1969).

Concludente se vor dovedi în
deosebi rezultatele din Hessa. 
un land mai dezvoltat din punct 
de vedere industrial decît Sa
xonia inferioară, deci cu struc
turi mai apropiate de cele ale 
R.F. a Germaniei în ansamblu. 
Dacă la 22 octombrie în acest 
land reprezentativ se vor pro
duce modificări sensibile ale ra
portului de forțe electoral, fa
vorabil actualmente social-de- 
mocraților, faptul nu va rămine 
fără o influență cel puțin de 
ordin psihologic asupra alegeri
lor generale. Rolul de oracol pe 
care multe personalități de frun
te ale partidelor il acordă ale
gerilor comunale din cele două 
landuri va constitui in orice caz 
unul din ultimele semnale pen
tru angajarea 
electorală, care 
tingă o fază de 
de vehementă.

• LUIND CUVINTUL în șe
dința Adunării Naționale. în 
cadrul dezbaterilor la proiec
tul de lege al celui de-al trei
lea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei Turciei, pe anii 
1973—1977, primul ministru Fe
rit Melen a evidențiat princi
palele probleme economice ale 
țârii. Sarcinile actuale — a 
spus el — constau în industria
lizarea economiei, slăbirea stă
rii de dependență față de ca
pitalurile străine, crearea unor 
noi locuri de muncă pentru 
populație.

• FORBES BURNHAM, pri
mul ministru al Guyanei, care 
a participat la o conferință a 
șefilor guvernelor statelor Tri
nidad — Tobago, Jamaica _ Și 
Barbados, a declarat. Ia în
toarcerea sa la Georgetown, că 
a fost fixată data stabilirii re
lațiilor diplomatice între aces
te țări și Cuba. Evenimentul va 
avea loc pină la finele anului 
curent.

in campania 
promite să a- 
dispută extrem

B. ȘT.

• LUIND CUVINTUL, vineri, 
la conferința pe țară a activiș
tilor Tineretului Liber German 
(F.D.J.), Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
relevat rolul și sarcinile orga
nizației de tineret din Republi
ca Democrată Germană în în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al VIII-lea al partidului, in 
construirea societății socialiste 
dezvoltate, informează agenția 
A.D.N.

• TREI ȚARI AFRICANE, 
membre nepermanente ale 
Consiliului de Securitate — 
Guineea, Somalia și Sudan — 
au supus spre dezbatere aces
tui organism un proiect de re
zoluție care cere guvernului 
portughez „să pună capăt ime
diat și definitiv tuturor actelor 
de agresiune îndreptate împo
triva teritoriului Senegalului, 
să respecte cu strictețe suvera
nitatea și integritatea teritori
ală a acestei țări și a altor sta
te independente”.

• CAMERA POLONEZA DE 
COMERȚ EXTERIOR și grupul 
„Business International**, care 
reunește mari concerne occi
dentale, au organizat, în zilele 
de 17—19 octombrie a.c., la 
Varșovia, o „conferință la ma
să rotundă”, în cadrul căreia 
au fost examinate probleme 
privind colaborarea economică 
și schimburile comerciale. 
Avînd caracterul unui schimb 
liber de informații, opinii și 
propuneri, conferința a abordat 
ca teme principale planurile 
poloneze în domeniul dezvoltă
rii economice, schimburile co
merciale și colaborarea dintre 
întreprinderile poloneze și con
cernele occidentale, probleme 
ale colaborării tehnico-științi- 
fice, precum și aspecte ale coo
perării in industrie — relatează 
agenția P.A.P.

• LA MOSCOVA A AVUT 
LOC cea de-a 34-a ședință a 
Consiliului Băncii Internaționa
le de Colaborare Economică. 
La lucrări au participat dele
gații ale țărilor membre ale 
Consiliului băncii. Ap fost de 
față reprezentanți ai Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc și ai Băncii Internaționa
le de Investiții. Consiliul a exa
minat și a adoptat planul de 
credite al băncii, soluționînd, 

pro- 
activitatea

credite al băncii, 
totodată, o serie de alte 
bleme legate de 
băncii.

Ripostă
reacțiunii

• LUNA VIITOARE, urmea
ză să fie instituită la Tokio 
Asociația economică Japonia — 
R.P. Chineză, menită să pro
moveze relațiile economice din
tre cele două țări. Asociația va 
include o serie de oficialități 
ale Ministerului japonez al Co
merțului Internațional ' și in
dustriei și numeroși oameni de 
afaceri.

Cuvîntarea 
președintelui Allende 

într-o cuvîntare rostită la 
posturile de radio și televi
ziune. președintele Republi
cii Chile, Salvador Allende, 
a arătat că întreprinderile 
și serviciile publice nu au 
fost și nici nu vor putea fi 
paralizate de încercările e- 
lementelor reacționare de a 
perturba activitatea din do
meniul transportului, co
merțului și din alte sectoa
re ale economiei țării. Oa
menii muncii din fabrici și 
uzine, a spus șeful statului, 
și-au făcut pe deplin dato
ria, în pofida manevrelor 
patronale, susținînd prin e- 
forturile și abnegația lor 
măsurile luate de autorități 
pentru continuitatea pro
ducției în toate unitățile in
dustriale și pe ogoare. Pre
ședintele Allende a reafir
mat hotărîrea guvernului' 
său, atașat constituției și 
legilor, de a asigura depăși
rea greutăților actuale și 
mersul înainte al țârii.

SUBLINIERI

tarea de către ziariști a elementelor care
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Se înțeleg dar nu sint de acord...
Desen de ȘT. COCIOABĂ
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DEZACORDUL
După un an de studii laborioase, patru corniști de experți 

in problemele consumului de drog în Europa occidentală au 
înmînat miniștrilor de interne, ai justiției și ai sănătății din 
țările Pieței comune un masiv material documentar. Cele cîteva 
mii de pagini, riguros organizate pe capitole („prevenirea con
sumului de droguri", „urmărirea juridică a traficanților", „mă
suri ^de educare a publicului", „intervenția preventivă sani
tară" etc / au fost depuse pe masa miniștrilor de resort in 
vederea ușurării activității domniilor lor în cadrul conferinței 
antidn g care a întrunit, recent la Roma, reprezentanții „celor 
șase" plus ai Marii Britanii.

La 48 de ore de la deschiderea Conferinței, prima declarație 
făcută presei a stirnit și cele mai multe comentarii. Unul 
dintre miniștri declara; „Toată lumea ar trebui să fie în 
principiu de acord asupra unei probleme de interes general 
ca aceasta. Dar...".

După cum era de așteptat, de la acest „dar" pînă la depis
tarea de către ziariști a elementelor care au furnizat scepti-

cismul ministrului nu a trecut mult... A devenit astfel cunoscut 
că in cadrul dezbaterilor conferinței, unanimitatea scontată 
în vederea elaborării unui program comun de luptă antidrog 
a fost surprinzător dezarticulată de poziția reprezentanților 
Olandei. Elasticitatea cu totul imprevizibilă, dacă nu o cle
mență greu de justificat față de desfacerea liberă a hașișului, 
a tTansjormat punctul de vedere olandez într-o adevărată „di
namită" a conferinței.

Pronunțîndu-se, așadar, pentru desfacerea fără bariere a 
hașișului, ministrul olandez al sănătății a prelungit la Roma 
starea de spirit în rîndul parlamentarilor de la Haga, unde, 
după cum remarca presa belgiană, „se manifestă un adevărat 
război între generații în problema drogurilor". Oricum, cel 
puțin deocamdată, nici la Haga, nici la Roma concluziile 
definitive nu s-au tras.

De altfel, era și greu. Dincolo de „liberalismul" olandezilor, 
care au tulburat prin poziția lor pledoariile celorlalți, atît de 
înaripate și vehemente, Conferința de la Roma s-a trezit 
parcată într-o adîncă dilemă cînd s-a pus problema punerii la 
punct, în toate amănuntele, a unui program concret de acți
une. Deși în principiu partenerii de discuții s-au înțeles asupra 
subiectului „în sine", cînd au trecut la studierea primelor 
măsuri efective ei nu s-au mai înțeles. Ca atare, experții au 
reprimit dosarele de care de-abia se despărțiseră spre a mai 
opera pe ici, pe colo, în unele părți esențiale, modificări de 
conținut și formă...

Așadar, încă o problemă „la ordinea zilei", cu implicații a 
căror gravitate nu mai trebuie să le mai subliniem, rămine să 
încarce mai departe inventarul nerealizărilor din seria de re
uniuni comunitare...

PREMIILE NOBEL PENTRU FIZICĂ

Premiul No-bel 
pentru fizică pe a- 
nul 1972 a fost de
cernat savanților a- 
mericani John Bar
deen, Leon 
și John 
Schrieffer. 
mia Regală 
Stockholm a 
dat, vineri,
trei oameni de

Cooper 
Robert 
Acade- 

din 
acor- 
celor 

ști-
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Șl CHIMIE
ință 
distincție 
contribuția 
elaborarea 
ei supraconductibi-

1 i tații”. Premiul No- 
bel pentru chimie a 
revenit, de aseme
nea, unor oameni de 
știință americani. 
Este vorba de pro
fesorii Christian An-

prestigioasa 
..pentru 
lor la 

teori-

finsen, Stanford 
Moore și William 
Stein, pentru me
rite deosebite în 
stabilirea caracte- 
risticelor principa
le ale relației din
tre structura chi
mică și activitatea 
stimulativă a enzi- 
melor.


