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Muncă și vocațiej
• Descoperirea vocației înseamnă a călca 

cu dreptul in profesia aleasă ?

• Cum găsețti brățara de aur a meterM F

Continuînd dezbaterea noastră „ESTE $1 PEN
TRU TINE MUNCA O CINSTE, O ONOARE ?“ 
publicăm o anchetă care încearcă să răspundă 
acestor întrebări.

UN CENTENAR CARE
MARCHEAZĂ 0 TRADIȚIE

NElNTRE

Se împlinesc o sută de ani de 
la înființarea Bibliotecii Acade
miei din România, centenar 
care prilejuiește o retrospectivă 
a rolului de o fecunditate ex
cepțională jucat de această bi
bliotecă în cultura românească, 
în cea mai mare măsură lucră
rile științifice de importanță 
națională care necesitau o do
cumentație de amploare. sau 
foarte specializată, s-au realizat 
cu concursul acestei biblioteci.

Apariția ei nu este întîmplă- 
toare, ea fiind urmarea firească 
a unor eforturi culturale de 
veacuri care încercau să stabi
lească nu numai identitatea si 
independenta națională, ci și 
una culturală. In anul 1867 lua 
ființă Societatea Academică Ro
mână, viitoarea Academie a 
României, în programul căreia 
intra și o bibliotecă. Această 
Bibliotecă a Societății Acade
mice Române, întemeiată la 
1867. a devenit cu timpul, actua
la Bibliotecă a Academiei Ro
mâne. Academia Română, a in
trat în. istorie pentru orientarea 
ei latinistă. între primii mem
bri ai Societății Academice 
Române au figurat celebrii Ti- 
motei Cipariu sau August Tre- 
boniu Laurian. ctitori culturali 
cu o pregătire științifică și un 
orizont cultural remarcabil, oa
meni de concepție modernă în 
știință, urmași ai acelei mișcări 
culturale cunoscute în istorie 
sub numele de școala ardelea
nă. Prezența lor în Societatea 
Academică Română. încă de la 
1867. subliniază neîntrerupta 
tradiție culturală pe care o re
prezenta Academia Română si 
Biblioteca ei cu perioada cultu
rală a creării unei moderne 
conștiințe românești. înființarea 
Societății Academice Române și 
a Bibliotecii Societății, astăzi 
Biblioteca Academiei care îm
plinește o sută de ani. sînt ex
presia și consecința unor stră
danii culturale de lungă durată, 
a cărturarilor din toate centrele 
culturale ale țării.

La întemeierea sa Biblioteca 
Societății Academice nu repre
zenta un fond atît de bogat ca 
cel de azi și nici un local ce în
tindere a celui prezent. A 
meritul unui alt urmaș al ace
leiași școli ardelene care 
ocupat de extinderea ei. 
Bianu a devenit 
Academiei în 1879 post pe care 
l-a ocupat timp de 56 de ani 
sporind un fond de cărți initial 
mic, pînă la cifra de 500 000 de 
volume. Noul bibliotecar n-a 
fost numai un achizitor ci și un 
organizator însemnat, de la el 
datînd șî noul local și primele 
instrumente de lucru bibliogra
fia de manuscripte, de cărți si 
de publicații românești, instru
mente de lucru pe care cititorii 
Bibliotecii Academiei le mai pot 
folosi și astăzi. Tradiția unor 
prestigioase personalități cultu
rale în fruntea acestei 
teci a fost continuată, 
cei care s-au ocupat de 
le acestei biblioteci se 
personalități marcante ale cul
turii noastre : Perpessicius. Tu
dor Vianu și, astăzi. Șerban 
Cioculescu.

Cu trecerea timpului. Bibliote
ca Academiei a devenit unul 
dintre cele mai importante sedii 
documentare științifice din în
treaga tară. în fondul ei au in
trat manuscrisele marilor scrii
tori sau a oamenilor de știință, 
cărți rare din bibliotecile a- 
cestora, documente inedite. 
Biblioteca tine legături per
manente cu bibliotecile de 
importantă similară din stră- 
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inătate cu care face 
buri. Importanța ei 
rală în viata poporului 
s-a dovedit imensă.

M. UNGHEANU

REPARAȚI ACEST SISTEM
DE

în Galați, oraș cu peste o rată 
de mii de locuitori, nu există 
gospodărie care să nu aibă un 
fier de călcat, aparat de radio 
sau televizor, aspirator, mașină 
de spălat sau frigider — și-toată 
această „electrotehnică" are, ne
voie din cind în cînd de repa
rații. Unde apelează cetățeanul 
pentru executarea acestora ? 
Cum este și na ar trebui el să 
fie servit ? Hnâ la un anumit 
punct răspunsul este simplu.

î coopera
ției meșteșugărești- Dar, o dată 
cu comenzile, pe adresele aces
tora „curg" tot felul de recla
ma ții.

închipuiți-vă că» un ase-I menea oraș, cu peste S3 000 de 
abonați fi posesori de ara gaze, 
nu dispune de nici un centru. 

Ide nici o unitate specializată în 
reparații de aragaze. Cu ani în 
urma, o unitate de acest gen a I existat. Cooperativa a și trimis 
cadre la școlarizare, are oameni 
pregătiți pentru un astfel de cen- 

Itru. dar, ei bine, apare inevita
bilul „dar". „N-avem local unde 
să deschidem unitatea" — ne I spune la conducerea cooperativei 
tovarășul vicepreședinte Toader 
Chebac.

Vizităm unitatea „Eiectro- 
reparații" nr. 1, unica de acest 
fel din oraș, care deservește 
populația, efectuînd reparații la 
aspiratoare. mașini de spălat, 
frigidere etc. Iată ce ne spune 
responsabilul unității, tovarășul 
Petrică FiHp.

— Funcționăm. într-un fel 
ilegal. Ne-am mutat în această 
clădire necorespunzătoare prin 
luna mai. N-avem nici măcar 
autorizație de funcționare (A- 
celași vicepreședinte ne-a con
firmat că așa stau lucrurile). 
Avem necazuri cu cetățenii. Ei

I
I
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I Apelează la unitățile 
E ției meșteșu zărești. E
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REPARAȚII
Prestări de servicii pentru
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ne soliciți rezistențe pentru fri
gidere fi noi n-avem cu ce le 
înlocui. înălțăm din umeri. Nici 
cu planul nu stăm prea bine...

Ca să ne exprimăm în termeni 
adecvați, rețeaua de prestații a 
cooperației meșteșugărești este, 
pentru astfel de produse, scurt
circuitată serios. Să vedem însă 
ce ^soartă" au reparațiile de ra
dio $i televizoare.

Orașul are două centre de re
parat televizoarele. O unitate în 
centru, iar alta în Țiglina L Ce-

tățeni cu care am stat de vorbă 
spun că unitățile amintite le pro
duc nădufuri și vara și... iarna. 
Pentru că tehnicienii celor două 
centre nu execută reparații de 
calitate, sînt nevoiți, uneori, sâ 
care televizorul din două în două 
zile la cooperativă. Alteori, se 
duc de la un centru la celălalt 
cu speranța unei reparații ma; 
bune sau a unei rezolvări mai ra-

T. OANCEA
(Continuare în pag. a ll-a)
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Intr-un album, piesei» au culoarea 
nostalgică a trecutului. Un album 
cultural are insă nostalgia culorii 
trecute. In primăvară, sub cristalul 
unei mese de cancelarie, la Dor-Mă- 
runt, fotografia unui cor impresio
nant stimea un «iris sceptic... De ce ?

La Dor Mărunt localitate impună
toare a Bărăganului, in fața căreia nu 
demult tineri reporteri exclamau : „Si 
noi am fost în Arcadia !“. sărbătorile 
au fost totdeauna la Ioc de cinste și 
marea cinste a acestor sărbători o 
făceau oamenii locului, cu cintecele 
si jocurile lor. Căminul cultural, cu o 
bază materială excelentă, in store să 
susțină fantezia scenică a unor pro
grame de prestanță. Ui căpătase de 
multi ani un loc stabil în atenția lo
cuitorilor de aici și a altora.

Dar, nu se știe de ce. totul a început 
să treacă în limitele neașteptate ale 
blazării. Peste puțin timp se poate 
sărbători la Dor Mărunt (teribilă săr
bătoare D o jumătate de an de cind 
activitățile se desfășoară (sau nu se 
desfășoară) în absenta unui director
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întrebarea — pa cit de aș
teptată n pa dt da contă — 
ere și „nipUcu" mai puta 
plăcute. Despre noi, tmem, 
«e zice că e bine să pornim 
in viață cu anumite greutăți, 
să ne călim, altfel luăm totul 
prea ușor și... Filozofia sau 
nu, realitatea este că, cel 
puțin în cazul nunfii, piața 
debutează uneori așa.

Cum își organizează ti
nerii nunțile ? Ce cadru 
li se oferă pentru acest 
eveniment ? Asigură el 
fastul și solemnitatea ne
cesare acestui ceremonial ?

Un prim răspuns la aceste 
întrebări încercăm să-l dăm 
-- împreună cu corespondenții 
noștri din regiunile Ploiești 
și Brașov —* în rîndurile 
de față. Ancheta noastră ră
mâne în continuare deschisă 
și pentru ceilalți corespon
denți și pentru cititorii noș
tri de la care așteptăm pro
puneri și sugestii despre felul 
cum ar trebui organizat (local, 
orchestre, distracții) ceremo
nialele de nuntă.

CEREMONIA
VA A VEA LOC IN
SALOANELE...

DIN AGENDA 
PREGĂTIRILOR PENTRU

ZIUA 
RECOLTEI*

BRAȘOV (de la corespon
dentul nostru). —

Cei dintîi care și-au în
ceput activitatea în vederea 

, pregătirii „Zilei recoltei" în 
orașul Brașov și localitățile 

| aparținătoare sînt dulgherii. 
Ei an, într-adevăr, mult de 
lucru. Trebuie să confecțio
neze zeci de standuri pentru 
expoziții cu vînzarea la orașe 

j și sate unde vor fi etalate 
■ diferite produse agro-alimen- 
, tare și industriale, scene im- 
; provizate în aer liber pen
tru desfășurarea spectacole
lor artistice, diferite chioșcuri 
comerciale și alte amenajări. 
Vor sta la dispoziția cumpă- 
rătorilor zece expoziții cn 
vînzare. oferind legume și 
zarzavaturi necesare pentru 
aprovizionarea căinărilor pe 
timpul iernii. 4 expoziții și 

' 3 tonete cu dulciuri și răco- 
; ritoare. 5 expoziții cu pro

duse alimentare industriali
zate. 6 expoziții cu articole de 
uz caznic. confecții și țesă
turi, mai multe standuri cu 
cărți agrozootehnice, bele
tristice și politice.

CRAIOVA (de la corespon
dentul aostru). —

Piața Unirii, o impunătoare 
estradă și-a făcut apariția. 
De jur împrejur in cercuri 
largi ghirlande multicolore 
eu mii de becuri. Aici va 
avea lec carnavalul tinere
tului. 1 de torțe vor lu
mina străzile orașului por
nind în coloane din Valea 
Vleeii zpre locul de fntîlnire 
al măștilor.

de cămin cultural. Fostul director, în
văță torul Ion Stoton. a fost scos din 
funcție Ia_ 1 aprilie 1W7. Era. de 
altfel, ziua tradiționali a glumelor, 
dar nimeni nu bănuia că aceasiă,<?:- 
mă va dura atit de mult La «priite.

Album
cultural

spre sSrșit se simțea nevoia reorga
nizării corului din poza amintită. Și 
s-a reorganizat. Cum ? Dar cum nu... 
Sarcioi precise, pe brigăzi si echipe, 
sprijinul neprecupețit al raionului...

se obțin aprobările pentru lo
caluri.

O tînără familie (Romeo șî 
Gabriela Popescu — el funcțio
nar la întreprinderea regionala 
cinematografică, 'iar ea tehnician 
proiectant la combinatul „Pro
gresul") a plătit, cu „un vagon 
de nervi" organizarea nunții. 
Pentru obținerea localului „Cio- 
cîrlia" — un local de mina a 
doua — au trebuit să alerge mai 
bine de o săptămînă, să piardă 
multe ore în audiență la condu
cerea T.A.P.L. Ploiești. Fără a 
ține seamaț de posibilitățile tine
rilor, li se oferea un local de lux 
cu prețuri exorbitante. După 
multe discuții a aprobat și acest

BLAZONUL BIROCRAȚIEI „Caraiman" etc. Cei care au
PE O CUPA DE FERICIRE aste“at un cadru corespunzător

■ nanțiror ~ dar șr cei mai'pu
țini — au fost ultimii. Ceilalți, 
după Cum ne-au declarat, n-au 
fost nici ei înșiși mulțumiți de 
ambianța în care s-a desfășurat 
nunta.

De ce ? Foarte simplu. Orga
nizarea nunților în apartamentele 
din blocuri anulează farmecul 
evenimentului... Trebuie să ceri 
consimțămîntul vecinilor, trebuiej 
în cele. din urmă,, să transformi, 
nunta. într-o petrecere plată în 
care să spui- mereu : :;„sssttt 1“ 
în curți, unde se improvizează 
„localuri" ai aproape aceeași 
„atmosferă". De ce. nu preferă 
tinerii organizarea nunților la 
restaurant ? 90 la .suț.^ din feqei 
anchetați au dat același răspuns.- 
Prețurile — au susținut ei — 
sînt\ prea ridicate îneît, după T 
nunta, trebuie să plătești luni de 
zile la datorii. în afară de prețuri 
mai intervine și greutatea cu care (Continuare in pag. a ll-a)

Aflăm de Ia tovarășul, Nicolae’ 
Bîntoiu, șeful serviciului stare 
civilă al Sfatului popular Ploiești 
că în acest an pragul „casei 
căsătoriilor" a fost trecut de peste 
1 000 de perechi de tineri.

Ne-am alăturat și noi urării 
de „drum bun în viață" și am 
încercat să aflăm : cum $i unde 
și-au organizat aceștia ceremo
nialul de nuntă? Peste 200 din
tre ei an completat momentul 
festiv de la starea -civilă cu altul, 
organizînd nunți la cunoștințe, 
cluburi, acasă la părinți. Alții au 
improvizat localul în care au 
desfășurat nunta în curți, deasu
pra cărora au întins prelate. Cei ' 
mai puțini — 120 — au contrac
tat pentru nunți restaurante și 
bufete ale T.A.P.L. ca: „Bu
levard" „Ciocârlia", „Dunărea", 
„Carpați", „Cina", „Doina",

Anchetă organizată de
C. PRIESCU

I. TEOHARIDE
LAL ROMULUS

SARAJEVO

NOTEfi

PODURI IN

Zilele trec. Trec mai degrabă lunile. 
Se caută un director de cămin cultu
ral. Nu oricine. Un alt director de 
cămin cultural. ..Căutările- iau 
din ce în ce mai neobișnuite. Un 
piu : in toamnă. la încadrările 
aitorilor. postul de director de 
cultural era gata. ” ”
cuiva ca 
limbă si 
nimic. Si ..căutări 
frenetice, ca 
serveau drept ultim decor...

Să se fi găsit astăzi un director de 
cămin cultural ? Oricum problema se 
va rezolva. Organele de resort ale 
sfatului popular raional 
găsi o soluție.

Un album cultural ar fi 
foarte frumos. Dar nu cu 
fotografie, pentru că altfel 
crezare unuia sau mai multor 
verbe de largă circulație care vizează... 
primăvara, pomul lăudat și altele.

forme 
exem- 
supli- 
cămin 
oferit

Prin Metkovici, du
pă ci te va ore de mers 
pe frumoasa ..Rivieră 

jo
in

__ jata să fie
un adaos la... catedra de 
literatură română. Dar... 

au reînceput, 
lele ploioase care le

vor mai
un lucru 

o singură 
vom da 

pro-

AL. DUMITRACHE

Makarska”. pe 
șeaua suspendată 
elegante serpentine 
deasupra mării, al
bastre, intrăm în ți
nutul muntos 2I 
Herlegovinei, ținînd 
in stingă firul capri
cios al Xeretvci. Din 
nu știu ce obscure in
formații știu că în 
drumul nostru va fi 
Mostar, iar imaginea 
acestuia se leagă de o 
alta, a podului vechi, 
arcuit ca o poartă de 
cetate medievală dea
supra rîului, legînd 
malurile cu case de 
piatră. Seara tîrziu, 
cînd tot ce se poate

vedea sînt luminile 
sclipind palid în um
bra rîului, încerc sa 
deslușesc, de pe „po
dul nou” silueta de 
arc a celui vechi, o- 
bișouit luminat de 
reflectoare. O ușoară 
iritare, provocată de 
obicei de orice infor
mație stingheră, cu 
neputință de plasat 
într-un context oare
care, care ți se înti
părește într-o nudita
te inutilă Podul din 
Mostar! L-am văzut 
pe mai toate ilustrate
le de la chioșcuri, îl 
privesc în vitrinele 
magazinului de arti
zanat din piața orășe
lului. reprodus pe 
vase din bronz, pe

miniaturi etc. Desi
gur, nu e greu sa ob
țin cîteva informații 
certe, de care lipsa 
noastră de imaginație 
are atîta nevoie. Re
nunț, sedi^s de aici de 
o nouă amintire a 

„predocumentării" 
mele, legată însă de 
orașul către care 
mergem, prin Bosnia 
muntoasă acoperită 
de noapte : Sarajevo. 
Unui arheolog și zia
rist englez (Arthur E- 
vans — 1875) care a 
străbătut pe jos Bos
nia și Herțegovina, o- 
rașul Sarajevo îi pare 
„perla imaginației o- 
rientale". El scrie: 
„Cea mai mare parte 
a orașului este așeza
tă într-o vale îngustă 
dintre munți tăiată de 
micul rîu Miljiacka 
peste care se întind 
patru poduri de pia
tră și paî.ru de lemn".

Pe Miljiacka, a că
rei albie este șira spi
nării orașului, podu
rile sînt ca niște ine
le ' *de piatră și de

C. STANESCU

(Continuare 
in pag. a VI-a)
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După 10 iile de la deschiderea școlilor
?eu! „Unirea" 
ii sînt în a 
ă. Au lăsat în 
vacanța, ci și . 

. de acomodare. De la 7,30 
neața, timp de 5-6 ore, sînt la 
iri. S-au făcut scurte reca- 
iri ale cunoștințelor dobîn- 
în anul trecut, s-au predat 
noi, în cataloage au apărut 

»le note. Se învață. Totuși, 
:i, pe colo se simte că anul 
r e încă la început, că mai 
tește o oarecare nesiguranță 
ată de o modificare în 
ori în structura unei clase, 
ssența la ore a unui profe- 
□ri de înlocuirea „ad-hoc“ 
ii obiect chiar pe parcursul 
iași zile, de distribuirea cu 
iere a unui manual.
Așa e la început de an 

• — justifică tovarășa Cor- 
Albu, directoarea liceului, 

are toate motivele să fie nu 
i îngăduitoare, dar și scu- 
pentru îngăduință, dat fiind 
săși numirea ei în condu- 

liceului s-a făcut în 14 
nbrie (numire neoficializată 
prin decizia Ministerului 
imîntului).
;i, cu alte cuvinte, la înce- 
ie an școlar provizoratul 
j „lege" obiectivă. Și acțio- 

nestingherită, ba chiar 
ă de N factori.
cancelarie, un anunț cate- 
fixează pentru cadrele di- 
e ca ultim termen de pre- 
a planificărilor pe obiecte 
de 23 septembrie. Dar a- 
i ar fi trebuit să fie gata 
nainte de deschiderea anu- 
:olar, programele pe baza 

urmau să fie făcute, pla- 
ile fiecărei discipline ar 
huit discutate în consfă- 

cadrelor didactice ținute 
ele de 11-12 septembrie, 
tate înainte de 15 septem- 
Aflăm însă că cele mai 

programe au venit în 
în ziua de 18 septembrie, 

iele (Cultura tehnică pen- 
îsa a X-a, Noțiuni privind 
zarea și automatizarea pro- 
n pentru clasa a XI-a, iar la 
ama de engleză căreia îi co- 
ide doar coperta, pentru că 
erior este programa... limbii 
ie) n-au sosit nici pînă a- 
De aici, consecințe care își 
imprenta improvizației pe 
le zile de școală.
uăm un alt exemplu : ora- 
I nu este definitivat nici 
n prezent. Cauze ? Com- 

problemă a împărțirii 
r după limbi (greutate 
lată în ziarul nostru cu 
timp înainte de începerea 

școlar și însoțită de au
de a se limita numărul de 
care se însușesc într-un 

cel mult la 3. Sugestia 
jst făcută și în orașul Bra- 
>ea ce dovedește că o ase- 
rezolvare ar ușura enorm 
de organizare în școli. Cu 

acestea, ea n-a fost luată 
isiderare de Ministerul In- 
întului. Drept urmare, la

din Brașov.
10-a zî de 

urmă nu nu- 
așa-zisa peri

Liceul „Unirea* s-a ajuns ca o 
grupă care învață limba engleză 
(clasele a X-a) să se compună din 

58 de elevi. Dacă profesorul și-ar 
propune să lucreze un minut cu 
fiecare elev, nu i-ar ajunge o oră 
de curs; dar grupa nu încape 
în nici o sală de clasă, urmînd 
ca pentru ora de engleză să se 
folosească sala de festivități). 
Asupra instabilității orarului mai 
giefează și fluctuația unor cadre 
didactice chiar și după începerea

o absență, două, o notă mai mică 
se uită pînă la urmă...“. Iar 
reprezentarea practică a aces
tor convingeri sînt absențele 
nemotivate (la clasa a Xl-a I re
ală, ca să oferim un exemplu, 16 
absențe adunate de la o oră din 
mijlocul zilei, ori de la prima oră 
de dimineață, ceea ce înseamnă, 
de fapt, indisciplină) note mici 
la unele obiecte ca urmare a lip
sei de studiu. în sprijinul aces
tor teorii mai vine și faptul că

PROVIZORATUL
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OBIECTIVA?
anului școlar, modificări în com
ponența claselor și altele. In a- 
cest fel, orarul nu mai poate fi 
conceput strict în interesul ele
vilor, adică respectîndu-se curba 
de efort, alternanța obiectelor în 
funcție de dificultatea lor pre
cum și după alte criterii peda
gogice, ci... cum se poate. Cîteva 
mostre : clasa a IX-a C a avut 
luni în orar, pentru ultimele ore, 
trei limbi : româna, latina, en
gleza. Nu e prea greu ? Alte 
clase și-au început ziua de curs 
cu discipline ca desenul, muzica, 
sportul, deși nu mai trebuie de
monstrată marea receptivitate 
din primele ore ale dimineții, 
deci avantajele începerii zilei de 
școală cu materiile a căror asi
milare reclamă un efort sporit. 
Am fost încredințați că, o dată 
cu definitivarea orarului, lucrurile 
se vor remedia. De ce n-au fost 
însă evitate de la început ? Doar 
orice pedagog cunoaște că per
turbările din program creează 
elevilor o stare de incertitudine 
deloc propice învățăturii.

Urmînd exemplul orarului, 
cataloagele sînt și ele provizorii 
sub forma unor liîrtii liniate 
și încopciate în dosare. Cata
loagele „mari" și „adevărate" au 
sosit la vreme, dar acum, după 
începerea anului școlar, și nu 
înainte, au fost date la legat 
Nu e nici o grabă, tot nu pot 
intra în funcțiune — e nărerea 
generală — din cauza modif*»*-:- 
lor care mai survin... Lâsinz la 
o parte orice alte considerente, 
lipsa cataloagelor are următorul 
efect psihologic asupra elevilor, 
înregistrat după propriile lor 
mărturisiri : „ce se trece în cata
logul „mic" e provizoriu, nu mai 
ajunge în cei „adevărat"— Așa că

primele note nu sînt trecute în 
carnetul de elev pentru motivul 
că nici carnetele n-au fost încă 
distribuite.

Ceea ce pare ciudat în toată 
această situație este convingerea 
pe care ara întîlnit-o că nici nu 
s-ar putea petrece altfel lucru
rile, că e foarte normal ca anul 
școlar să înceapă la 15 septem
brie, iar după aceea să se trea
că la perfectările de ordin or
ganizatoric. Confirmări în acest 
sens am primit și de la tovarășul 
Toma, director al Liceului nr. 1

șl de la tovarășa Clara Vary, ins
pector în cadrul secției de învă- 
țămînt a sfatului popular al o- 
rașului. Le notăm sub forma u- 
nor reguli de necontestat, așa 
cum ne-au fost prezentate :

— este foarte bine că progra
mele au sosit în 18 septembrie. 
Anul trecut au venit mai tîrziu. 
ceea ce oricum denotă un pro
gres ; C

— nu este necesar un orar de
finitiv din prima zi de școală. 
Doar și așa mai au loc mutații 
în corpul profesoral (chiar în 
ziua de 23 septembrie se mai 
făceau mutări și nu de mică în
semnătate. Tovarășul Nicolae 
Hamza, profesor de limba româ
nă la Liceul nr. 1, a fost numit 
director la Liceul nr. 3 ; se căuta 
un profesor pentru acoperirea a 
16 ore de franceză la Liceul 
„Unirea" și altele. Bineînțeles, 
că orele tovarășului Hamza au 
trebuit să fie redistribuite celor
lalți profesori, că cele 16 ore 
de franceză n-au fost tinute).

— dacă orarul nu este difinitiv. 
e de la sine înțeles că și cata
loagele trebuie să fie provizorii ;

— primele săptămîni de școală 
sînt oricum de acomodare, asa 
că modificările nu dăunează, 
munca serioasă de învățătură în
cepe după aceea.

Dacă tacit se legiferează pro
vizoratul, de ce n-am împinge jo
cul mai departe, sugerînd ca a- 
nul școlar să înceapă — pentru 
organizatori — la 15 septembrie, 
iar pentru elevi peste două săp- 
tămîni, efod toate pregătirile vor 
fi gata ? în acest fel i-am feri 
cel puțin de tentația de a privi 
Drimele zile de școală ca o pre
lungire neoficială și voalată a va
cante’

MARIETA VIDRAȘCU

ori « Ma tn-
< Mratf
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defectelor ivite. Pe Măn- 
iimitru am găsit-o la cen- 
! reparații-televizoare din
I într-o discuție obișnuită 

nenea locuri. în decursul 
săptămîni a plătit aproape 
pentru repararea televizo- 

ar acum, la scoaterea lui, 
ea imaginii era ca la în-

am vizitat centrul, erau 
fturi, pe jos sau pe bancu- 
reparații — 45 de te- 

re. La dosarul reprezen- 
tehnice a uzinelor „Elec- 

de la Galati am găsit 34 
amații. Iată textul cîtorva : 
m dus de 5 ori televizo- 
reparat și tot nu merge, 
ni Bulancea, str. Abatom- 
2).
i decurs de 4 luni am dus 
1 de 12 ori la reparat și 
1 funcționează (Ion Bla- 
ina III Bloc A 10 ap. 35). 
imp de 40 de zile —
de 4 or* televizorul, 
să mai cred. Poate 

nici o posibilitate de 
(Visarion Ghenea 

i Cristea nr. 69).
ra părerea specialiștilor

am 
Nu 
nu 
re- 
str.

ru există defect care să de- 
ă priceperea colectivului 
ători de la cooperativă — 
ază tehnicianul Ștefan Si- 

se lucrează însă cu des- 
ipundere, și atunci, firește, 
ii sînt tndreptătfți să ni 
iseze nouă chiar pentru 
ai mici defecte care ar 
Fi rezolvate rapid la cen- 
3 reparații.
u există reparație în ter- 
5 garanție — precizează 
abilul centrului nr. 1 — 
b să n-o putem executa.
i se poate : de ce nu se 

cererile justificate ale 
ilor ? De ce sînt purtați 
muri P Cum rămîne cu 
sie verbale de la dosarul 
sntanței în care, în unele 
tehnicienii de la centrele 

viziune își declină compe
te efectuarea unor repa-

e din neajunsurile amintite 
s se datoresc în bună mă-

tură și slabe: discipline care exis
tă în rîndul cooperitonlor. Să 
revenim, de pildă, li unitatea 
„Electrorepirații" nr. 1. Respon
sabilul Petrică Filip ne spune :

— Am cîțiva tenniaen» tineri, 
veniți din școală anul trecut Vin 
cînd vor, pleacă atunci cînd vor. 
E vorba de tinerii Gheorghe Pa
vel, Emess Weissman fi Constan
tin Tambaș. I-am trecut hpsă, 
le-am făcut referat dar conduce
rea cooperativei nu ia măsuri.

Dincolo, la reprezentanța teh
nică a uzinelor .Electronica" 
pentru regiunea Galați, deși 
miercuri programul începe la 
ora 17, tînărul tehnician Ștefan 
Sivu cit și gestionarul Alecu Du- 
mitrașcu au venit la orele 17,30. 
Acte de indisciplină — dovadă că 
și organizațiile U.T.C. desfășoară 
o slabă muncă de educație — se 
constată și în rîndul tehnicienilor 
de la cele două centre de repa
rații-televizoare, în majoritate ti
neri.

Credeam că activitatea în uni
tățile cooperației meșteșugărești 
s-ar îmbunătăți, obligațiile față 
de cetățeni ar fi respectate — 
dacă s-ar instaura un regim de 
muncă disciplinat, dacă fiecare 
abatere s-ar sancționa la timp, 
dacă cei puși să conducă trebu
rile acestor unități ar începe cu 
repararea defectelor de organi
zare a muncii. Și ele vizează nu 
numai capitolul disciplină, legată 
de respectarea programului, cî și 
calificarea lucrătorilor, răspunde
rea față de munca pe care o fac 
și pe care cetățeanul o plătește 
prompt

Zilele acestea s-a dat în folo
sință — în cartierul Mazepa — 
un nou centru de reparat televi
zoare. Am vizitat modemele la
boratoare de depanare, cele două 
magazii de materiale, sala de 
primire. Am aflat, de asemenea, 
că nu peste mult tâmp se va des
chide o modernă stație pentru 
încărcatul agregatelor de frigider. 
Deci condiții materiale se creează 
și ar fi timpul oa, odată cu ele. 
să sporească și calitatea muncii 
serviciilor de prestație către 
pnnulație ale cooperației mește
șugărești.

W. OANCEA

Terase Bibliotecii „AL Sa- 
hie" punct căutat in penarul 

parcului Herăstrău.

(Urmore din pag. 1) 

local unde s-a desfășurat nunta, 
dar cu prețul de 80 de lei ta- 
cîmiil. A trebuit alt șir de inter
venții pentru ca prețul să fie 
redus la 65 de lei.

„Odiseea" acestei nunți nu s-a 
sfîrșit aici. Pentru cele 108 per
soane care aveau să participe la 
ceremonie au trebuit duse tra
tative kcu responsabilul restau
rantului asupra organizării me
niului, pe care acesta voia să-1 
diminueze. Apoi, pentru local, s-a 
plătit o chirie de 350 de lei, 
pentru ospătari încă 250 de lei, 
orchestra localului — deși avea 
obligația de a funcționa pînă la 
orele zero (24,00) — nu s-a pre
zentat deloc. Motivul ? „Nu am 
fost plătiți separat". A trebuit 
să se alerge după o alta orches
tră, care văzînd nunta „strînsă 
cu ușa" a pretins și primit suma 
de 1 500 de lei. In plus, ospătarii 
și-au dat toată „silința" de a 
turna țuică în apă, ori viceversa, 
fiind prinși asupra faptului. Fina
lul ? Deși oaspeții nunții, potrivit 
tradiției au fost foarte onorabili, 
dorind să ajute puterea economică 
a acestei noi căsnicii, mirele și 
mireasa au rămas cu o datorie 
de cîteva mii de lei.

Am crezut că întâmplarea de 
mai sus este un simplu accident 
și intenționam să-i alăturăm „o 
descriere de nuntă ideală". în 
fond T.A.P.L.-ul are toate con
dițiile să organizeze nunțile ti
nerilor. Dar ce-am aflat ? Că 
prin asemenea odisei, vrînd ne-
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vrfod, trebuie si treacă toți cei 
care organizează nuntă la res
taurant

în aceste condiții ce înseamnă, 
pentru proaspătul însurat, nunta ? 
Nici momente de satisfacție mari 
și unice, nici cadrul ambiant și 
plăcut și nici — de ce să n-o 
recunoaștem — acea amintire pe 
care s-o păstrezi pînă la nunta 
de argint, toată viață.

Am stat de vorbă cu tovarăși 
din conducerea T.A.P.L.-ului 
Ploiești. Directorul, șeful conta
bil au declarat sus și tare că 
„așa avem dispoziții și așa putem 
organiza nunțile. Cui nu-i place, 
să organizeze unde vrea". Șeful 
serviciului personal, Ion Harapu 
are o părere mai omenească:

„Noi am putea profila cîteva 
localuri pentru nunți, cam 5—6 
pe oraș, în fiecare cartier. Aces
tea ar putea acoperi cîte 12 nunți 
în zilele de sîmbătă și duminică, 
la sfîrșitul fiecărei săptămîni. Ele 
ar putea fi construite din ma
teriale ușoare înzestrate cu bu
cătării și veselă. închiriate 2_ 
baza unor procese verbale pentru 
oa bunurile să nu fie deteriorate, 
ar putea funcționa cu personalul 
și organizarea nuntașilor, ori a 
unor oameni care în baza noilor 
indicații, cu privire la preluarea

in

Dq peste o sută de ani Liceul 
Laurian din Botoșani pregă
tește pentru viață tineri în
vățăcei. In fotografie: labo
ratorul de chimie al școlii.

Fotv: O PLEC AN

teatrală
de

succes

ANCA TREBUIE
AJUTATĂ

Mioara 
Cremene

scrii tu, 
provine 
rural", 
dintr-o

țială, provizorie, de 
evacuare, pînă la so
luționarea definitivă 
a cerului pe cale ps- 
derătoerească- Deci 
lecwȘe ar fi aparți
nut stoteZMt, nefolo- 
■tm (mF de 9 luru, 
ar fi edw de le »- 
ne pterderee ei. Cum 

te ease proprietara ce
tei, ea este obligași ti 
întreprindă o acțiune 
prin tribunal, folosind 
hirtia prin care tatăl 
tău anunță că renunță 
la locuință, dovada 
faptului că practic a 
lipsit din casă de atâ
ția ani, precum și 
mărturiile în legătură 
cu comportamentul 
său față de ceilalți lo
catari, care fac viața 
în comun imposibilă.

Cele spuse mai sus, 
arată că sînt cu totul 
de partea mamei ta
le, nu insă și de a ta 
Pentru că dacă cei 
doi soți se despart, ei 
continuă să-țt fie a- 
mîndoi, părinți Nu ai 
dreptul să vorbești, 
așa cum o faci, despre 
tatăl tău, chiar dacă 
el, a acționat greșit, 
a făcut rău. (Nu exis
tă nici o lege care să 
te poată face să di
vorțezi, de sentimen
tele și respectul filial).

„...Se pare că tatăl 
meu s-a căsătorit cu 
locuința mamei mele

și nu cu ea“, 
„tatăl meu 
din mediul 
„z b u r î n d“ _ 
funcție într-aka „tatăl 
meu", ...Cine iți dă 
dreptul si formulezi 
lu-rurile ostiei? Si 
judeci ți si afirmi in 
legături cu un trecut, 
pe care nu l-ai putut 
cunoaște detit cel 
mult ca copil
Au început să-1 cau
te acasă „verișoarele". 
La un an sau doi de 
la nașterea mea „bu
nul meu părinte a a- 
vut grijă să-și înmul- 
;ea«că familia parti
culară cu un băiat", 

Cum îți îngă
dui aceste ironii ? 
Cum ți le îngădui, 
mai ales ci acest bă
iat nu e o glumă, e 
un om, care în clipa 
de fața are dificultă
țile lui — știi bine 
cite greutăți pot 
fi pentru un copil 
trăind într-o familie 
dezordonată.

Îmi permit să-ți 
scriu toate acestea, 
dragă Anca, tocmai 
pentru că îți sînt o 
bună și sinceră priete
nă. Doat tatăl și ma
ma ta, la vîrsta lor și 
după experiențe grele 
își pot îngădui să ui
te unul de celălalt 
S-ar putea, de altfel, 
ca Necula Nicolae. 
tatăl tău, să se arate 
de astă dată înțelegă
tor și să o scutească 
pe fosta lui soție de 
un nou proces.

„Este vorba de a 
uni ca altădată arta 
generoasă a teatrului 
cu odihna și plăcerea 
omului. Dar nu acea
stă odihnă crispată pe 
care o impun teatre
le închise spectatori
lor marelui oraș, ci a- 
ceea pe care pămîn- 
tul, piatra și cerul o 
propun tuturor cu o- 
cazia marilor sărbă
tori". Sînt cuvintele 
lui Jean Vilar, anima
tor principal al festi
valului de teatru de 
Za Avignon. Această 
redescoperire a spa
țiului imens, această 
eliberare a spectato
rului, această comuni
une misterioasă cu 
peisajul păstrează în
că interesul pentru 
teatru.

Spectacolele în aer 
liber se desfășoară în 
peisajul nocturn, și 
nu ca în antichitate 
sau în Evul Mediu în 
energica lumină so
lară. Obscuritatea 
permite accentuarea 
sugestiei, căci doar 
această dispariție a 
fiecărui spectator în 
întuneric îl singulari- . 
zează, îl face să-și 
compună o lume a sa. 
Lumina unifică, în
tunericul separă. E- 
fortul se consumă în 
intensitatea zilei, iar 
visele, coșmarurile 
sînt apanajul nopții, 
sînt chipul ascuns și 
nemărturisit al fiecă
ruia dintre noi.

Privind Mogoșoaia, 
gazdă a spectacolului 
de sunet și lumină 
„Constantin Brînco- 
veanu“ (prezentat de 
Teatrul Mic, in regia 
lui Miron Niculescu) 
recompui elegante 
peisaje, rafinate ar
monii, căci palatul 
brîncovean este una 
dintre cele mai dis
tinse expresii ale ar
hitecturii românești. 
Luminat de un puter
nic reflector roșu, 
vezi In <1 fastuosul

Un nou tezaur 
de monede 
din argint

DEVA (de la corespon
dentul nostru). #

Colecția de numismatică 
a muzeului regional din 
Deva s-a îmbogățit cu un 
nou tezaur de monede feu
dale din argint descoperite 
la Călanul Mic. Monedele 
au fost scoase la iveală în
tâmplător de către un trac
torist care ara o parcelă si
tuată în partea de hotar nu
mită „după vii“. aparțină
toare cooperativei agricole 
din localitate.

Ele erau introduse într-o 
pungă de pînză de cînepă 
și depuse într-un vas de 
lut ars. Tezaurul conține 
peste 250 de monede din 
argint de diferite mărimi și 
valori monetare.

Tezaurul, în marea sa 
majoritate, provine din se- 
:olul al XVII-lea : cea mai 
veche monedă datează din 
1535, iar cea mai recentă 
din 1686.

palat al dogilot vene- 
țieni, pe o galerie pli
nă de umbre aștepți 
să vină călugărul Lo
renzo cu licorile lui 
secrete, iar un arbore 
îți pare decupat din
tr-o prețioasă tapise
rie franceză. Dincolo 
de acestea, palatul a- 
junge să personifice 
un mod de viață. Și 
aici se descoperă 
principala reușită a 
spectacolului. In spa
tele geamurilor slab 
luminate stă un căr
turar, adîncit în taina 
cărților, întrebîndu-se 
de rosturile lumii, în 
pridvor se află dom
nul în ceasurile lui 
de tihnă, meditând la 
semnele ce vrea să le 
lase pe acest pămîtit 
sau într-un beci tai
nic se plănuiesc per
fide trădări.

In fond aceste 
spectacole au o puri
tate deosebită, căci 
ele nu se incomodea
ză de accidentele 
prezenței actorilor, ci 
sînt o invitație liberă 
la nostalgice, melan
colice visări. Astfel 
înțeles un spectacol 
de sunet și lumina 
trebuie să aibă ca e- 
rou principal monu
mentul, dar de astă 
dată scenariul, în ge
neral bine scris de 
Constantin Cuza, a 
neglijat palatul în 
favoarea narării a- 
venturilor domniei 
Brîncoveanului. Pu
blicul s-a lăsat dese
ori prins de succesiu
nea evenimentelor și 
datorită unor evocări 
exterioare, căci Miron 
Niculescu alătură so
luțiilor pline de rafi
nament și gust, un a- 
nume simplism dato
rat efectelor imitati
ve (reflectoare care 
sugerează bătaia tu
nurilor, sunetul via
tului care șueră, tro
potul cailor). In ase
menea situații asistăm 
parcă la o emisiune 
de teatru radiofonic. 
Lectura textului s-a 
bucurat de frumoase 
contribuții actoricești, 
lonescu Gion a păs
trat gravitatea medi
tativă a domnitoru
lui, Tatiana Iekel a 
sugerat prezența dia
fană a Stăncuței, iar 
Vasile Nițulescu cu 
o marcată prezență 
vocală a transformat 
pe trimisul porții în
tr-o apariție memora
bilă. Ion Marinescu a 
citit versurile popu
lare cu un patos au
tentic și în același 
timp cu severitate.

LJn spectacol de 
sunet, și lummă are 
frumusețea liscrta 
intimă a unei muzici 
de cameră. Teatrul in 
aer liber însegmnă 
cult, extaz, democra
tizare, în timp ce aici 
spectatorului i se ce
re „un efort personal 
către fantastic și fee
ric" (Jean Cocteau) 
se pretinde să parti
cipe la creație, căci 
altfel asistă doar la 
un anost ioc de lu
mini.

GEORGE BAXU

de localuri de către particulari, ar 
aduce servicii promote".

Am ădus această propunere 
și la cunoștința tovarășului ingi
ner Gheorghe Bucurică, vicepre
ședinte al Sfatului popular oraș 
Ploiești. Dînsul ne-a spus : 
„într-adevăr, cîteva localuri des
tinate pentru nunți ar trebui să 
avem, dar deocamdată nu există 
posibilități. Probabil pe linie co
mercială ar trebui să se facă 
ceva".

UN MARATON 
DIN CARE MIRELE 

IESE ÎNVINS

Am asistat la Brașov la urmă
torul dialog între direcția Trus
tului „Carpați" și un tânăr care 
solicită localul unui restaurant 
pentru nuntă.

— Doriți un local pentru 
nuntă ?

— Da.
— Peste un an vă putem seivi 

îl informează operativ șeful ser
viciului.

Tînărul se crede obiectul unei 
glume și întreabă nedumerit:

— Mă rog, dv. glumiți...
— Nu glumesc de loc. Cam

atunci o să vă vină rîndul. Asta-i 
situația...

Să presupunem că, în sfîrșit, 
i-a venit rîndul și a obținut apro
barea pentru sală. Se întoarce 
triumfător la responsabilul loca
lului. Acesta însă îl domolește 
prompt.

— Mai aveți nevoie de o 
aprobare de la Uniunea compo
zitorilor pe care o primiți după 
ce achitați o anumită taxă.

Tînărul logodnic aleargă din 
nou și din nou se întoarce tri
umfător. A mai obținut o viză. 
Dar se înșeală crezînd că a ter
minat cu alergăturile.

— ...La biroul de muzică al 
Trustului, vă rog, îl îndrumă în 
continuare responsabilul localului.

Aioi are loc următoarea con
versație.

— Veți folosi orchestra noas
tră — spune șeful biroului.

— Nu, mulțumesc pentru a- 
mabilitate, dar am niște prieteni 
muzicieni pe care vreau să-i 
gajez.

— Nu se poate.
— Vă rog, insist...
— Bine. Dar prezentați-ne 

cîte o biografie a fiecărui __ 
chestrant în parte și vom analiza 
dacă aprobăm sau nu.

Făcută și această treabă, biroul 
de muzică se pronunță :

an

dv.
ar

— Nu-i cunoaștem pe acești 
muzicieni. Nu au colaborat nicio
dată cu noi, deci nu sinteui de 
acord. Dacă uu vă cuuvine sa 
primiți oi chestia noastră, orclies- 
tranții dv. voi trebui să achite 
la siaiuJ populai o taxă de circa 
30 la sută din cișligul lor.

Logodnicul dă dovadă de multă 
răbdare și înțelegere și acceptă 
orchestra localului. Primește, 
așadar, și cea de a treia apro
bare.

— Acum treceți pe la... O să 
vi se facă acolo un instructaj a- 
supra felului cum să vă compor
tați la nuntă.

Logodnicul, antrenat suficient 
de-acum, se deplasează urgent 
și acolo. Aici trebuie să pro
mită că muzica va cînta în „pia
nissimo", că nuntașii vor discuta 
în șoaptă și în nici un caz nu se 
vor chiui. în special chiuitul este 
interzis cu desăvîrșire în timpul 
nunții pentru că deasupra * res
taurantelor „Aro", „Postăvarul" 
și a celui din „Poiana" adică a 
acelora care se pretează cu ade
vărat la organizarea unei nunți 
— se află hotelurile în care 
oaspeții nu trebuie să fie deran
jați.

După ce obține și această viză, 
logodnicul își dă seama că de 
fapt nu a trecut examenul de

răbdare și perseverență. Alergase 
el destul, obținuse absolut toate 
aprobările, dar tocmai acum, la 
mal, se dă bătut. Cine s-ar încu
meta să încerce a-și convinge 
nuntașii să discute în șoaptă lin
gă un pahar cu vin ?

★
Orașele Ploiești și Brașov 

dupâ părerea unanimă a ce’or 
cu care am discutat — comi
tetele orășenești U.T.C., co
mitetele orășenești pentru cul
tură și artă, sfaturile populare 
ale celor două orașe — nu pot 
oferi alte spații și localuri 
pentru organizarea nunților. 
Intr-un an aici au loc, totuși, 
peste 3 000 de nunți — și ne
cesitatea profilării unor loca
luri (profilare înseamnă : am
bianța localului .serviciile lui, 
prețurile etc.), apare nu ca so
luție „găsită*1 de cineva, ci ca 
una impusă de viață. Argu
mentele T.A.P.L.-ului potrivit 
cărora nunțile nu ar fi renta
bile — nu sînt decît o rezis
tență comodă în fața unei rea
lități noi. Dacă nunțile nu sînt 
rentabile, sînt oare mai renta
bile acele localuri în care niște 
„scripcari** cîntă de la ora 20 
și pînă noaptea tîrziu la 
10—20 de cheflii ? Ca să nu 
mai vorbim de faptul că este 
o obligație a comerțului de a 
veni în întîmpinarea unor ast
fel de cerințe.

Anchetă organizată de 
C. PRIESCU

I. TEOHARIDE 
LAL ROMULUS
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VOCAȚIE — iată un cuvînt care sună frumos ! Dacă are un cusur, 
este, poate, că sună... prea frumos. „Acest artist are vocație"...; „Voca
ția cercetării științifice"... etc. Dar cîți artiști, cîți savanți sînt într-o 
țară ? Numai ei au dreptul să li se atribuie (sau să li se nege) vocația ? 
întrebi pe un strungar, sau pe un funcționar : „ai vocație pentru ceea ce 
faci Te va privi, poate mirat. Iți va spune (uneori) : „lucrez asta, pen
tru că la asta mă pricep". E un mod de a vorbi. Problema se pune Identic 

pentru orice om, și mai ales pent ru orice tînăr care muncește : „te 
trage inima să faci ceea ce faci ?" „lucrezi cu plăcere ?“ „ai satisfacții 
în muncă ?"

■•A

lucrez ceea

ce nu-mi 

place

& vo
Să începem cu cîteva ca

zuri — limită. Mai rare, 
bineînțeles, dar nu lipsite 
de semnificații. La un ca
binet de psihiatru se pre
zintă economista I.C. din 
București. Astenie pronun
țată. „Munciți mult ?“ „Ca 
toată lumea". „Ceva sufe
rințe în viața personală 
Sînt, desigur șr din aces
tea, dar iarăși nu mai mult 
decît la toată lumea. Eco- 

* nomista are 29 de ani. Or- 
i ganismul e în plină vigoare.

De unde astenie ?... „Vă 
> place munca dumneavoas

tră ?“... Puțină șovăială, 
apoi adevărul : economista 
a vrut să studieze medicina. 
Nu au fost de acord părin
ții. A urmat cursurile 
I.S.E., s-a angajat, dă re
zultate bune, dar, iată, de 
șapte ani, I. C. își petrece 
opt ore zilnic, adică o trei
me din viață făcînd ceea 
ce nu o interesează. Alte 
opt ore, somnul. Rămîn opt, 
pentru a-și face viața plă
cută. Prea puțin. Nimeni 
nu se poate mulțumi nu
mai cu satisfacțiile pe care 
i le dă destinderea.

Alt caz, din „fascinanta" 
lume a teatrului. Actorul 
X joacă în fiecare seară. 
E „frînt“... Dar nu are nici 
urmă de astenie, doar o 
„dulce oboseală" ; un somn 
bun și viața e iarăși fru
moasă. Actorul G.O. joacă 
o dată la 3 săptămîni, un 
rol de 15 minute. Suferă de 
astenie. Ia „napoton" („pîi- 

mea cea de toate zi- 
spune el). Nici nu 

trebuie să explice mai mult. 
. E... „astenic" tocmai fiindcă 
nu lucrează destul în do
meniul care-i pasionează. 
Vina lui, vina colectivului ? 
Lipsă de talent, lipsă de 
prilejuri pentru a-și de
monstra talentul ? Proble
ma lui e prea complexă și 
nu ne interesează aici. Re
ținem doar atît: G.O. este 
obosit, nervos... de prea 
multă odihnă.

Ca și tînăra G.T., foarte 
prețuită în munca ei admi
nistrativă, dar care, acum 
zece ani, era bolnavă. I s-a 
interzis să continue, din 
motive de sănătate. A vrut 
să devină inginer agronom. 
N-a avut puterea să se 
adapteze noilor condiții de 
muncă. A întrerupt studiile 
și iat-o la actuala ei muncă 
ușoară, dar „fără perspec
tivă" cum spunea ea. Mai 
exact, îi lipsește (deocam
dată) tăria interioară de 
a-și crea singură noi pers
pective. Rămîne însă un 
om tonic, voios, toată lu
mea o cunoaște astfel. 
Apoi intervine un conflict 
în viața personală (pe care 
alții l-ar fi biruit mai ușor), 
și totul se prăbușește. Un 
psihiatru neavizat ar fi 
acuzat recentul conflict. 
Cel la ale cărui consultații 
asistăm a înțeles mai exact: 
„asta e doar picătura care 
a revărsat paharul unei 
vieți nemulțumite".

„Sînt adeseori Întrebat în ce constă se
cretul creației. Creația n-are secret. Există 
oare secrete în zidăria și piatra bizanti
nă î... Nu, nu există nici un secret. Era doar 
munca supraomenească... Secretul creației 
este același munca..."

ERNEST HEMINGWAY

„Pe viitor va ii loc în societate numai 
pentru cei ce muncesc. Formați, dar mun
citori pe toate terenurile, inteligenți, har
nici, cinstifi, instruit! și abili în ramura pe 
care o practică, care să știe ce datoresc co
munității naționale și comunității umane".

ANATOLE FRANCE

Ce e, deci, 

vocația ?

Psihologii ne vor da răs
punsuri mai complete. Să-i 
dăm însă cuvîntul tovară
șului Mihai Ghivirigă, șe
ful sectorului de orientare 
școlară și profesională din 
Institutul de științe peda
gogice, București. Ne ci
tează o frumoasă definiție 
a unui autor francez : „VO
CAȚIA E UN ANSAMBLU 
ARMONIOS DE ASPIRĂ-

ȚII ȘI APTITUDINI"-- S-o 
luăm concret. Tînărul R.T. 
visa să fie un bun inginer 
constructor. In școală are 
6 la matematici. La concurs 
„pică- din cauza aceleiași 
matematici. N-are aptitu
dini. Intră la geologie. De
vine altceva decît a vrut. 
„Ansamblul armonios" s-a 
defectat. Ce va face el ?

— Va munci acolo unde 
s-a calificat, ne spune tov. 
Ghivirigă, adăugind mul
ti specialiști afirmă că in 
afara unei categorii de pro
fesiuni care cer aptitudini 
speciale (artă, cercetare 
științifică etc.) celelalte 
(„profesiile de masă") pot 
fi însușite de oricine. Nu 
mai lipsește decît un amă
nunt : să-i placă.

Un amănunt, într-ade- 
văr... Să-1 ascultăm mai de
parte.

— E drept că nu toți pot 
da același randament. Tre
buie ales omul cel mai po
trivit la locul cel mai po
trivit.

Adică : să zicem că un 
tînăr medic, care visa să 
se dedice luptei contra 
cancerului (cite nu vrea 
omul în tinerețe!) n’ereu- 
șind să-și impună aptitudi
nea acum plombează dinții. 
Cunosc stomatologi pasio
nați de meseria lor. Acesta 
însă e un „sacrificat". Deși 
plombează dinții la fel de 
bine ca și ceilalți, pentru 
că în șase ani ai timp să 
înveți asemenea lucruri. 
Dă același randament ? 
Poate că își face norma 
conștiincios dar „plusul de 
energie" pe care ar fi vrut 
să-1 dăruiască domeniului 
care-1 pasiona, se pierde. 
Cine poate măsura cit de 
mare ar fi fost acest „plus 
de energie" ?

Am cunoscut la „Clujana" 
un pantofar. Pop Simion. 
Din punct de vedere al po-

sîbilităților cred că putea 
studia orice profesiune in
telectuală. Dar a prins 
drag de meseria de panto
far. O face cu pasiune. 
Studiază «seralul" și va 
ajunge probabil, chimist, 
în ce domeniu ? «Tratarea 
pieilor". Aci drumul. în 
aparență sinuos, e. de fapt, 
drept. Dacă r.-ar ajunge să 
aibă studii superioare ar 
urca oricum pe scara pro
fesiunii. pentru că ÎI îm
pinge interesul, pasfurea. 
Aci „plusul ce energie* e 
vizibil, că roade— Dar în 
alte cazuri ?

Nota 6 la 

limba ger

mană

Am discutat cu tov. Ion 
Popescu, directorul adjunct 
al liceului „Gh. Lazăr*. Ne 
povestea despre întilnirea 
care a avut loc anul trecut 
între absolvenții de acum 
50 de ani ai acestui liceu 
cu vechi tradiții. Unii nu 
mai erau în viață. Printre 
ei. fostul elev Tudor Vianu. 
Cel mai mare cunoscător 
intre altele, al literaturii 
germane din țara noastră. 
Tovarășul Popescu, consul
tă catalogul de atunci: me
dia la limba germană: 6. 
S-a înșelat școala ? Mai 
degrabă, profesorul ’ Dar 
poate că pe atunci, efectiv, 
Tudor Vianu nu era incă 
atras de limba germană. Un

a_t «elev -* w
nea uecrje
fofSd cciecs anjr.»: că
jr.teu ee nxt
afara orelor de eSasă*. E

— ÎW

ar f» renarcar es*_2 $: i
fesorul de l-sba rccrără ’

Să co ăescriicăefii risă
procese prn*^. Frin 
arelas- director adjunct

jG'tâ

amir.tește că pe vreir.ea
cir.d trăia Vămii, acesta :-a
măriurisrt cum iș: petrecea
mai toate recrea^:2e cor-
•.emp’rnd reproducerue ce
table rn celebre aflate pe
coridcareie «colii. Unii ve
deau. poate că aceste re-
crodjceri sint simple orr.a-
men tații pentru a înveseli 
pereții- Dar. iată, pentru un 
singur elev, acest amănunt, 
ca și faptul că se organizau 
in școală conferințe pe 
teme de cultură univer
sală a contribuit (greu de 
spus în ce măsură) la auto- 
descoperirea vocației.

De ce am citat aceste 
cazuri ? Pentru că, așa cum 
afirmă pe bună dreptate 
tovarășul Ghivirigă „școala 
este factorul fundamental 
care contribuie la orienta
rea profesională". Cine 
poate contesta aceasta, în 
principiu ? Rămîne doar s-o 
verificăm în practică.

Poate școala
->

să desco

pere voca-

N-ar avea rost să exem
plificăm în continuare, eroi 
sau succese ale școlii în 
stabilirea vocației. Să în
cercăm să desprindem doar 
două aspecte :

1. CE FEL DE ȘCOALA ? 
în țara noastră există mii 
de școli, zeci de mii de pro
fesori, învățători... In fie
care an, universitățile și 
institutele pedagogice scot 
noi cadre didactice. Am 
asistat la câteva examene. 
Iată un „student bun" : știe 
toată materia. Dar se ex
primă greu și într-un mod 
care nu te îndeamnă să-1 
asculți. Dacă acesta ar fi 
urmat să devină, să spu
nem. inginer, amănuntul 
ar fi avut o mai mică im
portantă. Dar el va deveni 
profesor! De puterea lui 
de convingere, de farmecul 
lecțiilor sale va depinde po
sibil.tatea de a-și crea sute 
de mii de aderenți la ma
ter.a pe care o va preda.

Poți insă respinge azi la 
examen pe studentul la pe- 
dagngie numai pentru că 
«nu se exprimă frumos" ?

A reușit la admitere, stu
diază cu sirguință, e un 
pas.cr.at. însă nu poate 
crea pasiuni altora. Deși... 
dacă unui viitor Tudor 
Vianu. v.:torul profesor îi 
va acorda d:n r.ou un „6“ 
la limba germană ?

Așaoar. la prima între
bare se poate răspunde!
« " ;c-izr.: ®

de profesor. Vocația însă 
există pretutindeni. chiar 
și acolo unde sint multe 
prohab: htăți să scape ne
observată.

2. CUM SE AJUNGE IN 
ȘCOLI? Cele 8 clase ele
mentare sir.t și obligator:L 
Dar exisU puține șar.se ca. 
Ia 14—15 ani, să poți cu-
:oaște bine aptitudinile 

viitoare aie elevului. Aces
ta dă. deci, concursul pen
tru ciasa a 9-a de cele mai 
multe ori preferind liceul 
de cultură generală. ..Fe
nomenul e, într-o măsură

— re «pure tov. 
ajv-.-ri Orz-xr.e ar vreu 
i a că cfc-umul rit mai oes- 
—cK oentr : viitoare studii

să s-stxrră de posfodități*.
Iar aceasta, ceri, se ve

rifică pr-.ma oară, in anii 
adolescenței. Ș. daca tână
rul nu a reușit la cel dinții 
cor.cvrs dm viata Ini ? De 
multe ori se va îndrepta 
spre școala pro fes orală. 
Iată, așadar, că o școală 
care are un scop precis — 
să creeze buni muncitori — 

este frecventată. într-un 
anumit procent (peste 50 
la sută după unele statis
tici) de tineri care n-au 
vrut să devină muncitori, 
care au ajuns aci numai 
fiindcă n-au avut acces in 
licee! Dar a fi muncitor 
implică a avea o vocație. 
Am cunoscut sute de strun
gari, mozaicari, topitori, 
țesătoare, care n-ar fi 
schimbat pentru nimic în 
lume meseriile lor. Oare 
cei care vor ajunge la aceste 
profesiuni din înțîmplare 
se vor putea îndrăgosti de 
ale în aceeași măsiiră ?

— Uneori, da. ne spune 
tov. Ghivirigă. Noi încer
căm să le explicăm, să-i 
convingem că toate profe
siunile sînt din punct de 
vedere social, de importan
ță egală. Iar cei care totuși, 
rîvneau la altceva, n-au 
decît să-și continue studiile 
în producție (seral, fără 
frecvență), pentru a deveni 
ceea ce le place.

Perfect adevărat Unul 
din cele mai prețioase drep
turi pe care le dă socialis
mul este acela de a-ți pu
tea trasa singur orice drum, 
în orice situație, la orice 
vîrstă. Numai că pentru 
aceasta e nevoie de o 
putere deosebită de muncă, 
de o voință de fier pe care 
nu o pot avea toți.

ferer.țiere proprie, nesus- 
hnută de citate : ^sfera ta- 
leomlui și a vocației par, 
pină la un punct, identice ; 
dar separația intervine a- 
lunci cind trebuie să-ți 
calorifici, cu forțe proprii, 
talentul (sau aptitudinea). 
Mi se pare că vocația în
seamnă talent plus voință, 
primul fiind un dar iu năs
cut- iar a doua trăsătură e- 
ducabilă*.

Așadar, pornind de la 
această părere, s-ar putea 
spune că drumul tînărului 
spre vocație poate fi. une
ori lin (prin școală, direct 
spre domeniul care-1 pa
sionează). alteori acciden
tat (un eșec școlar, sau 
cauze familiare, sau necu
noașterea la timp a proprii
lor aptitudini îl pot duce 
într-un alt domeniu decît 
cel dorit). E clar că, în 
acest al doilea caz. e ne
voie de o mult mai mare 
voință, pentru a-ți pune în 
valoare aptitudinile. Altfel, 
tînărul poate ajunge lesne 
fie la resemnare, fie la o 
stare de nemulțumire la
tentă, care explică de multe 
ori insuficientul randa
ment în producție, dezin
teresul, sau alunecarea pe 
o pantă primejdioasă a 
vieții personale

0 statistică

Nu veți găsi procentele 
de mai jos în vreo lucrare 
științifică, deși ea ar merita 
să fie făcută. Intîmplarea 
l-a pus cu ani în urmă pe 
autor în fala unei situații, 
care, făcută probabil e des
tul de frecventă.

Si altă defi- 

nitie a vo- 
_>

catiei

Tovarășul Ion Popescu 
care e profesor de limba 
română și latină, deci n-are 
studii speciale de psiholo

gie, încearcă să facă o di- înțîmplare".

In anul 1946 au intrat 
la Facultatea de medicină 
din București, prin concurs 
circa 400 de studenți (din 
peste 2 000 de candidați). 
Media limită de admitere : 
6. Alți o sută de candidați 
aveau medii ceva mai mici, 
coborînd pînă Ia 5,50. După 
cîtva timp de la începerea 
cursului, hotărîndu-se spo
rirea studenților în anul 
I, aceștia din urmă au fost 
admiși fără alt examen. 
Erau tratați de ceilalți stu
denți cu oarecare îngădu
ință : „codașii, acceptați din 

Ei bine, în

1952, cînd această serie’ab
solvea facultatea, peste ju
mătate din -„codași" se aflau 
in frunte, obținînd califica
tivul maxim *la examenul 
de stat. Iar aproape 100 din 
cei admiși cu medii peste 
6. abandonaseră, cu timpul, 
studiile sau reușiseră cu 
chiu cu vai, să se strecoare 
prin examene.

„Loteria concursului", se 
spune de obicei. Nu e chiar 
așa. mai ales în ultimii ani. 
cind metodele de exami
nare la admitere s-au îm
bunătățit. Totuși. nimeni 
nu va nega factorul „in- 
tîmplare" care poate da o 
lovitură definitivă aspira
țiilor unui tînăr. Uneori, 
totuși lovitura nu e defini
tivă. Țovarășul Popescu ci
tează cazul unei absolvente 
a liceului „Lazăr" care a 
trebuit să dea admiterea 
4 ani la rînd, pentru a reuși 
la medicină, astăzi fiind un 
medic excepțional... „A voi, 
înseamnă a putea". Da, 
dar depinde cit poți să vrei. 
Nu oferim consolări și 
scuze candidaților (mul ți 
dintre eșuați își merită 
soarta), dar poate că ar fi 
fost și alții la fel de buni 
dacă ar fi avut condițiile 
de a repeta examenul de 
admitere. Cel mai adesea 
însă, se întîmplâ altfel : 
tînărul respins, sau acela 
care se teme că va fi res
pins, își alege în grabă o 
facultate unde sînt mai 
puțini concurenți. Dacă re
ușește, răsuflă ușurat: de
ocamdată, e student; mai 
tirziu „o să vadă el"......De
dragul unei soluționări de 
moment mulți dintre ab
solvenții noștri nu se mai 
gindesc la perspectivă, adi
că la reala lor vocație", ne 
spune cu amărăciune tov. 
Popescu.

Așadar, „soluții provi
zorii" pentru adolescenții 
care, vrind să urmeze lice- 
ul, se „resemnează” la școa
la profesională; „soluții 
provizorii" pentru cei care- 
Și aleg facultatea pe crite- 
riile „unde sint mai multe 
șanse”. Iar apoi, toți aceș
tia, sau aproape toți, se vor 
simți nelalocul lor în do- 
meniul pentru care au fost 
pregătiți. Este făcut proba
bil ca cele mai multe cazuri

de randament insuficient 
sau de „lipsă de tragere 
de inimă", să-și aibă expli
cația tocmai aci.

Ce se poate 

face ?

Am întîlnit, la Uzina 
nr. 2 din Brașov, un mai
stru Cherecheș. a cărei 
preocupare principală era 
să constate dacă tinărul 
care-i era dat pe mină este 
sau nu apt pentru ceea ce 
urma să facă. Dacă avea 
aptitudini mai mici, îi 
căuta, cu grijă, o altă în
deletnicire. Dacă avea apti
tudini mai mari el era pri
mul care să i le stimuleze, 
în principiu, aceasta fac 
toți maiștrii, toți profesorii, 
toate organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, instituții 
sau școli. Dar, practic, totul 
depinde de om. de capaci
tatea lui proprie de a sesiza 
aptitudinile altuia, de pro
pria sa pregătire, de forța 
Iui de convingere, de talen
tul de a se apropia de su- 
fletul tînărului. Ca organi
zare, posibilitățile de care 
dispunem pentru a asigura 
fiecăruia locul de muncă 
potrivit, sînt nelimitate. Ca 
metodă însă, domnește ci
te o dată empirismul, facto
rul intîmplării ceea ce duce 
la unele erori, cu conse
cințe dureroase atît în viața 
personală a tînărului, cit și 
în economia statului.

Am spus că, pentru aceste 
rînduri, nu au fost consul
tați încă psihologii. Ne 
permitem încă să le punem 
cîteva întrebări, merită să 
lărgească discuția.

Funcționează în pre
zent un sistem de tes
te, aplicabil la diferi
te vîrste, pentru a se 
putea stabili cu ma
ximum de precizie 
posibil, aptitudinile 
tînărului, vocația lui ?

Nu ar fi timpul ca, 
pornind de la expe
riența mondială să se

facă în toate între
prinderile ți institu
țiile mari investigații 
psihologice menite să 
determine ți să pună 
în valoare posibilită
țile, aspirațiile, ne
mulțumirile, voința, 
factori de ordin per
sonal care-1 pot apro
pia pe om de pro- 
pria-i vocație ? „Psi
hologul de întreprin
dere" s-ar putea să 
devină, pretutindeni, 
o realitate și o forță 
activă 7

Pe de altă parte școala, 
in activitatea ei curentă, ca 
și în cea extrașcolară, poate 
face, cred, mai mult pen
tru cunoașterea aptitudini
lor. Cercurile literare, știin
țifice, dramatice, muzicale 
sau conferințele pe teme 
universale din școli au pus, 
nu arareori, in evidență ta
lente care s-au dezvoltat 
mai tirziu pe făgașul lor 
firesc. Dar acestea sint 
încă rare, puține, și activi
tatea lor e considerată, pe 
nedrept, secundară.

Adăugăm o sugestie care 
nu ne aparține, in privința 
admiterii în școli superi
oare. Tovarășul Ion Popescu 
e de părere că anul I ar 
trebui să-și sporească mult 
capacitatea, acesta fiind 
adevăratul „filtru al apti
tudinilor" și nu concursul 
de admitere supus de ati- 
tea ori riscului de eroare.

în sfîrșit, reiau o idee pe 
care am mai notat-o într-o 
altă anchetă, în legătură cu 
repartizarea în producție a 
absolvenților. Criteriul me
diei de absolvire, oricît ar 
fi de important, nu se 
poate reduce la o simplă 
operație aritmetică. Există 
caracteristici, aptitudini, 
tipuri de personalități, care 
nu pot fi oglindite exact 
in cifre. Caracterizarea fă
cută de profesorii care l-au 
urmărit pe tînăr de-a lun
gul anilor, poate fi acel 
factor corectiv, care să 
evite, de pildă, ca cineva 
apt pentru cercetarea știin
țifică sâ fie trimis într-un 
loc unde nu dispune de 
mijloace, pentru simplul 
fapt că a avut cîteva cen
time mai puțin decît un 
altul, care nu e nimic alt
ceva decît un student con
știincios...

...Toate aceste păreri vor 
fi desigur reluate, de alții 
ca și de autorul acestor 

.’înduri, mai detaliat și din 
unghiuri noi, în viitoare 
articole. Importantă rămî
ne, cred, ideea, că nu se 
poate vorbi cu competență 
despre munca tineretului 
nostru, fără a analiza cu 
prioritate factorul „vocație".

IONEL HRISTEA

— muncind conștiincios ?
— trăginci permanent chiulul ?
— trăind ca un parazit ?

REAMINTIM CITITORILOR ÎNTREBĂRILE
DIN ANCHETA CU CARE A ÎNCEPUT 

DEZBATEREA NOASTRĂ

„Este și pentru tine MUNCA
O CINSTE, O ONOARE?"

(V ezi „Scinteîa tineretului" nr. 5 696):

Găsiți că munca este potrivită pentru un tînăr (incepind 
de la ce vîrstă și de ce natură) ?
Ori este o regretabilă necesitate ?
Un mijloc de a-țj ocupa timpul ? 
Un factor component al demnității umane ?
Cum credeți că trebuie să-și ciștige existența un tînăr :

— preficindu-te câ muncești conștiincios, adică păcăîin- 
du-i pe alții 7

Răspunsurile tinerilor noștri cititori n-au întîrziat să so
sească (unele, desigur, sint incă pe drum) și foarte curînd 
• publica parte din ele. Precizăm că nu așteptăm neapărat 
răspunsuri „pe puncte'*, sistematice, ci — eventual — și 
simpla povestire a unui caz (ori a mai multora) care să 
ilustreze tema in discuție: MUNCA ȘI FELUL ÎN CARE 
TINERII O PRIVESC.
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FURCILE CAUDINE ALE
URMĂRIND ÎN HAINEI

DE LUCRU TINERII DIN
HALA NOUĂ A UZINEI

EXIGENTEI
DE MECANICĂ FINĂ

SINAIA

distincte. Punctul comun, aliajul cu profe
sia, pasiunea — îi aduce obligatoriu către 
rezultatele dorite. Un catalizator : colecti
vul de oameni ai căror membri au devenit.

De altfel, nu rareori „omul de alături" 
nu este neapărat mai în vîrstă. Autoritatea 
pedagogică trebuie înțeleasă în acest caz 
prin — denivelările de funcții și etate lip
sind — autoritatea profesională. Un exem
plu ne-a fost dat de către Gh. Căliman, 
șef de echipă pe linia 5 — corp pulveriza- 

j Mircea Ciupeală, rectifi-

Noul an forestier

în pădurile Țării de Sus
Tînărul mecanizator-

; «V. .• S.zU-c , - * i, >• ;

Cînd a început construcția clădirii, mulți 
dintre cei care lucrează acum aici încă nu 
atinseseră cu vîrful degetelor coardele me
seriei. Unii se aflau pe treptele școlarizării. 
Puțini, destul de puțini erau deja la locul 
lor, așteptînd ca paralelipipedul din sticlă 
și piatră, cînd va fi gata, să-i adăpostească.

Acum, pe cele patru nivele (parter și trei 
etaje) în hala nouă lucrează aproape o 
mie salariați. O uzină în miniatură. Aso
ciem acestui oolectiv imaginea unui echi
paj. Unde fiecare își are locul precizat iar 
global, toți vîslesc în aceeași direcție. 
Cu diferența că aici, țărmul este la plural 
și se numește injector, duză, pompă de in
jecție. Furcile caudine cantitativ-calitative 
sînt adosate arcului satisfacției împlinite 
iar padela ori pagaia sînt botezate mai dis
cret : calificare, disciplină.

Ne-am propus să pătrundem în sălile 
de-a lungul cărora vîrstnici și tineri, dar 
mai cu seamă tineri, exercită ritualul zil
nic la mașină sau la bancul de montaj, nu 
doar pe ușă. Am privit prin binoclu, folo
sind două lentile originale. Una din ele, 
palpator fidel al activității pe o lună — 
întîmplător august — statul de salarizare. 
A doua — ochiul îndreptat permanent asu- 
pră-le — maiștri și ingineri din secție. Am 
intersectat firele reticulare ale colimatoru
lui în același loc : pasiunea pentru muncă. 
Cu ce bilanț își încheie tinerii de aici ac
tivitatea de zi cu zi, săptămînal, pe o lună ? 
Ce răspuns dau solicitării producției de a fi 
permanent la nivelul exigenței impuse de 
prestigiul mărcii fabricii ?

Două state de salarii cuprinzînd liniile 
de fabricație notate cu cifra 5 și 9. Aceeași 
meserie : strungari. Urmărim o rubrică — 
cea care indică nivelul categoriei. Domină 
5, semn că lucrurile nu stau rău. O a doua 
coloană vizată, arată numărul de ore efec
tiv lucrate. Din 141 de salariați la linia 5, 
doar 4 sub plafonul normă. In sfirșit no 
oprim privirea pe rubrica „salariu brut". 
Variază cifrele (de la 1 500 la 2 200) dar 
condițiile sînt diferite (concediu, ore supli
mentare). Oricum nu sînt accidente se
sizabile ; deducem un echilibru valoric ex
plicabil prin timpul scurt parcurs de mulți 
dintre ei de Ia absolvire.

—. Ați observat că majoritatea lucrători
lor SÎnt tineri — începe discuția tov.» ing. 
I. Georgescu, adjunctul secției. Prin ur
mare și răspunderea îndeplinirii planului 
apasă pe umerii lor. Deci și realizările (cu
mulat pe 7 luni — producția marfă 103.2 
la sută, productivitatea muncii 103,17 la 
•ută, economii la preț de cost 668 mii lei 
n. n.) le împărțim cu ei.

Un caz exemplificator pentru capacitatea 
de mobilizare a tinerilor în fața sarcinilor 
de plan ?

— Am organizat o grupă de mașini unde 
au fost introduși să lucreze proaspeți ab- 
lolvenți ai școlii profesionale. Rezultatele 
sînt. puțin spus poate, surprinzător de 
bune.

Ne-am propus o secțiune în biografia 
îrofesională a acestor absolvenți. Cu aju- 
orul maistrului V. Peticilă, delimităm un 
jrup de patru : Vasile Duță, Ion Găgeanu, 
uaurențiu Banu, Constantin Sora, Gh. Cîr- 
tei, reglor în vîrstă de 26 de ani, șeful 
enrhic al „celor patru" ne facilitează in- 
Tospecția în activitatea lor. în cîteva linii, 
iecare capătă contur. Vasile Duță — tînăr 
[isciplinat, muncește bine. Inițial a creat 
jreutăți, nu prea stătea la mașină, forfeca 
impui de lucru pentru te miri ce. Ca me- 
•riaș s-a dovedit însă „a avea mînă“. Ion 
răgeanu — sufragii unanime, „fără cusur" 
i se spune, dînd să înțelegem buna pre- 
ătire profesională și nivelul disciplinar ri- 
icat al celui discutat. Laurențiu Banu — 
-a creat „probleme", taică-său fiindu-i 
)leg de atelier. Constantin Sora — la în- 
;put lucra neatent, rezultatele erau slabe ; 
a dat „pe brazdă" deși nu este încă la 
velul pretențiilor.
Ce constatăm, deci ? Că de unde ne aș- 
ptam la patru picături de apă am găsit 
itru temperamente, patru feluri de a fi,

tor. Se numește 
câtor.

— Un foarte priceput meseriaș, ni se 
•pune. Lucrează ' ,*
rezultate dintre cele mai bune. Prin mina 
lui au trecut deja vreo patru serii de tineri 
de la școala profesională, pe care i-a apro
piat de meserie.

Maistrul Vasile Rueg, ne furnizează un 
alt exemplu : Stelian Năsulea de pe linia 
7—8. Dotat multilateral, tînărul Năsulea 
se dovedește capabil să execute operații de 
mare diversitate.

— N-a fost muncitor venit pe linia a- 
ceasta care să nu primească sfaturi de la 
el, își completează maistrul prezentarea, 
întregind și ideea noastră.

Curios, dar partenerii de discuție, tre» 
eînd peste orgoliul colectiv, nu Uită să-ml

la o mașină dificilă cu

atragă atenția că există încă imagini răs
turnate ale celor de mai sus. Ion Vlaicu, 
strungar e unul dintre aceștia. Lucrează 
neatent, rebutînd de repetate ori. Lipsește 
de la serviciu, întîrzie. Deși a fost și este 
ajutat să se corecteze, zadarnic. Puține la 
număr, asemenea „cazuri" viciază optimis
mul colegilor de serviciu, care mai speră 
să nu fie sancțiunea singura soluție.

Meseriaș bun : un atribut rîvnit de mulți. 
Ce înseamnă, de fapt, „a fi bun". Să fii 
priceput, să știi a-ți coordona mișcările în 
timp ; să fii un bun organizator, al pro
priului tău loc de muncă. Este un răspuns 
de „cadrul general". Mai concret, un al 
doilea sună așa : să-ți realizezi planul cu 
un consum de scule cît mai mic, să îngri
jești de viața mașinii. Ambele ne-au sosit 
de la doi interlocutori. Cît de exacte sînt 
unitățile de măsură chiar atunci cînd nu 
par deoît simple aproximații...

Cîți dintre tineri corespund acestor „te«- 
te“ ? Am purtat întrebarea în fața tuturor 
celor cu care am stat de vorbă. Răspunsul 
nu-1 reproducem, nefiind cifric exprimat 
exact. Am plecat însă convinși de un lu
cru : că ceea ce conduce spre realizare pe 
tinerii pe care i-am cunoscut poate fi strîns 
într-un singur fcuvînt pasiunea.

M. UDROIU

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru).

Pentru lucrătorii și 
specialiștii pădurilor, 
septembrie, luna cule
sului de roade, înseam
nă începutul unui nou 
an de muncă. Anul 
forestier la începutul 
său, găsește întreprin
derile sucevene de ex
ploatare a masei lem
noase cu procesele teh
nologice definitivate. 
Utilajele existente, vor 
înlesni creșterea sim
țitoare a indicelui de 
mecanizare. Lucrările 
de doborît și secționat, 
spre exemplu, vor fi 
mecanizate în proporție 
de 85 la sută. Pentru 
remedierea utilajelor 
defecte din sectoarele 
situate în munți sau la 
mari depărtări s-au în
ființat puncte de în
treținere și reparații

curente. Tot anul a- 
cesta de producție vor 
fi puse în aplicare nu
meroasele sugestii și 
indicații rezultate din 
studiile întreprinse de 
colectivele angrenate în 
acțiunea de rentabili
zare și organizare ști
ințifică a muncii. Pen
tru împrospătarea cu
noștințelor profesionale 
s-a făcut nu de mult, 
instruirea întregului 
personal tehnico-admi- 
nistrativ și auxiliar din 
întreprinderile forestie
re insistîndu-se asu
pra regulilor de ex
ploatare, sortare și li
vrare a materialului 
lemnos. Anul forestier 
1967—1968 găsește în- 
tr-un stadiu avansat e- 
xecuția drumurilor din 
pădurile regiunii Su
ceava, cabanele reno
vate și înzestrate, for
mațiile de lucru reor
ganizate.

un muncitor complex

CORESPUNDE
ACTUALUL

SISTEM
DE PRACTICA

>

Pentru aplicarea noului in tumâtorii

INFORMARE, RECEPTIVITATE
Sub aspect tehnic și economic, turnătoria oferă avanta

jele utilajului relativ simplu, creșterea gradulai de pre
cizie în execuția pieselor, posibilitatea defaktrii 
sului tehnologic în operații simple, ca annapert redsaă. 
In plus, turnarea rezolvă problema prelucrării pri—a a 
aliajelor cu proprietăți speciale. Tcate la un toc. ea««>- 
tuie și argumentul principal în extinderea pe arară Urgă 
a metodelor noi în turnătorii. Am desprim —de ■yn/* 
privind accelerarea răspindirii noului in frațăarB d» 
discuția avută cu conf. dr. ing. LAI BENTIl SOFWOM 
de la Institutul politehnic „Gheorghe Gh*orgt—-Dej* 
București.

ion.

3 ti.

Duioșiile unei MAPE

— In mod normal, ne-a 
spus interlocutorul nostru, 
cînd vorbim de tehnică 
modernă în orice ramuri, 
deci și în turnătorii, punc
tul de plecare trebuie să-l 
constituie dotarea tehnică 
a secțiilor, a atelierelor. In 
ultimul timp, și and spun 
aceasta am în vedere ulti
mul deceniu, importante 
fonduri au fost alocate de 
stat pentru modernizarea 
secțiilor de turnătorii. Așa 
se face că în prezent sînt 
uzine unde gradul de teh
nicitate este comparabil 
cu a1, atelierelor din străi
nătate. Elite cazul uzinei 
„Semănătoarea", 
UREMOAS, al principale
lor întreprinderi brașove
ne. Dacă ținem cont că și 

pregătirea cadrelor.

progrese, credem d t. 
desigur, crea» conrLtn 
bune pentru cetmerea unor 
rezultate ecrespușzatoare 
tn realizarea pieselor tur
nate.

— Toc—, »— 
«firvM, H bese ew-
noscute pricâad ccticitetaa 
în d htcrunlt
sr merzs bme.

— Ni referiți, desgur, 
la cneficentul fnd rr.are 
de rebut al pieselor tur
nate, Ia pierderile de me
tal în general, la costul 
produselor. Mi-aș permite 
să precizez că nu un rin- 
gur factor condiționează 
nivelul calitativ al produc
ției în turnătorii. In com
parație cu alte țări, cu o

czr*' m promovarea noului.
— Concret. unde vedeți 

scrvie râmase nevaloriH- 
ect* ie mce/ul impus de 
er^weie dezvoltare a indus
triei noastre ?

— ÎMBUNĂTĂȚIREA 
STRUCTURII PIESELOR 
TURNATE mi se pare 
esențială. Proporția 
prea mare a pieselor 
de oțel indică ea însăși că 
în momentul de față ocu
păm o poziție devansată 
în frontul valorWicării su
perioare a metalului. De 
aceea, trebuie concentrată 
atenția pe îmbunătățirea 
calitativă a fontelor de 
turnare (sînt mărci noi de 
fontă pe care noi nu le 
folosim), precum și în sen
sul dezvoltării producției 
de aliaje neferoase pentru 
turnătorii. Este cunoscută 
importanța pe care o are 
operația de formare în ca
drul procesului tehnologic 
în ansamblu. FOLOSIREA 
OPERATIVĂ A NOILOR 
TEHNOLOGII, mult mai

productive la fabricarea 
formelor și miezurilor ar 
fi, de asemenea, o verigă 
însemnată în moderniza
rea turnătoriilor. Unele în
ceputuri există. Dar timi
ditatea cu care li se lăr
gește zona de aplicare 
contravine ritmului intens 
al dezvoltării industriei 
noastre.

— O dovadă este pi fap
tul că vorbim de aceste 
tehnologii prezenttndu-le 
ca noi, moderne, cînd de 
fapt ele se aplică în țările 
avansate de multă vreme.

— Așa este. Și folosesc 
prilejul pentru a reveni la 
ceea ce spuneam mai îna
inte. Că în momentul de 
față se cere multă iniția
tivă, o gîndire de ansam
blu mai bine pusă la 
punct, într-o viziune eco
nomică corespunzătoare.

— Din cîte știm, anual 
au loc diferite manifestări 
care urmăresc tocmai o 
informare operativă. Du
pă părerea noastră conce
perea și desfășurarea unor 
asemenea acțiuni, inclusiv 
în metalurgie, păcătuiesc 
tocmai prin lipsa orizon
tului de maximă eficiență. 
Se cheltuiesc cu prea ma
re ușurință bani, energie 
al căror „coeficient de va
lorificare" nu se regăsește 
în producție.

— Mă asociez
^păreri. Acceptăm încă de
liberat să consumăm din 
timpul unei întîlniri de lu
cru pentru aspecte festive, 
lipsite de sens

— Cum ați vedea re
zolvată chestiunea 
meniul turnătoriei, 
cern ?

— Lucrurile ar

acestei

ACESTEI
CERINȚE?

Jumătate din timpul de școlarizare, viitorii mecanizatori 
sînt în unități, la practică. Era deci firesc, in cadrul discuției 
inițiată de ziar cu privire la necesitatea pregătirii temeinice 
și multilaterale a mecanizatorilor, să luăm în dezbatere și 
acest aspect al problemei. Întrebărilor noastre le răspund 
astăzi specialiștii de la S.M.T. Hărman oameni cu răspun
deri precise în procesul formării viitorilor muncitori care 
cunosc evoluția foștilor elevi în producție și după ce au 
absolvit școala. z

telegrafic, înce
putul ar fi cam 
așa: Mapă de pie
le. 7 piese pentru 
birou. Tristă. Ma
gazin. Numărul 1. 
Fond plastic (a se 
citi mapa de piele 
este tristă în maga
zin și nu invers).

— De ce ești 
tristă ? întreabă fie
care, de fapt, ni
meni.

Mapa iși povesteș
te dureros auto
biografia.

— Sînt 37 de 
luni, adică 3 ani și 
ceva, de cînd am 
fost executată. M. 
V. mi-e mama. M-a 
părăsit aici. Și de 
atunci stau, 
plictisesc!

— Nu 
moașă ?

— Sînt 
de artă.

— Ești

eștt

o

Mă

jru-

piesă

și utilă ?

— Dar nu pentru 
oricine.

— Cum adică ?
— Eu sînt mai 

(...și mapa lasă să 
curgă o lacrimă de 
vopsea pe care-o 
șterge repede să nu 
se păteze) ...scum
pă.

— Dar ce preț ai 
tu ?

— Doar... 5630 lei.
— Oh, 

țin...
Pentru 

acțiunea 
locul

...U.M.G., 
Uzina 
Grele-București. A- 
prilie. Un cabinet 
liber pînă atunci își 
primește locatarul. 
Noul director teh
nic — inginerul M. 
E. Flori, felicitări. 
Dar... un strigăt.

— N-are mapă de 
birou !

Acestea fiind zise, 
lucrurile se urgen
tează. Se țace co
manda 717 A pe 15 
iulie. Avizul de ex
pediție nr. 35 pe 23 
iulie. Factura nr. 23 
pe 26 iulie. Totul e 
aproape gata. Se aș
teaptă recepția.

— Ct înseamnă 
UM.G ?.

— Iți spun, dar 
rămine intre noi: 
Uniunea Milostivi
lor Cenerofi... Te-am 
plătit. Eyfi a noastră. 
Vino I

Zăpăcită de feri
cire, mapa mai lasă

așa pu-

moment 
își mută 

desfășurării. 
~ adică 
de Mașini

foileton
între timp, mapa 

singuratică își con
tinuă lamentările. 
Toți o ignorează. 
Pînă intr-o zi cînd 
simte miini străine 
care-i mîngîie toate 
cele 7 piese.

— Cine sînteți 
voi ?

— Rotrieo, repre
zentantul U.M.G.- 
ului.

să curgă o lacrimă. 
N-o mai șterge. A- 
cum e vîndută. Pri
vește sfidător in jur. 
Uitați, dovada, 
salut!

Nu știa prea 
cintata mapă că 
fapt acolo, la nana 
ei casă, i se schim
base și numele. Nu 
mai era nici obiect 
de lux, nici obiect

Vă

in- 
de

de mică valoare șt 
scurtă durată. De
venise peste noap
te mijloc fix. Era 
procurată din in
vestiții. Nu era tre
cută deocamdată la 
dotări dar... se a- 
ranjează pe par
curs. Totuși, ca ori
cine, avea o mică, 
dar foarte mică ne
mulțumire. La va
loarea ei — 5630 Iqj 
— spera să ajungă 
intr-un muzeu sau, 
cine știe, la vreun 
colecționar. Există 
și dintr-ăștia. Dar, 
și așa e bine. Iat-o 
deci instalată, toată 
lumea e mulțumită. 
Nu multă vreme. 
Ghinionul. O vizită 
de la Direcția de 
control și revizie a 
orașului București. 
Le-a plăcut și lor. 
Era frumoasă, dar 
au mă’ nus între
bări : Din ce fonduri

ați plattt-o ? 
legal ce-ați făcut ? 
înainte era privită 
cu indiferență (în 
magazin), cu dra
goste (pe birou). 
Acum chiar și con
tabilul șef care a 
purtat pe umeri 
grațioasa sarcină de 
a ' semna achizițio
narea o privește cu 
suspiciune. Forul 
tutelar a fost sesi
zat pentru imputa
rea ei ! Se încearcă 
justificări, note ex
plicative. Se pare 
însă că degeaba. 
Furtuna este imi
nentă. „Generoșii" 
o să plătească din 
propriul buzunar.

Și eu, care aveam 
acasă-n pod un 
presse-papier de 
la bunicul. Obiect 
de artă. îl vindeam 
ieftin — 10 000...

tn do
si zi-

GH. GHIDRIGAN

trebui 
să înceapă, după părerea 
mea, de la INSTITUIREA 
UNUI ORGANISM DE 
AUTORITATE CARE SĂ 
VEGHEZE LA RĂSPlN- 
DIREA NOULUI IN 
TEHNICĂ ȘI LA PRO
PAGAREA LUI ÎN UNI
TĂȚILE PRODUCTIVE. 
Un asemenea for l-aș ve
dea întruchipat în asocia
țiile pe specialități — așa 
cum există în alte țări — 
singurele în stare să dea 
soluții cu competență. 
Văd, eventual, rezolvarea 
acestei probleme în 
crearea unui statut al 
C.N.I.T. care să permită 
ceea ce spuneam : crearea 
asociațiilor pe specialități, 
afiliabile la organismele 
internaționale. Am avea 
astfel și posibilitatea unei 
largi participări la diferite 
întruniri...

— Și care ar fi cadrul 
organizatoric al informării 
tehnice de specialitate ?

— Opinez pentru CON
SFĂTUIRI CU TEMATI
CĂ ÎNGUSTĂ, care s-ar 
putea ține semestrial, de 
exemplu, unde să fie nea- 

invitați specialiști 
iritate ai domeniu

lui. Pe lîngă institutele de 
cercetare și facultăți se 
pot institui SEMINARII 
PE PROBLEME, URMA
TE DE DEMONSTRAȚII 
PRACTICE, pe marginea 
tehnologiilor în curs de 
asimilare, în prezența ace
lora desemnați să le apli- 
CCLECTORATELE TEH
NICE ar urma să devină 
locul de lansare a noută
ților „de ultimă oră", in
clusiv cele aflate de mem
brii delegațiilor plecate 
peste hotare în documen
tare. Aș vedea aceste lec
torate ființînd în marile 
centre industriale, înzes
trate cu mijloace moderne 
audio-yizuale drept mate
rial didactic. Pe lîngă a- 
ceste forme, bine organi
zate și susținute printr-o 
participare riguros selec
tată (să nu trimitem pe 
oricine numai de dragul 
de a fi prezenti). OPTEZ 
PENTRU ÎNTÎLNIRI 
PERIODICE, CU CA
RACTER MAI LARG, 
din doi în doi ani, de e- 
xemplu. Ar fi prilejul u- 
nei ample informări reci
proce, al colectării de opi
nii valoroase pentru avan
sul tehnicității din secțiile 
de turnătorie. în luna mai 
a.c. noi, turnătorii, ne-am 
întrunit la o asemenea 
conferință pe țară unde am 

avut un multilateral schimb 
de păreri. Sucesul ei mă în
deamnă să militez pentru 
permanentizarea unei atari 
manifestări.

— Nu găsiți coapte 
condițiile pentru existența 
unei reviste destinată ex
clusiv tratării probleme
lor de turnătorie ?

— Ideea este interesan
tă. In prezent apare la noi 
revista Metalurgia, sub egi
da C.N.I.T. și a Ministe
rului Industriei Metalurgi
ce. Ar merita, cred, în lu
mina extinderii continue 
și perfecționării tehnolo
giilor de turnare SĂ SE 
STUDIEZE POSIBILI
TATEA PROFILĂRII U- 
NEI REVISTE DE TUR
NĂTORIE.

ION POPA — tehnician de 
sector — secretarul comitetului 
de partid : „Și noi am analizat 
acest aspect al formării mecani- 
tatorilor. Actualul sistem de 
practică nu este corespunzător în
trucât nu are continuitate. Elevul 
stă o lună — două la școală, apoi 
vine în practică, după o perioadă 
se întoarce la școală și iar revine 
la practică. Procesul actual de 
școlarizare nu ține seama de con
dițiile concrete din teren. Cunoaș
tem cu toții un adevăr dar pe 
care, nu înțeleg de ce, nu îl 
luăm în considerare : la școlile 
de mecanici agricoli nu vin în
totdeauna cei mai buni absol
venți ai școlii generale din sat. 
La cursuri, profesorii au greu
tăți cu elevii. Dar pînă reușește 
să-i obișnuiască cu studiul ordo
nat, elevii pleacă în practică. La 
brigadă nu are cine să-i ajute 
în continuarea studiului teoretic 
și nici nu are cine să-i controleze. 
Profesorii ne spun că nu de 
puține ori sînt nevoiți să reia 
multe lecții care au fost uitate 
în perioada de practică. Rațional 
ar fi dacă s-ar concentra partea 
teoretică în prima jumătate a 
timpului de școlarizare, iar prac
tica să se facă toată odată, con
tinuu, la sfîrșit.

S-a susținut în cadrul acestei 
discuții — și noi sîntem de 
acord — înființarea unui labo
rator de mașini dotat cu tot ce 
este mai nou în agricultura noas
tră, ca o condiție fără de care 
nu se poate realiza pregătirea 
temeinică a viitorilor mecaniza
tori. Cu ajutorul laboratorului de 
mașini, lecțiile teoretice vor fi 
mai bine predate, temeinic înțe
lese de elevi și, ceea ce este, 
poate, mai important, 80 la sută 
din sarcinile stabilite pentru 
practică pot fi realizate în con
diții superioare.

să discuiască. In cele mai multe 
cazuri însă sînt lăsați la sediul 
brigăzii să-și omoare timpul cu 
ce-or putea.

Cu asemenea lucruri nu avem 
dreptul să glumim. Andrei Husar, 
absolvent de la Școala profesio
nală de mecanici agricoli din Sf. 
Gheorghe a căzut cu tractorul 
în Olt. A crezut că va cîștiga 
timp accelerînd nebunește pe 
buclă, de la ieșirea din brazda 
pînă la intrarea în brazda. Un 
gol lăsat în pregătirea sa de o 
instrucție practică fără suprave
ghere. Un alt băiat — Nicolae 
Iacob — proaspăt absolvent al 
școlii din Reghin, neatent, cu 
reflexe neformate, s-a răsturnat 
cu tractorul în șanțul din capul 
unei tarlale plane ca-n palmă".

U. NEAGU
C. N. STANESCU

GH. IMRICH — mecanic con- 
| trolor: „Dacă respecți legea, 
I singurul lucru care îți rămîne 
I de făcut este... să nu faci nimic.
■ Normele de securitatea muncii 
] nu îngăduie ca pe tractor — 
I indiferent ce agregat tractează 
I — să meargă doi oameni. în 
I același timp tractoristul, ca 
I unic instructor de practică al 
I elevului, trebuie să stea lîngă el,

să-1 ajute și să-i arate mulțimea 
aceea de lucruri „tainice" pe care 

' nu le întîlnești la lecții. Trebuie
■ să-i arate practic cum să realize

ze cu semănătoarea rînduri 
drepte ; cum să pregătească com
bina înainte de a intra în lan, 
cum să lucreze cu ea în lan etc., 
etc, etc. Practic, toate aceste lu
cruri acum nu se fac. Nu 
fac pentru că ar trebui 
în fiecare dimineață și 
mai multe ori pe 
să facă mulți kilometri pe jos, de 
la brigadă la locul unde lucrează 
tractoarele. Nu se face instruirea 
practică pentru că ar însemna ca 
elevul să meargă pe tractor, 
iar mecanizatorul-instructor, să 
alerge pe brazdă pe lîngă el și 
să-i dea indicații — ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, e o abe
rație. Așa se face că elevii sînt 
puși doar să are și, câteodată,

se 
ca 
de 

zi elevul

MIHAI POPOVICI — inginer 
șef: „In sistemul actual, ; " ’
nu dă rezultate de sută 1______
Toate sînt bune pînă ajunge ele
vul la brigadă. Conflictul princi
pal care apare poate fi rezumat 
astfel : tractoristul spune — „To
varășe inginer, eu îl las pe elev 
să lucreze pe tractor una, două, 
hai trei zile dintr-o lună, mai 
mult nu-mi convine. Lucrează 
încet, fără productivitate și eu 
am familie, trebuie să mă îngri
jesc să-mi asigur cîștigul". Noi 
îi explicăm cît este de important 
să ne îngrijim de pregătirea vii
torilor muncitori. Tractoristul ac
ceptă pînă la un punct. Dacă o 
perioadă de practică durează 6 
săptămîni, tractoristul îl lasă pe 
elev să lucreze o săptămînă...

Un alt conflict frecvent inter
vine între S.M.T. și cooperativa 
la care lucrăm. Brigadierii, pre
ședintele, inginerul de aci vin și 
cer să lăsăm „școala" pe altă 
dată, acum să dăm zor cu semă
natul, cu recoltatul. Nimeni nu 
acceptă experiența pe buzunarul 
său, ca o tarla de porumb să fie 
semănată de elevi pentru a se 
deprinde și ei cu această lucrare. 
Apoi, nici tractoristul nu acceptă. 
El primește o parte din plata 
pentru calitatea lucrării de semă
nat de abia dună ce plantele au 
răsărit și beneficiarul se declară 
de acord cu ea".

Cum se pot rezolva aceste con
flicte ? O propunere o fac inter
locutorii noștri. Ei susțin că a$a 
cum toate școlile de dulgheri, de 
lăcătuși au pe lîngă ele un atelier 
în care elevii, sub îndrumarea 
maiștrilor-instructori, învață me
serie, școlilor de mecanici agricoli 
ar trebui să li se pună la dispo
ziție un set de mașini, tot 
timpul în pas cu dotările din 
agricultură, în care elevii, sub 
îndrumarea profesorilor și a maiș
trilor, să învețe „pe viu" funcțio
narea lor, să-și formeze deprin
deri practice absolut necesare, 
să lucreze la montarea și 
demontarea lor, la reparații.

în practica din unități, elevul 
pregătit la școală să realizeze 
adaptarea la condițiile speciale 
de producție din S.M.T., din coo
perativa unde va lucra.

Sînt sugestii care trebuie să 
rețină atenția Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

practiqjĂ 
la sutajf

*

ION ȘERBU
NICOLAE COȘOVEANU



DEBUT
UNIVERSITAR
LA PLOIEȘTI

La 20 septembrie, printr-o hotărire a Consiliului de Miniștri 
2364 — a fost semnat actul nașterii unui nou institut de învăță- 
mint superior. Așadar, octombrie universitar 1967 introduce în 
marea familie a școlii noastre superioare cea mai tînără instituție 
de învățămmt.

Obținînd primul interviu cu prorectorul institutului — conf. 
univ. dr. ing. STELIAN DUMITRESCU — sîntem în măsură să 
dăm cititorilor detalii:

— Istitutul de petrol — ne spune interlocutorul nostru — 
consacră Ploieștiul, inima petrolieră a țării, ca centru uni
versitar. La 3 octombrie vom sărbători debutul primului an de 
studenție. La început, institutul va funcționa cu o singură facul
tate — de mașini și utilaj petrolier — care va forma ingineri 
pentru concepția, fabricarea, montarea și exploatarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor petroliere.

La ora aceasta, toate pregătirile sînt gata pentru deschiderea 
cursurilor. Avem Ia dispoziție un local bine amenajat (în apropierea 
Uzinelor 1 Mai — Ploiești), care asigură spațiul de învățămînt co
respunzător ; căminul și cantina pentru studenți și cadre didactice 
sînt și ele puse la punct.

Intr-un cuvînt, putem anticipa de acum urarea „Bine-ați venit, 
dragi studenți 1“

A CTUALITA TEA 
PENTRU TINERET
BREVIAR COTIDIAN

CLIMA SUBTROPICALĂ
PE MALUL SOMEȘULUI

A apărut primul număr al 
revistei

„CUTEZĂTORII"

INTERVIURI CU

O junglă subtropicală în țara 
noastră ? Afirmația pare fantas
tică, dar e totuși în întregime a- 
devărată. Atunci unde e ? în mai 
multe locuri, dar unul dintre a- 
cestea este Valea Almașului din 
raionul Huedin, regiunea Cluj. In 
această vale păduri luxuriante 
acoperă întinse suprafețe de-a 
lungul nurilor, aproape de nepă
truns din cauza lianelor care se

Victorii la București
și Ploiești

Ieri, la București, în meciul retur contfnd pentru „Cu
pa cupelor", echipa de fotbal Steaua a întrecut F. C- 
Austria cu scorul de 2—1. După cum se știe, primul 
meci disputat la Viena a revenit tot formației noas
tre (2—0), Steaua calificîndu-se astfel pentru turul 
următor al competiției.

La Ploiești, echipa Petrolul a reușit să învingă for
mația iugoslavă Dinamo Zagreb cu 2—0, în întilnirea 
retur din cadrul „Cupei orașelor tîrguri".

împletesc în jurul arborilor inalți 
de .peste 10 metri, care nu 
lasă soarele să pătrundă aici nici
odată, mii de animale, reptile și 
insecte uriașe. Vă înțelegem cu
riozitatea.. dar., nu căutați aceas
tă junglă. Deși se știe precis lo
cul, e cam greu de găsit fiind 
ascunsă în spatele a cel puțin 
douăzeci de milioane de... ani- 
Așa arăta aici jungla ale cărei 
urme (fragmente de copaci uriași, 
petrificate, frunze conservate in 
pietre, resturi ale faunei de a- 
tunci) sînt studiate cu atenție de 
paleontologi. Dată fiind așezarea 
acestui bazin, determinările paleo- 
botanice de aici suscită intere
sul multor specialiști europeni de
oarece furnizează importante date 
privind migrarea florei din părțile 
vestice și centrale ale continentu
lui nostru, spre cele estice. Dato
rită descoperirilor de pe aceste 
locuri, multe fenomene fizico-ge- 
ografice sînt interpretate acum 
dintr-un unghi nou.

editată de Consiliul Națio
nal al organizațiilor Pionie

rilor.

dutiuma
BUSTULUI

LUI SIMION BARNL'TIU

I. R.

CLUJ (de la corespondentul 
nostru)

In satul natal al lui Simion 
Bărnuțiu, Bocșa, raionul Za
lău, a avut loc o festivitate 
consacrată dezvelirii bustului 
luptătorului pentru libertatea 
națională și împroprietărirea 
țăranilor de la 1848. 10 000 de 
oameni au fost prezenți dumi
nică aici pentru a participa la 
această festivitate. Artiștii 
Teatrului Național din Cluj 
și formațiile artistice de ama
tori au susținut programul ar
tistic.

SABIN BALAȘA
Pictorul lucrează „zi lumină" în atelierul său 

din strada Pangrati. în discuție e plin de idei, 
cu replica încărcată de metafore, tumultuos ; 
cu toate acestea în artă preconizează echilibrul 
clasic. Un dialog cu domnia sa, este oricînd, 
ușor de realizat. .

— Ce tablouri ați „coborît" în ultimul timp 
de pe șevalet ?

— Sînt cele trei lucrări pregătite pentru ex
poziția comună, organizată la Palatul Republicii 
cu prilejul simpozionului internațional C. Brân- 
cuși : ..Senin", ..Dimineața", „Ochiul de apă“. 
Continui lucrul la filmul de animație, „Libe-

— Tratează tot o temă filozofică ca „Pică
tura" ? , , ,

— Da ! Ideea filmului este : totul este țelul !
— Alte proiecte, idei ?
— Pregătesc o lucrare. „Emineșcu". care va 

fi expusă la Universitatea din Iași. în sala „Pa

LA CULESUL VORBELOR

I

I

In ziarul nostru de mîine vom reveni cu amănunte 
de la partidele susținute ieri de către echipele noas
tre de fotbal in țară fi peste hotare.

ASTĂ SEARĂ

LA NEW-YORK
Turneul internațional de volei de la Cluj

Zeii au trădat
La iftrșitul meciului cu Japo- 

• nia, în vestiar, antrenorul repre
zentativei noastre de volei, Se
bastian Mihăilescu, a amînat cu 
cîtova minute scurta convorbire 
pe care urma să o avem, trebu
ind să-și revină cu ajutorul apei 
reci în urma suprasolicitării nei- 
voase a unui joc care a durat 
peste 2 ore. Acest meci, cel mai 
spectaculos al turneului, a nimi
cit un mit pe cale să se înfiripe. 
Cel al invincibilității Japoniei și 
a ridicat o punte din speranțe 
reale și încredere spre trofeul 
care așteaptă la Istanbul. Partida 
a început cu demonstrații ale 
ambelor echipe, valoarea lor a- 
propiată cerînd o manipulare ra
pidă a unei largi game de mij
loace tehnico-tactice. Dar după 
primele două seturi împărțite 
„frățește" jocul a împrumutat 
suspens-ul celui mai bun film po
lițist făcîndu-i pe spectatori să 
aștepte tot timpul cu sufletul la 
gură. Relatarea desfășurării me
ciului cu ajutorul cuvintelor este 
dificilă. De fapt cum s-ar putea 
descrie bombele lui Derzsei, 
Tjrlici, Schreiber, sau plonjonu- 
rile și placajele lui Stoian, Dră- 
gan și Cozonici, cînd mingile ra- 

I chetă ale lui Yokota, Kimura, 
Mitsoumori le vedeai atingînd 
pămîntul încă dinaintea lansării 
lor ? Și totuși erau retrimise cu 
aceeași viteză spre un punct din 
terenul adversarilor. Apoi cîte 
combinații subtile și desăvîrșite

4

0 telegramă

clubului „Farul

pentru un punct care se adăuga 
de multe ori pe tabela de mar
caj după câte 10—11 schimburi 
de serviciu. Setul al patrulea, cel 
mai greu pentru ambele echipe, 
a fost de o spectaculozitate rar 
întîlnită. Cînd japonezii condu
ceau cu 14—12 și aveau servi
ciul multe speranțe în legătură 
cu victoria noastră erau păstrate 
pentru un set următor ca să fie 
readus iar aproape în momentul 
egalității. Japonezii iau din nou 
conducerea de trei ori. Un a- 
daus de voință al jucătorilor 
noștri și urmează 18—17. 
Poate să rezistența, și-a spus 
în ultimă instanță, cuvîntul. 
întregul ritual al japonezilor să- 
vîrșit pentru încurajare nu a 
mai putut înlocui oboseala, nu a 
putut da suficientă forță pentru 
a face față irezistibilei avalanșe 
deslănțuită de echipa noastră. 
Zeii au trădat. După meci, Se
bastian Mihăilescu ne-a spus e- 
moționat: „A fost cel mai fru
mos meci de pînă acum, ambele 
echipe au demonstrat un volei 
modem, cu dese schimbări tac
tice, executate la un înalt nivel. 
Japonezii sînt o echipă de prima 
mină care au putut fi încinși de 
o echipă experimentată ca o noas
tră în urma unei partide epui 
zante dar antologice cum nu se 
vede prea des".

Uniunea Sovietică a înv’ns co 
3—0 reprezentativa R.D.G. care 
a rezistat mult mai bine în aoesl 
meci. Echipa noaștră de tineret, 
media de vîrstă 17 ani și 5 luni, 
s-a comportat mai mulțumitor cu 
toate că a cedat cu 0—3 iorma- 
tiei bulgare. Preliminariile tur
neului final au luat sfirșit Joi va 
începe turneul final în care s-au 
calificat România, Japonia, 
V R.S.S. și Polonia.

Tînărul reprezentant al 
Clubului „Steagul roșu" Bra
șov, Viorel Mar cu, campionul 
țării la juniori, a debutat cu 
o victorie în actuala ediție a 
campionatelor de tenis.

Forotext : VIOREL BABA

BENVENUTI

GRIFFITH

■

A''

NINO BENVENUTI - PREZENT Șl
H cunoașteți ? Cu atît mai cere. Sono a la sua disposizione.

bine. înseamnă că n-ați uitat Avete, un grande
dramaticul meci pe oare Nino 
Benvenuti l-a cîștigat în 1959 la 
București, în fața boxerului nos
tru Șerbu Neacșu.

Au trecut de atunci 8 ani, dar 
Benvenuti nu s-a schimbat 
aproape de loc. Același zîmbet 
cuceritor, aceeași poftă de vorbă 
(ca să nu dezmintă volubilitatea 
nativă a italianului), aceeași do
rință de a urca tot mai 
treptele consacrării.

L-am întîlnit în luna
Roma.

— Bona sera, signor 
nuti. Io sono

— Romeno

sus, pe

mai k

_ Benve- 
giomalista romeno... 
r Con molto pia-

VREȚI SA FACEȚI

CUNOȘTINȚĂ ?

— într-adevăr, Gîju este unul 
dintre boxerii noștri talentați. Ce 
v-a plăcut mai mult la el ?

— Totul. Este tipul boxeru
lui care îneîntă privirea. 
ceea ce spunem noi, „ochi", o 
fantastică viteză de reacție, eschi
vează fără greșeală și, în plus, 
acel zîmbet care îl dezarmează 
pe orice adversar. Mie mi-a plă
cut întotdeauna scrima pugilis- 
tică, boxul „de spectacol". Este 
ceea ce am văzut la românul 
Gîju.

— .Amatorii boxului din Ro
mânia urmăresc îndeaproape ac
tivitatea dv. comperiționaiii. Ce 
noutăți le puteți oferi în legă
tură cu viitoarele evoluții ?

— Mă bucură nespus de mult 
popularitatea pe care mi-am 
creat-o în țara dv. și țin pe a- 
ceastâ cale să mulțumesc ceior 
care se interesează de mine. In 
ceea ce privește perspectivele 
mete pugilistice am. desigur, 
protecte mari. Să mă explic. Vreau 
să trec în istoria boxului ca spor- 

care fi-a adjudecat trei ti
de campion al lumii : am 
campion mondial de ju- 
k categ'Xia mijlocie, in pre- 
dețm centura mondială p 

europeană k mi locie M»orL 
bfnetnțeks. fi mi zmdesc să a^c 
Intr-m viitor apropiat titlul su
prem k cateerna sem.grea. dep- 

nm de m>enanul Dick 
fi foarte gre»r. fără

7
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— Și vă promit dragii mei, că vom promova ti
nerele talente în literatura originală și vom elimi- 
na din teatrul nostru favoritismul. Mă credeți, pe 
cuvînt ?

— Mai e vorbă: ca în fiecare

ANTICIPAȚIE
discuție, dar vreau să-ml închei 
activitatea printr-un succes de 
răsunet. Pînă atunci, însă, obiec
tivul meu principal rămine... 
Emile Griffith, adversar căruia 
i-am acceptat revanșa, la 28 sep
tembrie, la New York.

— Ce aveți de transmis boxe
rilor români ?

— I-am urmărit pe pugiliștii 
din România la multe campionate 
europene. Mi-i amintesc foarte 
bine pe Negrea, pe Linca, pe 
Dobrescu. boxeri de excelentă 
valoare la vremea lor. Sînt con
vins că aveți multe talente și că 
la J. O. din Mexic pugiliștii ro- 
mâni se vor număra printre pro
tagoniștii competiției.

R. C.UĂBAȘEANU

toamnă...

L

șilor pierduți". Apoi, în primele luni ale anului 
’68, pregătesc o expoziție personală de pictură, 
grafică și cadre din filme.

— Aș vrea să vă consemnez un princ'iîiu des
pre pictură !

— Un aforism ! Arta e singurul domeniu unde 
nu se poate mima !

...și VASILE GORDUZ
Voi trimite la Palat, in expoziția prilejuită 

de simpozionul „C. Brâncuși", două lucrări de 
sculptură. Dacă mă întrebați ce temă tratează, 
nu vă pot spune altceva mai sugestiv decît tit
lul lor : „Sămința11 și „Monolog pentru pace".

— Ca proiecte...
— Sînt în căutarea unei compoziții care să 

exprime plastic Unirea Principatelor Române.
— Tînjiti după echilibrul clasic ?
— Nu tînjesc, îl concep ! înțelegeți prin acea

sta, grija pentru acuratețea formei. De altfel, 
orice discuție „în prolog", prisosește. Vă invit 
la expoziție, cu care prilej...

DIRECTORI Șl SCENARII

— Slăbuțe, slăbuței

Da, dar aduc prime grasei

Desene de NEAGU RADULESCU

VARIE TĂTI
PE GLOB

Ce fac
vedetele ?

Nino Manfredi, 
protagonistul fil
mului IL PADRE 
DI FAMIGLIA, 
prezentat cu suc
ces la festivalul de 
la Veneția a și în
ceput alt film: 
ITALIAN SERVI
CE SECRET, unde 
are ca parteneră 
pe Frangoise Pre
vost.

Duel cu minicalcula-

torul electric

Este cunoscut faptul că, in 
urmă cu două săptămiru, for
mația Farul, in meciul cu 
A.E.K. din Grecia, partidă 
desfășurată în cadrul „Cupei 
Balcanice" — a folosit sub 
un nume fals, Favel, pe jucă
torul Sasu, legitimai la Mi
nerul Baia Mare. Actul incali
ficabil al conducătorilor du
hului și al antrenorului echi
pei nu mai comportă discuții : 
odată pentru că l-au introdus 
pe Sasu în formație fără să 
fie legitimat la Farul, a doua 
oară pentru substituirea de 
nume. Federația de fotbal 
printr-o scrisoare adresată 
secretariatului competiției, 
pentru a curma asemenea 
practici neloiale, necinstite în 
sport, a propus ca Farul să 
piatdă meciul (1—1) cu rezul
tatul de 3—0.

Dar cum adevărul odată 
stabilit și vinovății descope- 
riți trebuie să fie „recompen
sați", pentru dibăcie și inven
tivitate s-au propus, în șe
dința Federației de marți 
seara, următoarele sancțiuni:

— să se adreseze un ultim 
avertisment Clubului „Farul".

— retrogradarea președin
telui clubului, Foti D. Foti, pe 
timp de 6 luni și reținerea 10 
la sută din salariu.

— sancționarea eu aver
tisment a antrenorului Măr- 
dărescu.

Am dat curs apariției pre
zentei note din dorința de a 
informa opinia publică (aviz 
amatorilor I) și de a aduce la 
cunoștința împricinaților, cu 
un ceas mai devreme, măsu
rile hotărîte.

Rep.

CINEMA TOGRAFE
CONTRA
YARD — cinema-

FANTOMAS 
SCOTLAND
scop

rulează la
14; 16.45; 19; 21 15). București 
(orele 9.30; 1145; 14; 16.30; 
18.45; 21), Feroviar (orele 8.30; 
10.45; 13; 15.15; 17.45, 20.15),
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15: 
16.30; 19; 21,15). Modem (orele 
8.30; 10.15: 13; 15 30; 17,45; 20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30: 16: 18.30; 20,45).
Circul de stat (orele 18; 20.30).

RECOiMPENSA — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15; 13,30; 16.15; 18,30;
20,45); Aurora (orele 8.30; 
10.45; 13; 15.30; 18; 20.30).

Patria (orele 11.30;

11,30; 
(orele

15.30;

8INGUR PE LUME
rulează la Doina (orele 
15; 17.45 . 20.30). Buzești 
15.30; 18).

MEANDRE 
rulează la Union (orele 
18; 20.30).

DOI CĂPITANI - CHEMAREA 
DRAGOSTEI - APARTAMEN
TUL - HANOI DE LA RĂSĂ
RIT LA ASFINȚIT - RĂS
CRUCE - PICTOR--------
UZDINSK 
DACA AȘ FI ȘTIUT? — 
TAV IN ALARMA

rulează la Timpuri Noi 
9—21).

CASTELANII 
rulează la Giulești 
15,30; 18; 20.30); Bucegi 
16; 18,15; 20,30).
(orele 16; 18,30; 20,45).

PICTORIȚELE DIN
- CUARTET - 

GUS-

(orele

(orele 
(orele 

Floreasca

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop —

rulează la Arta (orele 15; ÎS; 
20,45), Volga (orele 9.15; 11,45; 
15,30: 18; 20,30), Dacia (orele 
7,45—20,45 în continuare).

ȘAPTE BĂIEȚI Șl O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Crîngași (orele 
15.30; 18; 20.30).

CU BĂRBAȚII E O ALTA 
POVESTE

rulează la Rahova (orele 15.30; 
18). Unirea (orele 16: 18.15).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomis (orele 
11,30; 15; 18,30), Flamura (ore
le 9,30; 13.30; 16.30; 20).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

I;

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Central (orele 9; 
12; 15: 18: 21).

SUS MIINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20.45).

SURCOUF TIGRUL CELOR 
7 MĂRI — cinemascop —

rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 
20,30), Melodia (orele 8,45; 
11,15; 13,45: 16.15; 18,45; 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE

rulează la Lumina (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

Televiziune
JOI 28 SEPTEMBRIE

18,00 La ordinea zilei : Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii; 18,20 Mult e dulce 
și frumoasă : Emisiune de lim
bă română ; 18,50 Studioul pio
nierilor ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 19,50 Buletin meteorolo
gic ; 20,00 Film serial Ivanhoe ; 
20,30 Filme de animație; 20,45

Invitatul nostru : Bobby Shafto 
(Anglia) ; 21,00 Teleglob — ima
gini elevețiene ; 21,30 Studioul 
mic. Comedie: „Vînătorul de 
hoți“ de Andre Mycho, și „Ora 
exactă" de Octave Pradles; 
22,10 De la Giotto la Brâncuși ; 
22,30 Romanțe ; 22,50 Telejurna
lul de noapte.

VIATA LA CASTEL
rulează la Vitan (orele 15; 18). 

BA-MI FACEȚI UNA
CA ASTA !

rulează la Miorița (orele 15; 
17.30; »). Drumul Sării 
10 ; 1740: 20)

PENTRU UN PUMN 
DE DOLARI

rulează la Popular
15J0. 18; 2040).

UNDE ESTE AL HI-LE A 
rulează La Munca 
18; 20).

ÎN GENUNCHI MĂ
LA TINE
NU SÎNT DEMN DE

rulează la Moșilor (orele 15,30;
19.30) .

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 
18; 20.30).

CANALIILE
rulează la Viitorul
15.30; 18; 20,30).
rulează la Cotroceni 
15.30; 18; 20.30).

CĂUTĂTORII 
ARKANSAS -

rulează la
18; 20,15).
Colentina
20.30) .

JANDARMUL LA NEW 
—cinemascop—

rulează la Progresul
15,30: 18; 20,30).

PANTERA NEAGRA 
—cinemascop—

rulează la Lira (orele
18; 20.30). Ferentari
15,30; 18; 20,30).

(orele

(orele

Inaugurăm astăzi noua ru
brică -Colțul turistului" — 
pe ore • veți intilni in fie
care jet Ea iși propune să vă 
mferuMTt eu excursiile ce se 
eeganrzeaza ia «firșit de săp- 
tăminâ o detalii și noutăți 
despre trasee. Cititorii noș
tri vw găsi aici informații in 
legătură eu obiectivele ex- 
eurșiiler. valoarea lor mate
rială. istorică, eretică, frumu- 
•etile naturale.

.Anunțăm, pentru început, 
excursiile acestei săptă 
mini. Simbâtă fi duminică 

»respectiv 36 septembrie — 
1 octombriel autocarele vă 
așteaptă — din București — 
pentru următoarele puncte fi
nale : Curtea de Argeș ; Po
iana Brașov ; Sinaia ; Bran ; 
Macin, Ostrov. Recomandăm 
în mod deosebit excursia de 
la Ostrov. Argumente: dis
tanța Călărași — Ostrov se 
face cu vaporul pe brațul 
Borcea. La dejun nu vor 
lipsi preparatele din pește și 
renumiții struguri de Ostrov.

Kirk Douglas — 
— își îngăduie o 
vacanță pe Coasta 
de Azur după ce a 
terminat filmările 
la COMBATANȚII 
NOPȚII.

Shirley Mac Lai
ne e tata să încea
pă un nou film : 
versiunea muzicală 
a CABIRIEI. cele-

•1brul film 
Fellini.

lui

Christie, 
actriță 

interpreta 
se 

Alesul es- 
Don 

care-1 
patru

Julia 
cunoscuta 
„beat*. 1 
din DARLING, 
mărită, 
te pictorul 
Beasant. pe 
cunoaște de 
•ni.

Claudia Cardina
le filmează la ZIUA 
UNEI
după romanul 
Leonardo

COCHETE, 
lui 

Sciascia.
Bardot 

Connery 
genericul

Brigitte 
si Sean 
vor fi pe 
unei pelicule inti
tulate SHARAKO 
ce se va turna 
Mexic în 
brie.

Întrecerea opunea 
două forțe reduta
bile : cei mai buni 
matematicieni ai 
unei școli medii 
din Ludwigshafen 
(R.F.G.) și mini- 
mașina de calcul 
electronică „Simu- 
log“ construită de 
firma B.A.S.F. Pro
blema de rezolvat 
era mai mult decît 
dificilă ; aplicarea 
teoriei matematice 
a combinațiilor 
pentru tranșarea 
unei rivalități In
tre colegi, și 
rivalitate ! ~
și tetele 
să știe care 
fi perechea 
ală pentru 
ra de dans 
gramată în școa
lă. în timp ce 
doi dintre elevii 
cei mai „tari" 
la matematică s-au 
apucat să calcu
leze pe tablă com
plicate operațiuni 
combinative, mini- 
calculatorul a și 
dat în 30 de 
secunde dezlega-

ce 
Băieții 
voiau 

ar 
ide- 
sea- 
pro-

dilemei: Cla
ra și Eduard sînt 
perechea ideală 
pentru seara de 
dans. Cu aceasta, 
„Simulog“ a de
monstrat din nou 
multiplele lui ca
lități. Concepută ca 
un auxiliar pen
tru școli medii 
și licee, gata să 
fie produsă în se
rie. mica mașină e- 
lectronică de calcul 
poate aduna, mul
tiplica și rezolva 
rapid probleme di
ficile de matemati
că și algebră. Ea 
poate, de asemenea, 
juca șah sau alte 
jocuri combinati
ve oferind cea 
mai bună soluție 
dintr-un număr 
de 2000—2500 com
binații posibile.

înainte de toate 
„Simulog“ consti
tuie însă un prețios 
auxiliar al ele
vilor pentru fami
liarizarea cu cal
culul electronic și 
cu programările.

Fetita campioanei
campioana

TINE

(orele

(orele

DIN

REGE 
(orele 16;

ÎNTORC

fo- 
în

Iată cum arată dezlegarea 
cului pe care l-am publicat 

ziarul nostru de ieri.

DE AUR 
—cinemascop— 
Pacea (orele 15,45:

(orele

YORK

(orele

în 
noiem-

Mercier» 
Angeli-

MichMe
„minunata 
că“ se pregătește 
pentru măritișul cu 
Claude Bourillot.

Frank Sinatra 
s-a transformat în 
detectiv particular. 
Acesta e persona
jul pe care-1 va in
terpreta în filmul 
următor.

Acțiune de di
vorț. Reclamantă : 
Audrey Hepburn, 
pîrît : Mel Ferrer. 
Căsătoriți din 1954. 
Ea are 38 de ani, 
el 50 și un fiu de 
7 ani, Sean.

Tînăra înotătoare maghiară Andreea 
Gyarmati în vîrstă de 13 ani a reușit re
cent, în bazinul acoperit de pe insula Mar
gareta să cîștige primul său titlu de cam
pioană a Ungariei în proba de 100 m 
bras. Andreea Gyarmati este antrenată de 
mama sa, Eva Szekeli-Gyarmati, una din 
gloriile natației europene, fostă campi
oană olimpică. Ea și-a exprimat convin
gerea că în scurt timp fiica ei va înregis
tra performante și mai bune. Poate chiar 
de ordin blimpic...



ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii

• Știri însemnări corn 
entarii 0 Știri însemnări

ALTGFÎILE CAHTONALE

DIN HUNT A

conflictului
nigerian

au

de

Camerunul, deplasîndu-*e 
spre Enugu unde forțele 
federale se află la mira- 
oraș. Tot din Lagos se 
că trupele federale mgc-

Evoluția

Ravagiile uraganului
//

In

„ Beulah

Italia și „scadențele

N.A.T.O."

Protestul

Comunicatele militare referi
re la situația pe fronturile din 
geria sînt contradictorii. La 
igos s-a anunțat că trupele b: .- 
’ze s-ar fi retras de pe pozițiile 
le aveau în apropierea fronts- 
cu ~

*ent 
nate 
i în 
unță 
ne ar fi ocupat localitatea Az- 
r, un nod rutier important ri- 
it în provincia de centru-xrri, 
aproximativ 60 km est de Be-

°e de altă parte, într-un 
nicat al cartierului general 
pelor biafreze se anunță 
le deosebit de puternice 
it loc la Nsukka și Opu și 
s-ar fi soldat cu ocuparea 

re biafrezi a celor două orașe.

R. P. BIT 
xoali

• Un milion de sinistrați in nordul Mexicului
• ..Edith" - al cincilea ciclon al sezonului

USTRTA. Sediul provizoriu al Organizației de dezvoltare 
industrială, organism al O.N.L\ din. Viena.

Itur. -cțule provocate in Mexic și m statul Texas de trecerea 
proporții gigantice. întreaga vale a flu- 

vr^zii Rio Glande ale cărui ape au crescut cu peste 5 metri față 
nivelul normal, este inundată. Ea s-a transformat într-o vastă 

iatgrioesi <fbt care pot fi zărite numai acoperișurile caselor, 
im! sinistraților din nordul Mexicului a depășit cifra de un 
b. Dutfre aoeffîB 3000 de țărani complet izolați au fost tem- 
ebendonați. Ei s-au refugiat pe acoperișurile caselor sau în 

op^cL dar toate încercările făcute pentru a le lansa din avioane 
și medicamente au eșuat.

cea vuu marc parie a teritoriului mexican situația este 
cmâdenU ca fmd ^AezatruoasS" și nu încetează să se agraveze, 

nurilor crește in continuare in timp ce ploile cad fără 
î-zt^e-uȚerc. Fe -dordul Pacificului autostrada Mexico-Acapulco a 
-:ri -t-.ztă ze ape, >a fel aceea care leagă orașul Acapulco de 
cerop?- Perte 20 de locaF.tâți din statul Guerrero se află sub ape. 
în cepttaU țării, întreaga parie estică a orașului este inundată, 
BBBifrnBBV casa dm ctrtiereU săracă tonanințind să se prăbușească. 
S-aa aeataaiat și primate epidemii de pahidism și febră tifoidă, 

în statul Texas, apele au atins marți după-amiază centrul 
ccytertzcl c' Her.zr.gm, după ce devastaseră luni cartie-

^rzidexțiele- La Faifurrieș, 4000 de persoane sînt complet 
aotete de țjinL în Lealități Simriratii sînt sal
vați cu afutoml eiiccrpcereior.

Serciciiie meteo 
Lee-a^rd s-a formei 
nultn 
-Brutei'. Dep cteii 
60 km pe ori, se credi 
m curszd zslez de «a

C-< ca că la est de Insulele
rearță «a tl riaedea ciclon tropical al sezo- 
ia acele» ur.de a luat naștere uraganul 

i au o viteză de aproximativ 
trece în stadiul de uragan

nara din pag. 1)

t, logodind malu- 
micului rîu. Po- 
de piatră din fața 
sului mișcării 
ida Bosna" (in 
a activat cunos- 

1 scriitor Ivo An- 
) este martorul a- 
itului din 28 iu- 
914 cînd, de pe 
arul din < 
rit care e 
sil, acel tînăr ne- 
)s, scund, cu nu- 
najestos, Gavrilo 
‘ip, a comis actul 
t în istorie. Lo- 
ișteptării Iui este 
at de o placă pe 
irîm în care s-au 

urmele cizme- 
S-ar părea că 

i lui îndărătnică, 
înătoare în nu- 
demnității na- 

le, l-a înfipt în 
i, adine, aidoma 
arelor bătrînului 
din față. Un om 
i pod — semne

colțul 
azi

lor încremenire de 
piatră ori de lemn 
este o așteptare, o 
secretă năzuință de 
perfecțiune. Podurile 
din Sarajevo. penițe 
și înțelese în ființa 
lor simbolică, la fel 
cum și cel din Mos
tar, ca și toate podu
rile de lemn de la in
trarea in orășelele 
bosniace, cu grinzile 
roase de vreme, vi- 

1 brînd sub copitele

Succesul corului

in Italia

Sesiunea N.U.

PODURI IN

SARAJEVO

ca-

storiei.
Juri vechi, cu
e de piatră, cu
trade negre, de

învechit dar
e, poduri pe 
șii unei istorii 
umate au lăsat 
ce nu se șterg, 

ri care, mai pre- 
e toate, au legat 
al de celălalt, o 
nță de putința 
arii ei, un vis de 
hiparea lui. Pre- 
leni, podurile 
au un farmec 

rios și solemn, 
a o sinceră strîn- 
de mină între 
iri trecute și e- 
ou. în profunda

cailor de țară ca niș
te plăci de xilofon — 
despre toate aceste 
trainice punți ome
nești s-a scris : „Și 
așa, pretutindeni în 
lume, oriunde pleacă 
sau poposește gindul 
meu întîlnește poduri 
tăcute, credincioase 
ca o dorință ome
nească eternă și veș
nic neîmpăcată de a 
lega, împăciui și îm
preuna tot ceea ce se 
arată spiritului nos
tru... Ascultîucl muzi
ca cea mai amară ori 
cea mai frumoasă pe 
care am auzit-o vre
odată, dintr-o dată 
mi s-a năzărit un pod 
de piatra tăiat la ju
mătate, iar părțile 
frînte ale arcului în-

în spre malul care le 
conferă adevăratul lor 
sens’ (Ivo Andrici .

Poduri cu capetele 
pierdute in infinit — 
iată metafora teribilei 
nostalgii resimțite de 
omul modem in fața 
arcurilor ruginite ale 
pămîntenelor podari 
tăcute ce leagă «trin« 
malurile despărțite de 
nari repezi sau do-

c. stAxescu

Ui l'TI

2b peeeșeee piedrii turneul său prin America de Nord și 
AaBtrafic (twam «f aton punct central a fost, fără îndoială, 
rrnto ia WaafaagloaU președintele Surogat a cerut în mod 
fonvi cobinetuini iteben statueze liniile directoare ale po- 
nCâri iaH de NATO, nani wecis față de problema revizuirii 

ră in 1969. Faptul a atras 
acterul oarecum neobișnuit 
EI n-d surprins însă pe ni-

unor
personalități 
din S. U. A.

? creț arul general adjunct 
Ligii Arabe, Sayed Nofal, 
out marți o convorbire la 
ui Ligii cu reprezentanții 
9SY și FNE, Abdel Qua- 

Mackatcee și Faisal Ah- 
Latif. Ei l-au informat pe 
al despre acordul interve- 
între cele două organizații 
privire la unificarea lor.
e de altă parte, la Cairo 
anunțat că reprezentanții 

•r două grupări politice 
Arabia de sud au început 
ți elaborarea unei consti- 
i provizorii și a unei Carte 
'onale de acțiune.

A

I

ARESTĂRI IN ARGENTINA
Doi amirali și un general în retragere au fost puși la arest 

la domiciliu pe timp de 5 zile pentru că au pronunțat dis
cursuri ostile guvernului argentinian, la puțin timp după data 
aniversării loviturii de stat, care a pus capăt dictaturii lui Juan 
Peron. Printre cei trei militari, toți participant la această lo
vitură de stat, se află amiralul Isaac Rojaș, fost vicepreședinte 
al Argentinei între anii 1955-1958.

Pe de altă parte, poliția (fin orașul Tucuman, situat la 100 
km de capitală, a procedat la o serie de arestări în rîndurile 
muncitorilor și studenților.

NEW YORK 27. — Trimisul 
acecra. Azerpres, R. Căplescu. 
rrar_sm:te : în ședința de marți 
după-amiazâ a Adunării Gene
ra? a O.N.U. au luat cuvîntul 
reprezentanții unor state mici — 
Ecuador, Luxemburg și Volta 
Se per.oara — care, prin proble
me* ridicate, au demonstrat în 
aeod implicit aportul crescînd pe 
care aceste state înțeleg să-l a- 
cuci în dezbaterile de politică 
internaționali.

JuEo Prado-Vallejo, ministrul 
afacerilor externe al Ecuadorului, 
a declarat că alegerea noului 
președinte constituie un indiciu 

a', colaborării din
tre Est și Vest și și-a exprimat 
speranța într-o activitate rodnică 
a sesiunii. El a arătat că delega
ția țării sale socotește necesar ca 
Acuaaxea Generală să-și reafirme 
ccz:ția de condamnare a cursei 
înarmărilor referindu-se în aceas
tă privință la tratatul de denu- 
clearizare a Americii Latine, care 
susține principiul folosirii largi a 
energiei atomice în scopuri paș
nice.

Ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, Pierre Gregoire, 
a declarat că poporul vietnamez 
trebuie lăsat să-și hotărască sin
gur soarta, fără amestec din a- 
fară, și a exprimat apoi părerea 
că situația din Orientul apropiat 
nu se poate normaliza decît cu 
respectarea intereselor legitime 
ale tuturor statelor din această 
regiune.

Statornicirea unei păci trainice 
pe baza aplicării principiului 
coexistenței pașnice între toate 
națiunile, colaborarea intemațio- 
r-’.- largă în vederea combaterii 
fer omanului subdezvoltării eco
nomice, adaptarea structurii Na
țiunilor Unite la noile realități 
— acestea sînt sarcinile cele mai 
importante care stau în fața A- 
du nării Generale, a declarat 
conducătorul delegației Voltei 
Superioare. Malick Zarome, ‘mi
nistru al afacerilor externe. El a 
cerut încetarea Jmediată a bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam ca prim pas pentru crearea 
unui climat propice tratativelor 
de pace, retragerea trupelor 
străine, precum și organizarea 
unui referendum în Vietnamul

PARIS 27 Cirupaa 
den tul Agerpres. Georges 
DascaL trannite Par
tidele politice din Franța 
au început negocierile in 
vederea cehii de-al doilea 
tar de aer 
pentru 1
toate cele 6£5 cantoane 
din metropola unde exis
tă balotaj.

Partidul Comunist Fancez in
sistă asupra respectării dezistari- 
lor reciproce anunțate în acordul 
general de principiu încheiat la 
20 decembrie 1966 între P.C.F. 
și Federația Stîngii Democrate 
și Socialiste. Acest acord stabi
lește că la cel de-al doilea tur de
scrutin toate partidele Stîngii vor 
susține pe acel candidat aii lor 
care va întruni cel mai mare nu
măr de voturi la primul tur al 
alegerilor respective. în cursul 
zilelor de luni și marți au fost 
deja încheiate numeroase ase
menea acorduri între organele 
locale ale celor două formații în 
departamentele Nord, Pas de Ca
lais, Haute Vienne, Bas Alpes 
etc.

Pentru întreaga stîngă, proble
ma constă acum în a confirma și, 
dacă este posibil, a accentua 
orientarea din primul tur al ale
gerilor cantonale. Conducătorii 
Federației, subliniind că numă
rul de voturi date candidaților 
săi a fost mai mare duminica 
trecută decît în 1961, arată că 
P.C.F. a prezentat candidați în 
aproape toate circumscripțiile 
electorale (în 1 664 din cele 
1 710 cît au fost în metropolă), 
în timp ce Federația nu a pre
zentat decit 1092 de candidați. 
Ei recunosc totuși, în special cei 
din jurul președintelui Francois 
Mitterrand, că dinamica curentu
lui unitar a favorizat pe comu
niști și că în consecință trebuie 
trase învățămintele necesare din 
aceasta.

Poziția față de NATO constituie, in ultima perioadă, obiectul 
ttn r controverse p polemics in riadul unor largi cercuri poli
tice și chiar m sinul partidelor coditiei guvernamentale de 
centru-stinga. Se remartrâ preocuparea a diferite cercuri poli
tice italiene pentru promovarea unei mai mari lucidități in 
abordarea problemelor Mianței atlantice care s-a cădit și se 
cădește un instrument anacronic de încordare și diviziune pe 
continentul european. „Este un adevăr recunoscut la Farnesina 
(sediul ministerului de externe italian n.n.) remarcă ÎL G1OR- 
NO — că mulți dintre italieni care susțineau fără rezerve 
NATO au astăzi dorința, dacă nu rnăriurisiiă ce! puțin secretă, 
de a vedea Italia urmînd o politică dezangajală in genul Pa
risului, care să elibereze țara de ipoteca mcca r. ,-ir.:‘tii militar 
integrat atlantic". Mai precis, e vorba de faptul că opinia pu
blică italiană resimte mereu, mai acut necesitatea de a evita 
pericolele pe care le implică participarea la NATO, situarea în 
orbita strategiei și politicii americane (mai ales în lumina in
tervenției S.U.A. în Vietnam). Fapt este, că numeroși parla
mentari, intelectuali, ziariști, situați la stingă și la cenriid eși
chierului politic italian, militează în sensul evitării pericolelor 
derivînd clin mecanismul integrat al NATO șt din prezența ba
zelor militare americane, în sensul creării unei alternative la 
„atlantismul excesiv", în sensul unei deschideri spre desființa
rea blocurilor militare și stabilirea unui trainic c limat de pace 
în Europa și în lume.

în acest context merită a fi notate deosebirile de opinii care 
s-au conturat în sinul unuia din partidele de guveinamînt, 
Partidul Socialist Unificat. Unii dintre liderii acestui partid 
afirmă că o eventuală retragere a Italiei din NATO în 1969 
„ar fi de neconceput". Alții, a căror opinie a fost exprimată pe 
plan public în săptămînalul socialist SETTE GIOB.NI, atrag 
atenția asupra necesității aprecierii „profundelor schimbări in
tervenite" și că „în consecință, fiecare țară, deci și Italia', are 
dreptul să-și exprime aprecierea proprie, legată de interesele 
și rolul său".

Este de remarcat nu numai manifestarea deschisă a contro
verselor și polemicilor în jurul „scadenței NATO" din 1969, 
ci și faptul că se face din ce în ce mai frecvent auzită aluzia 
că „în definitiv corpul electoral va decide anul viitor direcția 
politicii Romei tn NATO" (IL MESSAGERO). De pe acum de
vine limpede ponderea pe care o ca avea tn marea confruntare 
politică a alegerilor parlamentare din 1968 chestiunea poziției 
față de NATO.
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Un număr de 60 de personali
tăți americane au publicat o de
clarație în ziarul „New York Ti
mes" în care condamnă războiul 
dus de S.U.A.’ în Vietnam. „So
cotim războiul din Vietnam amo
ral și ilegal. Acțiunile Statelor 
Unite în Vietnam provoacă indig
nare", subliniază declarația. Prin
tre semnatarii acestei declarații 
se află savantul Pauling Linus, 
laureat al premiului Nobel, scrii
torul de culoare James Baldwin, 
profesorul universitar Hans Mor- 
genthau și dr. Benjamin Spock, 
copreședinte’ al Comitetului na
țional pentru o politică nucleară 
sănătoasă.

De asemenea, în cadrul con
ferinței Comitetului național al 
organizației „Americanii pentru. - 
acțiune democratică" a fost a- 
dopțată 0 rezoluție,- în care se 
cere- încetarea bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, dezescala- 
darea acțiunilor militare și rezol
varea negociată a acestui con
flict.

>

Un nou cotidian care apare la 
Saigon a fost suspendat miercuri 
pe o perioadă nedeterminată de 
către autoritățile sud-vietnameze. 
Este vorba de ziarul „Thoi Dai", 
acuzat de a fi publicat „infor
mații* false referitoare la modul 
de desfășurare a alegerilor pre
zidențiale". In realitate, mențio
nează corespondenții de presă, 
„Thoi Dai" n-a făcut altceva de- 
cit să acuze guvernul că a fal
sificat rezultatele „alegerilor". în 
legătură cu aceasta se amintește 
că in timpul recentei campanii 
electorale pentru așa-ziscle ale
geri prezidențiale, publicația s-a 
arătat favorabilă unuia din cei 
zece candidați civili, Tran Van 
Huong.

„Thoi Dai“, scrie coresponden
tul agenției U.P.L, este al cin
cilea cotidian saigonez suspendat 
în ultimele două luni de către 
autoritățile sud-vietnameze.

A

EM. RUCAR

• LA Dacca a avut loc o în- 
tîlnire a reprezentanților Pakis
tanului și Indiei. însărcinați cu 
examinarea problemelor stabili
rii liniei de demarcație în cîte- 
va zone ale graniței dintre Pa
kistanul de- răsărit si statul in
dian Bengalul de vest. Ei au

de sud pentru ea populația să 
se pronunțe în problema reuni- 
ficării. Vorbitorul a condamnat 
cu tărie politica rasistă a auto
rităților de la Pretoria.

★
Tot în cursul după-amiezii de 

marți s-a desfășurat o nouă șe
dință a Biroului Adunării Gene
rale. S-a hotărit să se recomande 
ca proiectul sovietic de rezoluție 
cu privire la interzicerea folosi
rii armelor nucleare să fie discu
tat în Comitetul politic, iar pro
iectul cu privire la definirea a- 
gresiunii, în Comitetul juridic.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a întîlnit marți seara 
cu miniștrii afacerilor externe ai 
Franței, Marii Britanii, Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice în ca
drul unui dineu oferit în cinstea 
lor. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că „în cursul 
dineului secretarul general a a- 
bordat mai multe subiecte de un 
interes primordial pentru toți 
cei interesați care au fost discu
tate fără formalism, deschis și 
amical. Printre aceste subiecte 
figurau Orientul Mijlociu, Cipru 
și reuniunile particulare ale 
Consiliului de Securitate la ni
velul miniștrilor afacerilor ex
terne". Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, purtătorul de cuvânt a 
adăugat că U Thant „este foarte 
satisfăcut" de convorbirile ce s-au 
desfășurat și a precizat că a fost 
vorba de „convorbiri explora
torii".

GUVERNATORUL statului 
Michigan, George Romney, va 
vizita în cursul lunii noiembrie 
diferite capitale europene, prin
tre care Roma. Paris. Londra si 
Bonn. Potrivit agenției Associ
ated Press, surse apropiate de 
Romney au declarat că înain
tea plecării el va anunța oficial 
prezentarea candidaturii sale 
ca reprezentant al Partidului 
republican în.vederea alegerilor) 
prezidențiale din 1968. Guver
natorul întreprinde- în ’ prezent • 
un turneu în diferite orașe din î 
S.U.A.. călătorie pusă în legătu- i 
ră cu intențiile sale electorale. I

căzut de acord ca într-un 
men cit mai scurt să definitive
ze linia de demarcație în regiu
nea Chilahati și să stabilească 
semnele de graniță în alte cîte- 
va porțiuni ale frontierei.

LUCET, amba
la Washington,

• CHARLES 
sadorul Franței _____  .
a semnat în numele guvernului 
francez Tratatul cu privire la 
„Principiile care conduc activi
tatea statelor în exploatarea și 
folosirea spațiului cosmic, al 
Lunii și altor corpuri cerești". 
Franța este, astfel, cel 
83-lea stat 
tratat.

Totodată, 
la Moscova 
textul tratatului aflat în capita
lele iespective.

de-al
care aderă la acest

ambasadorii Franței 
și Londra au semnat

• GREVA lucrătorilor de la 
uzinele „Ford“ a intrat în cea 
de-a treia decadă a lunii fără să 
se întrevadă posibilitatea regle-

mentării conflictului de muncă 
care a generat-o. Potrivit agen
ției U.P.I., atît reprezentanții 
companiei, <sît și cei ai Sindica
tului național al muncitorilor 
din Industria de automobile si 
aviație a S.U.A, nu renunță la 
pozițiile lor, în vederea găsirii 
unui compromis. Președintele a- 
cestui sindicat, Walter Reuther, 
a apelat la Henry Ford II să 
participe personal la negocieri, 
întrucît reprezentanții compani
ei nu se arată dispuși să mear
gă în întîmpinarea revendicări
lor greviștilor. După cum se 
știe, greva a fost declarată în 
sprijinul cererilor de sporire a 
salariilor și reînnoire a contrac
tului colectiv de muncă.

• VORBIND
Consultative a 
ropean, lordul 
tru de stat britanic în Ministerul 
Afacerilor Externe, a pledat in
sistent pentru aderarea Angliei 
la Piața comună, subliniind că 
guvernul său va manifesta a-

în fata Adunării 
Consiliului Eu- 
Chalfont, minis-

ceeași „unitate în lupta pentru 
victorie", aceeași „concentrare 
de eforturi" și aceeași „hotări- 
re“.

• UN puternic cutremur s-a 
produs luni' într-o serie de re
giuni din Chile. Aceșta este 
considerat cel mai puternic se
ism, după cel din 1965, care a 
provocat moartea a 3 000 de 
persoane. Capitala chiliana și 
suburbiile sale au rămas fără e- 
nergie electrică.

• CEI doi cetățeni belgieni 
care se aflau în același avion cu 
Moise Chombe și au fost reți
nuți la 30 iunie pe aeroportul 
din Alger vor fi eliberați într- 
un viitor apropiat. Această in
formație a parvenit de la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Belgiei, căruia î s-ă comunicat 
de către ambasadorul Algeriei 
la Bruxelles. * Boualem Bessaih, 
hotărîrea autorităților algeriene.

Misterul automobilului „ G. £ "
Numele publicistu

lui american Ralph 
Nader a devenit bine 
cunoscut după dezvă
luirile făcute de el în 
legătură cu defecțiu
nile existente la sis
temele de securitate 
ale unora dintre ve
hiculele produse de 
giganții industriei 
automobilistice din 
Statele Unite. Cartea 
lui Nader „Mașinile 
nu sînt sigure" a fă
cut senzație, a deve
nit un gen de „best
seller" al anului 1965 
și a determinat ma
rile companii din in
dustria auto america
nă să anunțe revizui
rea sistemului de 
securitate la o serie 
de tipuri de automo
bile puse pe piață. 
Acum, la doi ani du
pă marele „scanda! 
al frînelor", Ralph 
Nader a făcut să ex
plodeze o nouă „bom
bă". în numărul din 
15 septembrie al lui 
NEW YORK HE
RALD TRIBUNE, el 
anunță că General 
Electric Company ar 
deține de pe acum 
„prototipul perfect și 
integral experimen- 

. tat" al unui automo-> 
bi| electric, pe care, 
însă „tinde să-1 țină 
în stadiu de prototip 
secret pentru a nu

arunca în aer piața 
benzinei și întreg 
mecanismul actualei 
industrii automobi
listice".

Potrivit dezvăluiri
lor lui Nader proto
tipul experimentat 
în laboratoarele lui 
General Electric ar 
avea o rază de acțiu
ne de 350 kilometri,

el poatepersonice ; 
transporta Conforta
bil patru

Direcțiunea lui Ge
neral Electric Com
pany s-a grăbit să 
dezmintă aserțiunile 
lansate de Ralph Na
der. într-un comuni
cat special publicat 
în presă „G. E." afir
mă laconic că „este

persoane.

• Automobilul electric-prototip
experimentat ? • Bateria - mi-
nune • Din nou Ralph Nader

ar 
un 
cu 
de
ea

o viteză maximă de 
150 kilometri pe oră 
»i o baterie care poa
te fi reîncărcată, in 
opt minute. Această 
baterie - minune 
fi un fel de hibrid, 
amestec de pilă 
combustibili și 
acumulatori ușori,
fiind pusă la punct in 
cadrul cercetărilor 
din cadrul programu
lui spațial american. 
.Automobilul electric 
G. E. — relevă Nader 
— a fost fabricat fo- 
losindu-se masiv alu
miniu] poros de ge
nul celui utilizat la 
construirea unora 
dintre avioanele su-

vorba de cercetări 
normale și nu există 
nici un plan pentru 
fabricarea industrială 
a unui automobil e- 
lectric". Pentru 
multi, desmințirea a 
sunat foarte necon
vingător. Unii remar
că faptul că, în fond, 
nu se neagă existen
ța unui prototip ex
perimentat ci doar 
intenția de a produ
ce automobile elec
trice pe scară indus
trială. Ceea ce ar în
tări afirmațiile fai
mosului reporter al 
senzațiilor automobi
listice.

Ipoteze, presupu
neri...

Sînt sută la sută 
reale dezvăluirile lui 
Nader ? E greu de 
precizat. Ceea ce se 
poate spune cu certi
tudine este că, așa 
cum anunța în au
gust revista AMERI
CAN METAL MAR
KET citind „surse 
guvernamentale", la
boratoarele Comisiei 
pentru energie ato
mică a S.U.A. au pus 
la punct o „baterie 
revoluționară". A- 
ceastă baterie, utili- 
zind cuplul litiu- 
teluriu, și aflată pen
tru moment in stadiu 
experimenta] are o 
putere cu adevărat 
extraordinara : 1 KW 
per kilogram. Ea se 
rein cârcă 
te și are 
ment de 
Dacă se 
o baterie de acest gen 
combinată cu o pilă 
cu combustibili, se 
poate ușor ajunge la 
posibilitatea reală a 
construirii unui au
tomobil de felu] au
tomobilului electric 
„G. E." anunțat de 
Nader.

A pătruns din nou 
Ralph Nader în se
cretele „regilor" in
dustriei automobilisti
ce americane ?

E. R.

în 10 minu- 
Un randa- 
85 Ia sută, 
imaginează
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