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RESPONSABILITATEA GENERAȚIEI TINERE

MATURITA TEA

Croazieră cu bicicleta pe...

lac

ENTUZIASMUL UI
Sonștienți de responsabilita- 

tea lor în fața societății care n-a 
precupețit nimic pentru a le 
asigura cele mai bune condiții 
de muncă și de viață, tinerii își 
îndeplinesc cu cinste sarcinile, 
mulțumind astfel grijii Partidu
lui, nedezmințind în nici un mo
ment speranțele înaintașilor și 
ale celor care i-au educat în 
spiritul nobilelor idealuri ale 
umanismului socialist.»

La I.C.E.M. cîteva colective 
de cercetare formate din tineri 
lucrează, împreună cu întregul 
colectiv al Institutului, la solu
ționarea unor probleme acute 
ale economiei naționale, legate 
de reducerea consumului de 

jcs, găsirea unor noi metode de 
fabricare a cocsului, utilizarea 
reziduurilor existente în cantități 
de ordinul milioanelor... Rezul
tatele nu se obțin imediat — 
natura își apără tainele cu străș
nicie, dar trebuie să cedeze, în 
final, în fața atotputerniciei in
ventivității, a rațiunii și pasiunii 
cu care muncește omul. Se fac 
proiecte, calcule, experimente, 
se urmăresc de zeci de ori pro
cesele tehnologice din uzine, 
apoi se reface drumul inițial. 
Muncă continuă, căutări febrile, 
săptămni și luni de zile de în
cercări ale soluțiilor propuse. 
Inginerul Petre Albăstroiu lu
crează la secția semicocs de cînd 
a venit aici, adică de la absol
virea facultății de chimie indus
trială. A fost inclus în grupa de 
cercetare care avea sarcina să 
găsească metoda obținerii cocsu
lui de fluidizare din cărbunii 
Văii Jiului, au urmat ani de 
încercări de valorificare și se- 
miindustrializare a cărbunelui 
inferior, cercetări la bateriile 
de fabricație, modificarea struc
turii unei baterii pentru a . o 
adapta noului proces tehnologic, 
pînă într-o zi a acestui an cînd 
s-a obținut prima șarjă din noul 
cocs pentru aglomeratoarele Re- 
șiței și Hunedoarei. Transcriu

o cifră : 30 000 000 Iei valută 
economii prin reducerea impor
tului. împreună cu ing. Albăs
troiu au muncit și ing. Mihai 
Vlădescu și ing. Paul Ianache, 
care au supravegheat tot timpul 
procesul de producție, interve
nind prompt, găsind soluțiile la 
fața locului. Tema n-a fost aban
donată o dată cu obținerea pri
mului succes pentru că este 
vastă, oferind alte orizonturi de 
cercetare. Pînă Ia stabilirea aces
tora și constituirea noilor grupe 
de cercetare, ing. Vlădescu l-a 
ajutat pe ing. Emil Stoicovici în 
rezolvarea temei sale: valorifi

carea cenușelor de pirită. Cenușa 
de pirită, rezultată la fabricarea 
acidului sulfuric conține 50-52 
la sută fier, dar este nevalori
ficată de zeci de ani, din care 
cauză s-a adunat în adevărați 
munți în apropierea combinate
lor chimice. Munca a fost la 
fel de pasionantă, obligîndu-i pe 
tinerii cercetători să facă apel 
la cunoștințele dobîndite în fa
cultate și în institut. Reușita 
le-a adus două brevete de in
venție, iar I.C.E.M. a primit o 
ofertă pentru construirea unei 
instalații industriale cu o capa
citate de prelucrare de 500 0001

pe an, a cărei dare în exploatare 
va ușura efortul valutar al țării 
și va pune în valoare cantități 
enorme de materii prime, pînă 
de curînd inutilizabile. „Chiar 
de la venirea mea am fost an
trenat într-o problemă foarte 
importantă : îmbunătățirea cali
tății oțelului pentru osiile de 
cale ferată. Oțelul se fabrică 
la Hunedoara, dar rebuturile se 
descopereau abia după prelucra
re, la Uzinele „Progresul" din

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag; a lV*a)

REIULTATE 
ȘI PERS

PECTIVE ÎN
Doi dintre oamenii Lotrului — tinerii mineri V. Suciu și Al. Tița

Foto : O. PLEC AN

Locuințe 
de confort

TIMIȘOARA (De la corespon
dentul nostru).

Pe planșetele arhitecților s-au 
conturat siluietele primelor lo
cuințe cu grad de confort dife
rențiat. Astfel, în zona circom- 
vuluțiunii, acolo unde se constru
iește un nou cartier al orașului Ti
mișoara, vor fi executate experi
mental primele 55 de apartamen
te cu 2—3 și 4 camere. Pentru 
anul viitor se prevede construcția 
a încă 1300 de apartamente la

cu grad
diferențiat

care se vor adăuga 235 de garso
niere în execuția Direcției regio
nale de construcții Timișoara. Be
neficiari vor fi orașele Timișoara, 
Lugoj, Jimbolia și alte localități.

VACANȚA 
LA COZIA

Reportaj din tabăra organizată 
de Ministerul Invăfămintului 

U. T. C.și C. C. al
Cozia, acolo unde 

Oltul se strecoară cu 
pas greu, tihnit, pe 
lingă umărul verde al 
muntelui, mușcînd a- 
proape piatra mînăs- 
tirii ce păstrează în
tre pereții săi șase se
cole de istorie româ
nească, mi-a încălzit 
mîinile și sufletul la 
un foc de tabără de 
rămas bun. Se des
părțeau a doua zi cei 
mai talentați 150 de 
artiști plastici din toa
te școlile țării (licee 
de cultură generală, 
școli profesionale, li
cee de arte plastice), 
selecționați pe baza 
premiilor acordate la 
Expoziția națională ce 
le-a fost dedicată re
cent în sala Dalles și 
reuniți aici în tabăra 
organizată de Minis

terul lnvățămîntului 
și C.C. al U.T.C.

Am stat cîtva timp 
în mijlocul tinerilor 
artiști integrîndu-mă 
programului lor, îm- 
părtășindu-mă la i- 
deile lor de o maturi
tate remarcabilă, mo- 
lipsindu-mă de entu
ziasmul și pasiunea 
lor sinceră pentru 
artă. Tovarășul Filo- 
teanu Nicolae, direc
torul taberei mi-a 
schițat cîteva din co
ordonatele programu
lui taberei pe timpul 
duratei ei. S-a urmă
rit (și s-a reușit) îm
binarea programului 
recreativ pur (sport,

OCTAVIAN 
URSULESCU
(Continuare în pag. 
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Recunoașteți relicvele istori
ce pe care tinerii din foto
grafie le curăță de pietre și 
buruieni ? Sînt zidurile mîn- 
drei cetăți a Rîșnovului care 
curînd va intra sub semnul 
baghetei magice a restaură
rii. Pionierii acestei operații 
migăloase sînt elevii liceu
lui din orașul ce poartă nu
mele istoric al cetății iar 
curînd arhitecții, specialiștii, 
restauratorii vor lua locul 
inimoșilor tineri pentru ca 
cetatea să-și recapete vechea 

înfățișare.
Foto-text : TRIFU 

DUMITRESCU

LITERATURA 

Șl DESTINELE 

EMANE
Mihai Benluc

Stendhal spune undeva, nu exact cu aceste cuvin
te, că trebuie să copiezi fără rușine realitatea cînd 
faci literatură. Este un adevăr care indică indiscu
tabil principala sursă de inspirație a scriitorului.

Ceea ce încă din timpuri străvechi, se înțelege 
prin realitate de către cei mai avansați cugetători 
este un sistem cognitiv cu o acoperire aur de fapte, 
relații sau documente, cum este bunăoară mișcarea 
corpurilor cerești sau bătăile de la Actium. Dacă 
verificarea de acest fel nu e cu putință, se pune 
sub semn de întrebare realitatea situației, lucrului 
sau problemei în cauză.

Literatura însă nu are nevoie de un astfel de su
port. Ulise poate să fi străbătut sau nu mările, 
Dante poate să fi umblat sau nu cu Virgil prin in
fern, Prințul Hamlet poate să fi existat^ sau nu, 
personajele din „Război și pace“ poate să fi avut 
sau nu o identitate reală — pentru noi destinele 
umane din respectivele capodopere ale literaturii, 
rămîn întruchipări zguduitoare ale omenescului în 
neliniștea și inlasabilul său efort de a se depăși 
etico-social, luminat de un elan de nemurire supra- 
individuală, în perpetuitatea de nezăgăzuiț a ur
mașilor, cu tot deznodămîntul fatal inevitabil menit 
individului. Această încleștare de destine consti
tuie miezul de foc, magma fierbinte a literaturii. 
Destinele sînt unicate ale vieții, felul lor de a evo
lua, de asemenea. Dar ele se înscriu în aceeași in
tegrală de vis și ideal a omului conștient de soarta 
sa ca parte a unui tot ce-1 depășește spațial, tem
poral, cogitațional și-l include în volutele viito
rului.

Omul este o ființă care extrapolează, care a sfă- 
rîmat cercul de fier al biologicului valabil pentru 
spețele din care a evoluat. Iar literatura, prin eroi, 
cazuri și întîmplări, prea puțin important dacă rea
le sau fictive, dar totdeauna în esență posibile, 
punctează această neîntreruptă smulgere din prea 
strimt, chiar dacă trebuie să treacă printre Scila 
și Caribda, să se bată cu morile de vînt sau să ezi
te între crimă și adevăr ca Ivan din Frații Kara
mazov.

în sensul acesta, omul, chiar dacă-și vinde su
fletul diavolului ca Faust pentru fericire indivi
duală, răscumpără păcatul cînd dincolo de insul său 
dezamăgit străvede fericirea celor care vin după el.

Destinul unei rîme, peste care a căzut o balegă 
uscată și o strivește sugrumîndu-i drumul, omul 
nu-1 acceptă. Iar literatura, dacă s-ar mărgini la 
inventarea sau inventarierea acestor cazuri și rare 
nesemnificative uman, n-ar mai căuta nimeni în 
ea acea hrană întăritoare care seamănă cu albia 
de jar din poveste, cerută de calul năzdrăvan, ca 
să se avînte din nou pe drumuri neumblate.

Nimeni nu se vrea nici Don Quijote, nici Sancho 
Pancha dar din inimile lor cu rădăcinile unite sub 
pămînt pornesc două linii ce se întîlnesc deasupra 
lor în unghi și-n vîrful lui strălucește steaua ome
niei. La ea se uită, visător, cititorul lui Cervantes, 
după ce a rîs de s-a prăpădit de aventurosul și 
mărinimosul hidalgo imperturbabil în credința sa 
în vis.

Luceafărul lui Eminescu îți pune mîna pe umăr și 
te trezește din vis, arătîndu-ți îmbrățișați pe Cătă
lin cu Cătălina lui. Dar te transpune imediat în 
ierarhia mîndră a nemuririi reci.

(Continuare în pag. a IV-a)

Datorită însușirilor sale, tra
diției în folosire, precum și 
stadiului actual al științei și 
tehnicii, lemnul are un dome
niu larg de utilizări în toate 
ramurile economiei naționale. 
Este greu de imaginat vreun 
sector de activitate economică, 
de găsit vreo întreprindere 
industrială, agricolă, de ttans- 
porturi, vreo unitate comer
cială sau culturală în care 
lemnul să nu fie folosit sub 
o formă sau alta. Rezolvarea 
problemei lemnului, sub toate 
aspectele pe care aceasta le 
îmbracă este una din dificul
tățile economice de prim rang 
ale oricărei țări ale continen
tului european în perioada ac
tuală.

înlocuirea lemnului prin 
alte materiale — cum se pro
cedează în industria ambala
jelor, la căile ferate, linii de 
energie electrică și telecomu
nicații, în construcții etc, — 
este una din căile cele mai efi
ciente care nu rezolvă însă, în 
întregime problema. Sporirea 
consumului de lemn de lucru 
în ultimul deceniu depășește 
creșterea unei întregi perioade 
anterioare de 40 ani.

în aceste condiții se pune, 
desigur, în primul rînd, pro
blema valorificării superioare

VALORIFICAREA
MASEI LEMNOASE
a masei lemnoase exploatate 
și, în al doilea rînd, a econo
misirii lemnului în utilizare, 
prin eliminarea risipei, folo
sirea cît mai rațională unde e 
de neînlocuit, restrîngerea do
meniilor de folosire și înlo
cuire cu alte materiale unde 
nu e absolut necesar etc. De 
ce se pune astfel problema ? 
Pentru că ciclul de producție 
ia lemn e foarte lung : dacă în 
alte ramuri acesta se poate 
exprima în secunde, minute, 
ore sau zile, în agricultură, în 
luni, an sau cîțiva ani, în sil
vicultură el atinge circa 100 
ani, iar la unele specii (go
run, stejar etc) depășindu-se 
uneori această perioadă.

Gospodărind rațional fon
dul forestier, limitînd tăierile 
ia nivele egale cu creșterile a- 
cestuia, valorificînd superior 
masa lemnoasă și luînd mă
suri de economisire a lemnu
lui în conformitate cu princi
piile stabilite prin documen-

ing.
Florin Luchian 

director în Comitetul de Stat 
al Planificării

tele de partid și de stat, în
deosebi ale Congresului al 
IX-lea al P.C.R., s-a reușit să 
se asigure strictul necesar atît 
pentru consumul intern, cît și 
pentru menținerea unei piețe 
tradiționale pe plan european.

Care sînt căile pentru valo
rificarea superioară a masei 
lemnoase ? în primul rînd, re
ducerea sistematică a pierde
rilor în procesul de exploatare 
a lemnului de către unitățile 
Ministerului Economiei Fores
tiere. Dacă la nivelul anilor 
1950—1960 se pierdeau în pă
duri 2—3 milioane de mc masă 
lemnoasă anual, în prezent, 
pierderile au scăzut la cca. 
3—5 la sută, reprezentînd, în 
principal, cioate, vîrfuri, crăci 
etc., deci- lemn care atît din 
punct de vedere tehnic cît și

economic prezintă mari difi
cultăți la scoaterea din pădure.

Desigur, sînt și întreprin
deri forestiere al căror perso
nal de conducere nu suprave
ghează cu atenție modul în 
care se exploatează lemnul, 
rămînînd în parchete mari 
cantități de cioate, material 
lemnos neridicat etc. Astfel, 
din controalele efectuate în 
ultimii ani rezultă că la unele 
întreprinderi — I.F. Orăștie 
(parchetul Prislop), 1. F. Bra
șov (sectorul de exploatare 
Codlea), există lemn exploa
tat din perioada 1962—1964, 
nescos din parchete, în parte 
complet degradat; la I. F. 
Vrancea — sectorul Năruja au 
putrezit în pădure cca. 1 mii. 
buc. araci de vie, iar la I. F. 
Năsăud — sectorul Zelciu, 
cca. 600 grămezi de crăci. Ma
terialul lemnos rezultat din de
frișarea suprafețelor necesare 
pentru construcții de drumuri 
la I. F. Sebeș — parchetul Do

bra și Curpătul Mic s-a de
preciat prin nescoaterea lui la 
timp din pădure. Mai mult, 
Trebuie să arătăm că nu se 
lichidează în termenul prevă
zut exploatarea parchetelor, 
(așa cum se mai constată în 
unele cazuri în raza întreprin
derii forestiere Orăștie, în
treprinderii forestiere Brașov, 
I. F. Năsăud), din care cauză 
se cheltuiesc sume importante 
pentru plata salariilor perso
nalului gestionar, iar parche
tele se predau organelor sil
vice fără a se fi extras volu
mul de lemn prevăzut în ac
tele respective de punere în 
valoare. Fără îndoială, răs
punderea pentru neglijența ce 
se manifestă în valorificarea 
tuturor cantităților de lemn 
doborît, a crăcilor și cioatelor 
îi revine, în primul rînd, uni
tăților in cauză și, în al doilea

(Continuare în pag. a IlI-a)

Etapă nouă 
în pregătirea 

viitorilor ingineri
— Pînă la 1 septembrie, și 

după această dată, în preajma 
deschiderii noului an univer
sitar, conținutul întregii acti
vități a instituțiilor de învăță- 
mînt superior este definit spe
cific de faptul că intră în vi
goare noua lege a învățămân
tului. Așadar, pregătiri com
plexe, numeroase noutăți care 
stimulează curiozitatea citito
rilor, tineri mai ales. Întrebări 
frecvente solicită amănunte 
despre învățămîntul de subin- 
gineri. In ce mod se concreti
zează pentru Politehnica bra- 
șoveană prevederile din lege 
referitoare la pregătirea aces
tei categorii de specialiști ?

— între 5 și 15 septembrie 
are loc și în institutul nostru 
un concurs de admitere pen
tru două secții de subingineri : 
Tehnologia prelucrării la rece 
(în cadrul Facultății de tehno
logia construcției de mașini) 
și Întreținere și reparații 
auto (la Facultatea de meca
nică). Vor funcționa atît 
cursuri de zi (durata studiilor :

doi ani și jumătate) cît și se
rale (durata studiilor : trei ani 
și jumătate), pentru pregăti
rea unor specialiști care, în 
domeniile respective, să con
ducă direct procesele de pro
ducție, ca organizatori ai mun-

Interviu cu prof, dr, 
ing. 

Gheorghe Nițescu 
rectorul Institutului politehnic 

din Brașov

cii în ateliere, supraveghind 
nemijlocit procesele tehnolo
gice, dar putînd lucra și în 
proiectare, sub îndrumarea in
ginerilor.

— La seral, cursurile de sub
ingineri vor funcționa paralel 
cu cele de 6 ani, pentru ingi
neri ?

— Pentru pregătirea ingine
rilor prin cursuri serale, anul

w
acesta concursul de admitere 
este organizat numai pentru 
specialitatea „electromecani
că*. Celelalte secții serale pen
tru ingineri — Tehnologia con
strucției de mașini; Automo
bile și tractoare — vor func
ționa „în lichidare1*, pînă cînd 
vor absolvi actualii studenți 
ai anului II.

— în noul an universitar, 
intervin modificări și in le
gătură cu durata studiilor sau 
nomenclatorul de specialități la 
secțiile ai căror absolvenți vor 
fi ingineri ?

— Singura schimbare con
stă în aceea că, în cadrul Fa
cultății de silvicultură, înce- 
pînd cu anul universitar 
1968—1969, pregătirea nu se 
mai face în cadrul a două 
secții distincte-Silvicultură; 
Exploatarea pădurilor și tran
sporturi forestiere. Specializa
rea într-una din aceste direcții 
se va putea obține urmînd, în 
anii superiori, cursuri diferite,

ION TKONAC

(Continuare în pag. a 11-a)
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dr. docent VICTOR SAHLEANU
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MIERCURI 4 SEPTEMBRIE 1968

TELEVIZIUNE
• 10,00 — 10,30 — TV. pentru specialiștii din industrie.

Ciclul „Automatizarea" : Automatizări în termocentra
le electrice.

• 17,30 — Pentru copii.
„Cum să facem o balenă".

17.50 — Filmul „Ciufulici".
18,00 — Telecronica economică.
18.30 — Curs de limba germană. (Reluarea lecției a 8-a).
19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletin meteorologic.

— Publicitate.
20,00 —• Te laud, te apăr șl te cînt — recital de versuri.
20.15 — Muzică populară românească.

Interpretează : Maria Butaciu, Mihai Oprea, Marin 
Chisăr acompaniați de orchestra condusă de Nicolae 
Băltită.

20.30 — Reportajele filmate : • Primii kilometri — o nouă
locomotivă Diesel a părăsit ieri uzinele „23 August" ; 
• Ochii — aspecte din activitatea medicilor de 
Institutul de Oftalmologie București.

21,00 — Tineri interpreți. Soprana Eugenia Moldovan.
21.15 — Avanpremieră.
21.30 — Telecinemateca : „Fata bătrînă" — film artistic

Bette Davis.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
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CAB NETj DE LU C R U

DIALOGUL Șl
DIALECTICA ȘTIINȚEI

de la vechii greci, pro- 
cunoștințelor științifice 

conceput ca rezultat al
greșul 
a fost 
unei confruntări, totodată stimu
latoare și selectivă. Dialogurile 
lui Platon sînt o mărturie va
loroasă în acest sens. Discuția 
între cei interesați de rezolva
rea unei probleme, condusă cu 
pricepere, ajuta la nașterea 
adevărului. Este o „artă a mo- 
șitului" în domeniul ideilor — 
spunea Socrate care a introdus 
această maieutică ca pe princi
pala sa metodă de instruire și 
de educare. Punctele de vedere 
diferite se expun, se argumen
tează, se contraargumentează : 
fiecare participant este invitat 
să fie „avocatul" propriei cauze, 
să „pledeze" în favqarea ei. Așa 
se ajunge la celebrul Symposion. 
platonic, unde „ospățul" era 
numai un pretext pentru a aduna 
pe convivi : deliciile nu erau 
ale mîncărurilor și vinurilor, ci 
ale opiniilor și argumentărilor. 
Cuvîntul dialectică are aceeași 
rădăcină etimologică cu termenul 
dialog. Iar esența „metodei di
alectice", așa cum o înțelegeau 
vechii greci — nu constă în a 
descoperi contraziceri în rațio
namentele adversarului și în a 
birui acele contraziceri, ci în a 
ajuta mișcarea gîndirii prin di- 
alog.

Spuneam că o asemenea con
fruntare este totodată stimula
toare și selectivă. Stimularea 
gîndirii pentru a înainta pe 
drumul cunoașterii definește 
heuristica. O idee, un fapt, un 
demers de observație, de expe
riment sau de sinteză științifică 
pot fi prețioase pentru rolul lor 
heuristic. Așa cum arătam și 
altădată, valoarea heuristica nu 
coincide cu valoarea de adevăr. 
Există erori fecunde și adevă
ruri (aproape) sterile. Insă, pen
tru ca un adevăr sau o eroare 
să fie fecunde (din punct de 
vedere heuristic), este necesar 
ca știința să nu fie o însumare 
de monologuri. Faptul sau ideea 
trebuie să aibă audiență. Tre
buie să aibă ecouri, rezonanțe: 
să stîmească reacții și riposte. 
Reacția critică este printre cele 
mai importante. O reacție cri
tică — în sensul larg dat aces
tui termen — are cel puțin ur
mătoarele componente : I

a) controlează întemeierea 
faptică sau logică a unei afir
mații — adică, în primul rînd, 
consistența sa intrinsecă ;

b) confruntă rezultatul cu fap
tele, folosind același drum pe 
care l-a folosit autorul (de 
exemplu, repetă experiența) sau 
de preferință alt drum (altă me
todă, altă tehnică, alt material 
etc.) în acest fel se completează 
verificarea rezultatului, stabilirea 
valorii sale de adevăr;

In urma unor demersuri, cri- | 
tica selecționează ceea ce este o I 
contribuție reală la progresul [ 
științei și respinge ceea ce este f 
fals, sau aparent, sau iluzoriu. ■

c) confruntă rezultatul cu b 
„corpul de fapte și adevăruri" 
din știința constituită, pentru a 
găsi acordurile și dezacordurile. 
Acordul este privit, de obicei, 
cu satisfacție ; dezacordul pro
duce bănuieli și îngrijorări. Bă
nuieli — deoarece ceea ce con
trazice datele consolidate ale 
științei s-ar putea să fie numai 
rezultatul unei observații incom
plete sau a unei situații nesem
nificative : acordul cu datele 
consolidate ale științei este și 
el un „criteriu" de verificare, 
deși valoarea sa este relativă, h 
Dar, dacă la controlul și la re- jj 
petarea lucrării, noul rezultat, 1] 
oricît de puțin asimilabil pare, se ■ 
dovedește a fi real, se impune 
modificarea ideilor din știința ' 
„consolidată". înlocuirea ori t 
,,flu:riificarea" unor concepte R 
sau legi. Pentru mințile conser- | 
vatoare acesta' este un prilej de p 
îngrijorare. în afară de aceste 4 
funcțiuni ale criticii, se cuvine i 
să mai adăugăm încă două, 
curent întîlnite în critica lite
rară și artistică — dar impor
tante și în știință :

d) funcțiunea axiologică, adică 
cercetarea valorii complexe pe

are o contribuție științifică 
numai a valorii de ade- 
heuristică, economică,

care o 
(și nu 
văr) : , ,
estetică chiar.

e) funcțiunea hermeneutică, de 
interpretare, de situare a noii 
idei în „harta" și în istoria 
ideilor științifice, de discutare 
a semnificațiilor și a corolare
lor sale în cîmpul științei și al 
culturii.

★
Dezvoltarea științei nu ne 

poate lipsi de dialog între oa
meni, de confruntări făcute de 
oameni. Este omenească investi
ția pasionată în aceste confrun
tări, dar este dăunătoare tran
sformarea lor în înfruntări, po
lemica în cursul căreia ideea 
piere în spatele omului, inter
pretarea oricărei observații e 
privită ca o luptă, a oricărei 
critici ca un atac personal (sau 
ca o lipsă de respect față de 
muncă, față de vîrstă, față de 
rang sau de autoritate). Este 
adevărat că, deseori, critica nu 
este constructivă : atunci cînd 
se iau în considerare numai 
greșelile și scăderile, nu și apor
tul, cînd nu înțelege să-și exer
cite și funcțiunile pe care le-am 
numit axiologică și hermeneu
tică. Nu mai vorbim de critica 
lipsită de obiectivitate și de 
competență... Dar, oricît de în- 
cîntătoare pentru autor ar fi o 
„critică laudativă", ea nu este, 
propriu-zis stimulatoare. In ca
zul cel mai bun, o astfel de 
„critică" demobilizează după 
„modelul" exprimat prin zicala: 
„a te culca pe laurii dobîndiți*. 
Un coeficient de nemulțumire 
față de propriile realizări dina
mizează autodepășirea. în cazul 
unei erori, o critică care o trece

fice care, pentru a facilita dia
logul, acordă un spațiu impo- 

• zant așa-numitei „corespon- 
. dențe". Aci sînt publicate, fără 

întîrziere, toate observațiile, ri
postele și completările cititorilor 
competenți, la articolele publi
cate în coloanele revistei. Se 
amorsează astfel o discuție la 
care pot participa (și în orice 
caz, la care asistă) toți cititorii.

Din păcate, acest obicei util 
și chiar salutar — nu a fost a- 
doptat și la noi în domeniul 
activității științifice.

Dialogul public și scris de 
astăzi nu face lipsit de sens di
alogul restrîns, verbal, între oa
menii de știință și nu face ne
interesante legăturile personale 
prin corespondență. Munca de 
colectiv se bazează continuu pe 
dialog, pe confruntare, pe com
pletare. Ședințele de comunicări

între și congresele internaționale sînt 
două -forme curente de dialo- 

.gare. Bineînțeles, dialogul devine 
posibil și fecund atunci cînd 
este creată o atmosferă propice 
discuțiilor, sub semnul dictonu
lui : „mi-e prieten, dar un prie
ten mai bun îmi este adevărul". 
Anumite considerații de etică, 
altele privind „politețea" și, de 
asemenea, spiritul sportiv, și-ar 
găsi locul aci, dacă am dispune 
de spațiu. Discuția trebuie să 
fie un fair play — și nu numai 
o „gimnastică" (așa spunea încă 
Aristotel).

Un alt aspect al dialogului 
în dialectica științei este „dia
logul între științe" ; discutarea 
lui merită însă o expunere spe
cială.

Sîntem invitați la discuții dar, 
în același timp, trebuie să învă
țăm să discutăm...

sub tăcere te face să persiștî în 
greșeală. Absența criticii „de re- 
acțiune și de ripostă" împiedi
că manifestarea fecundității heu- 
ristice a erorii.

★
In sfîrșit, critica constructivă 

se mai poate manifesta și sub 
forma completării argumentelor 
prin altele izvorîte din experi
ența si din informația proprie, a 
completării punctului de vedere 
al unui specialist. Este o for
mă de dialog (și de simpozion) 
a cărei utilitate este foarte 
mare în vremurile noastre. As
tăzi, știința abordează probleme 
de interes interdisciplinar, sau 
obiecte complexe cu aspecte 
multiple al căror studiu nece
sită colaborarea între diverși 
specialiști.

Asigurarea dialogului
oamenii de știință a fost recu
noscută, explicit și implicit, ca 
unul dintre obiectivele princi
pale ale organizării vieții știin
țifice. Pe vremea lui Descartes 
și Pascal, oamenii de știință 
corespondau între ei prin scri
sori private, transportate din- 
tr-un loc în altul cu ajutorul 
cărăușilor călări. Astăzi cerce
tătorul care publică un articol 
sau o carte se adresează întregii 
lumi alfabetizate, de azi și de 
mîine. El își recoltează criticii 
potențiali de pe un cîmp larg 
și de-a lungul generațiilor. Hîr- 
tia tipărită este transportată cu 
trenul sau cu avionul. Intîrzie- 
rea în difuzarea informației ține 
doar de timpul în care lucrarea 
așteaptă în sertarele redacțiilor; 
iar scurtarea acestui timp este 
o sarcină de care sînt conștienți 
toți cei care activează în știință. 
Ntimeroase sînt revistele științi-

ȘCOLAR ÎN
I
I

CONSTRUCȚIEI
5LA IAȘI

La Iași au început să se 
înalțe clădirile liceului indus
trial de construcții de mașini. 
Complexul școlar 
pe lingă cele 16 
un atelier-școală, 
cu o capacitate 
locuri, o cantină _______ ___
elevi, o sală de gimnastică. Tot 
Ia Iași se construiește un com
plex școlar al UCECOM, care 
va cuprinde 8 săli de clasă. la
boratoare, un cămin și o can
tină. Complexul este destinat 
pregătirii muncitorilor calificați 
în meseriile de cizmar, croitor, 
tricoter, tăbăcar, zidar, dulgher.

Ambele așezăminte școlare 
vor fj inaugurate în anul viitor. 

(Agerpres)

va cuprinde, 
săli de clasă, 
două cămine 
totală de 690 
pentru 900 de

I
8

I
8

I

— Valeriu Moisescu, din timp 
în timp, una saU. alta din mOn-, ' 

' țările d-voastră provoacă; dis
cuții aprinse, controverse.

—‘ Simple futțunl', îHtr-uiC
pahar cu apă ! -

— Nu-i chiar așa. Se consumă, 
totuși, kilograme de cerneală. 
Iată. de pildă, spectacolul de' 
acum cîțiva ani cu schiței și 
„Cîntăreața cheală". De ce 
aceste opinii contradîetqții ?

— Pentru că toate- aceste 
spectacole „controversate** — 
cum e și cel la care vă referiți 
— (și chiar, in paranteză fie 
spus, erau spectacolele mele 
cele mai bune), se opuneay, in
tr-un fel sau aUul, manierei 
curente, din momentul respec
tiv, de a face și a înțelege tea
trul. Vreau să spun că specta
torii (și criticii drărfiătici, dacă 
sînt autentici, sînt spectatori, 
veneau la acele spectacole aș- 
teptlndu-se să vadă teatrul .cu 
care erau obișnuiți. Ori de fie
care dată găseau altceva, care ti 
deconcerta.

Si „Mireasa desculță**, de ta 
Galați, și „D-ale carnavalului" 
de la Ploiești, și 
Teatrul Mic, au 
spectacole. Mai 
puțin reușite, de 
dar în orice caz 
contradictorii se 
la urmă la acceptarea sau refu
zarea unui punct de vedere, cel 
pe care îl propuneam. De-abia 
de la această premisă se putea 
porni o discuție serioasă...

— Faceți deci un teatru 
lemic ?

— Da, hotărît da (cînd 
reușește, binînțeles). Nu 
care ar fi rațiunea de a exista 
a teatrului, a artei în general, 
dacă s-ar rezuma să repete mo
duri de exprimare arhicunos
cute. Făcînd un teatru care 
polemizează tocmai cu aceste 
moduri arhicunoscute, nu fac 
altceva, cred, decît să-mi fac 
meseria cu onestitate.

— Această îndărătnicie de a 
violenta canoanele are în ea 
ceva de pionierat...

— Asta am și încercat să fiu,, 
ori de cîte ori am fost în stare 
(sau mi s-a părut că trebuie să 

țac>- FaVtul că acum nu știu 
cîți ani a fost controversat 
„D’ale carnvalului** ca o impie
tate în raport cu tradiționalele 
montări anterioare, iar astăzi 
„D’ale carnavalului** al lui Lu
cian Pintilie — spectacol evi
dent realizat într-o altă mo
dalitate — este primit cu un con
cert aproape unanim de a-

coupâ-ul de la 
fost astfel de 
bune sau mai 
la caz la caz, 
altfel. Opiniile 
rezumau pînă

po-
îmi 
văd

plauze, este semnificațiv, con
stituie un succes pentru teatru, 
pentru artă. Au fost cucerite. 
astfel niște npi teritorii, pe care 
pionierii încercaseră cîndva să 
le dezțelenească.

— încercaseră și trudiseră, 
nu ?

— Poate, dar cuvîntul. nu-mi 
place. Cum nu-mi plăcuse mai 
înainte nici îndărătnicie. 
„Trudă**, „îndărătnicie** sînt a- 
tribute care presupun încrun
tare, încrîncenare, efort silnic. 
Ori pentru mine teatrul este o 
mare bucurie.

— După spectacolele de pînă 
acum s-ar putea spune că sîn- 
teți înclinat . mai ales spre 
comedie ?

— S-ar. putea să fie așa, dar 
nu de aici trebuie trasă această 
concluzie. „Catharsis-ul" pe 
care îl implică arta este același, 
cred, și cînd montezi teatrul lui 
Sofocle. Dar, intr-adevăr, s-ar 
părea că. sînt înclinat spre co
medie, cel puțin judecind după 
titlurile celor mai multe piese 
pe care le-am pus în scenă. Dar 
dacă stăm bine să ne gîndim, ce 
mai înseamnă azi comedie ? To
tul este comedie, sau nimic nu 
este numai comedie, e același

Ilucru. „Cîntăreața cheală** și 
„5^ schițe** sînt — în principiu — 
cpțnedii, nu-i așa? totuși ele 
ascund^ niște esențe (la care am 
încercat', sa- ajung In spectacolul 
mc.u), esențe ce . nu mai pot H 
comice; sînt esențe. Pînă la 
urmă, sînt niște aparente 
comedii..:

— -Dvs. ați montat și „Nu sînt 
turnul ■-Eiffel," pe care chiar 
autoăreâ îl subintitula, dacă-mi 
amintesc bine, „pseudocome- 
die“...

— Telepatie probabil. Glu
mesc, desigur. Realitatea este 
că acest amestec al - comieului 
c.u drama și cu tragicul este un 
fapt de necontestat al contem
poraneității.

— Este foarte important pen
tru dvs. să aveți (vreau să spun, 

•ta spectacol) această sinceritate 
a contemporaneității ?

— Numai așa cred că se poate 
face arta. Fiind martorul acut și 
cît mai' obiectiv (în limitele su
biectivității tale) al epocii căreia 
îi aparții. Vreți un exemplu ? 
Milos FOrman — „Dragostele 
unei blonde**. Nu moda, nici în- 
tîmplarea nu l-au impus pe 
autor și acest film, ci adevărul 
pe care îl cuprindea, adevărul 
netrucat, nefalsificat de dragul 
unor imagini roze. Adevărul, 
chiar dacă e crud. Rostirea ' ' 
lucidă și cinstită e un semn 
înalt umanism.

— Apropos de film. De ce 
faceți film ?

— De fapt, am făcut chiar 
asistență de regie la un film, 
al lui Lucian Bratu, era vorba 
să fac și un film pe cont propriu, 
mi se dăduse și un scenariu...

— Interesant ?
— Foarte interesant. Cel pu

țin pentru mine, care sînt obse
dat de ideea „mixajului" dintre 
vis și realitate, de jocul acesta 
fascinant între cotidian și ima
ginar. Și mai era și un scenariu 
în care faptele — pline de sem
nificații— erau văzute cu ochii 
unui~ copil; alt lucru care mă 
urmărește — copilăria, cu tot ce 
înseamnă ea, nu numai can
doare și puritate.

— Proiecte ?
Bineînțeles, teatru. Montez 

la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** „Meteorul**, de Durren- 
matt, iar la Teatrul Mic, „Ofi
țerul recrutor" de George Far- 
genar. Mai tîrziu, nu știu... Mă 
voi strădui să fiu cît mai con- « 
secvent cu mine însumi. In 
fel, nu spun, îi las pe eritici să. 
intuiască.

lui 
de

nu

L. V.
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TREI COPII MINUNE
rulează la Patria (orele î
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21.15) ;
Capitol (orele 9,15 ; 11,30;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele : 
9 30 ; 11,45- 14; 16,30; 18.45; 
21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (o- 

rele 9 ; 12 ; 15 ; 16,30 ; 1%45).
TARZAN. OMUL MAIMUȚA

rulează la Festival (orele :
9.30 : 11,30 ; 13,30 ; 18,30 ; 21) ; 
Gloria (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.15 ; 20,30) ; Melodia (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

BOMBA DE LÂ ORA 10,10 
rulează la Lumina (orele
8.45 — 16.30 în continuare
18.45 ; 20,45)-.

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Victoria (orele

t

8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45) ; Giulești (orele : 10 ;
15.30 ; 18 ; 20.30)

CĂLUȘARII — PERFORMAN
TELE MIȘCĂRII — TIMPUL 
BRĂILEI - NOI UNDE NE JU
CĂM ? - AVENTURA — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 ru

lează la Tipuri noi, (orele 9— 
21 în continuare).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Doina (orele t
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Miorița (orele : 9,15 ; 11,30 ;
13,45; 16 ; 18,15 ; 20,30).

EA VA RIDE

rulează la Union (orele : 15,30; 
18 ; 20,30).
ROATA VIEȚII
rulează la Feroviar (orele : 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,45 ; 16,30 ; 21) ;
Excelsior (orele: 9; 11.15;
13.30 • 16 ; 18,30 ; 21) ; Modern
(orele : 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

BELA
rulează la înfrățirea (orele :
15.30 ; 17,45 ; 20).

AVENTURIERII
rulează Ia Dacia (orele 8—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21).

(Urmare din pag. I)

dintre cele „la alegere* sat^în 
activitatea de elaborare a pro
iectului de diplomă.

— Au fost întocmite noi 
planuri de învățămînt. Care 
anume deziderate sînt împli
nite pe această cale ? în ce 
constă modificările aplicate ?

— Planurilor de învățămînt 
le-au fost aduse modificări 
importante mai ales la anii I, 
bineînțeles corelate într-o vi
ziune de perspectivă — nede
finitivată — cu ansamblul ce
lorlalți ani de studii. La planu
rile pentru anii II, III, IV, și V, 
deocamdată, s-au aplicat re- 
tușări. astfel îneît să fie rea
lizate prevederile din directi
vele C.C. al P.C.R cu privire 
la perfecționarea învățămîn- 
tului. Un nou plan de învăță- 
mînt. amănunțit și definitiv, 
s-a realizat la Silvicultură, 
unde va exista acum o singu
ră specialitate.

Obiectivele urmărite au de
rivat din necesitatea de a or
ganiza pregătirea studenților 
pe discipline larg profilate, 
înlăturîndu-se dispersarea e- 
forturilor pe cursuri înguste, 
fragmentate. Schimbări au sur
venit și în legătură cu numă
rul maxim de ore de studiu 
săptămînal, numărul exame-

o

Meșterul Petre Radu ne întîmpină ospitalier in locuința din Săcel 
Vișeu, pe care abia a montat-o în Muzeul tehnicii populare din 

„Dumbrava Sibiului**

DUELUL LUNG
rulează la Buzești (orele 

15,30 ; 18).
VALEA

rulează la Grivița (orele : 9,30;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

VIVA MARIA
rulează la Tomis (orele : 9— 
15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,30) ; Arta (orele 8,45 ; 11 ;

■ 13,15 • 15,45 ; 18.15 ; 20.30) ;
Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15,45 ; 18.15 ; 20,45).

ÎN ORAȘUL „S"
.< rulează la Flacăra (orele :

15,30 ; 18 ; 20,30).

PREGĂTIREA VIITORILOR INGINERI
nelor și repartizarea lor pe 
sesiuni. Erau înainte unii ani 
cu peste 30 ore de studiu în- 
tr-o săptămînă Acum, la toa
te facultățile și toți anii de 
studii, sînt prevăzute între 27 
și 30 ore. Rrin modificările 
aplicate se realizează și o pro
porție corespunzătoare între 
volumul orelor de curs și cele 
de seminar și aplicații practice. 
S-a reușit, pe ansamblul fa
cultăților — cu unele variații 
— atingerea raportului de 1 la 
1. Anual, studenții au acum de 
susținut cel mult 7 examene 
(2—3 iarna ; 4—5 în sesiunea 
de vară). A fost desființat co
locviul ca probă de verificare 
a cunoștințelor.

Consider că la întocmirea 
planurilor definitive după care 
se va realiza pregătirea viito
rilor specialiști începînd cu 
studenții anul I (1968—1969) 
vor putea fi, și trebuie să fie, 
introduse modificări și mai 
profunde. Sînt încă discipline 
depășite, de înlăturat. Pregă
tirea fundamentală pe care o 
dăm studenților se cade să fie 
mai temeinică, renunțînd pen-

tru aceasta la încă o seamă de 
cursuri înguste de specialitate. 
Astfel, cred că specializarea 
în „automobile-tractoare",
„tehnologia construcției de 
mașini", „mașini-unelte", „mo
toare" trebuie să fie orienta
tivă, prin studierea a 3—4 dis

cipline de specialitate, nu a
7—8 cîte există încă în pre
zent, pentru că dintre acestea 
multe sînt descriptive, au ca
racter tehnologic, cunoștințele 
transmise fiind de cele mai 
multe ori depășite în momen
tul cînd studenții vor termina 
cursurile facultății Va fi o 
problemă de rezolvat cu prile
jul definitivării planurilor pe 
ansamblul celor 5 ani de stu
dii.

— După modificările aduse, 
există deosebiri între conținu
tul planurilor de invățămînt, 
pentru aceeași secție de spe
cializare, după care se reali
zează pregătirea studenților la 
Institutul politehnic din Bra
șov, în raport de alte institute 
din țară ?

— Nu. Este vorba de planuri

de învățămînt unice, realizate 
ca atare sub egida Ministeru
lui învățâmîntului. Diferenți
erile specifice este necesar să 
fie înserate în programele ana
litice, a căror definitivare pre
ocupă catedrele de speciali
tate și conducerile facultăți
lor în etapa actuală. Aș con
sidera că, în limitele unui ca
dru stabilit, este foarte potri
vit ca programele analitice să 
fie concepute nu prin unifica
re și uniformizare, la nivelul 
Ministerului învățâmîntului, 
ci să se lase întocmirea lor pe 
seama fiecărui institut. Numai 
așa pot fi „personalizate", va- 
lorificînd baza materială, tra
dițiile fiecărei facultăți, ex
periența cadrelor didactice din 
fiecare școală politehnică. Sec
ții de „automobile-tractoare* 
există și la Brașov și la Bucu
rești. Noi am intenționa să le 
dăm studenților brașoveni o 
pregătire mai accentuată pen
tru proiectare, cei de la Bu
curești pot fi orientați 
mult pentru exploatare. De 
aceste deosebiri în pregătire 
ar urma să se țină neapărat

mai

EU, EU. EU ȘI CEILALȚI
Unirea (orele 15,30 ; 18).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la..........................““
18 ; 20,30).

PREMIERE
H.lTusJo ; 16; 18,15 ; 20,30) ; 
Flamură (orele 9 ; 11,15 ; 13,30. 
16 ; 18.15 ; 20.30).

HATARI
rulează la Aurora (orele »
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Popular (orele :
15.30 ; 18 ; 20,30).

TAFFY ȘI VlNĂTORUL
rulează la Volga (orele : 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Moșilor (orele r
15.30 ; 18 ; 20,30).

Vitan (orele -15.30;

STRICT SECRETE
Floreasca (orele 9 ;

seama la repartizarea absol
venților. în cazul 
de la Brașov pot 
cu' prioritate, în 
rile constructoare 
le de proiectări, 
absolvenții Politehnicii bucu- 
reștene în cadrul unităților 
Ministerului Transporturilor. 
Similar, pentru alte' speciali
tăți. Chiar în cazul programe
lor unor cursuri generale, cum 
ar fi, spre exemplu, „tehnolo
gia metalelor" pot fi realizate, 
prin programă, asemenea pro
filări ale pregătirii. De aseme
nea, la cursul „organe de ma
șini", deoarece una este să 
proiectezi 
mașini la 
altceva la 
de serie).
de la „tehnologia construcției 
de mașini" ajung să lucreze, 
de obicei. în producția de mare 
serie. Ca atare programele a- 
nalitice ar treb'ui conturate în 
raport de perspectivele folosi
rii absolvenților — circa 80 la 
sută se încadrează în zona 
industrială brașoveană, avînd 
specificul amintit. Asemănător 
se pune problema pentru ce
lelalte institute politehnice 
din țară.

amintit, cei 
fi încadrați, 
întreprinde- 
și inșțitute- 
în, timp ce

subansamble de 
Reșița (unicate) și 
Brașov (producție 
Absolvențîf noștri

ORA VITA

Sini necesare

capitolul „res
ponsaftilitatca
gospodarilor1!

Exista de mult la 
sală de spectacole 
băncii din localitate, 
fereală, un călător 
nici n-ai fi băgat-o _____
Prin i960, se zice, (informatorii 

0 nici nu-ș' mai aduc bine amin- 
y te), că ar fi pus ochii pe ea

Vasile Popa, pe atunci preșe
dinte al Sfatului popular raio
nal. Teatru1 vechi declarîndu-se 
monument istoric era . nevoie 
de un alt lăcaș de cultură. Edi
lii s-au apucat de lucru. S-a în
tocmit proiectul necesar reame- 
najării ei pentru scopul propus. 
2—3 sute de mii de lei și se 
face. Numai că proiectul a fost 
respins. întocmindurse un altul 
de reparații al cărui cost, ce-i 
drept mai ridicat — 999 de mii 
lei — merita osteneala cerută 
de lucru Și „reparația" a în
ceput. în fiecare an cîte ceva 
cu bani ciupiți, ba din rezervele 
bugetare ale fostei regiuni, ba 
din fondurile de reparații. Pînă 
cînd un alt „creator" și-a impus 

i punctul de vedere. Tovarășului 
I inginer Stoia (azi directorul. în- 
i treprinderii de industrie locală 
1 Oravița) pe atunci' șeful S.S A. 
i din cadrul sfatului, îi trebuia 

o scenă mai mare. Și au început 
demolările și din nou construct- 
ția. Ca-n legendă. Pînă s-au fă
cut toate „cămăruțele" unui 
teatru adevărat Pînă aici foar
te bine. „S-a făcut o prostie 

, de la început — ni se 
că. Veneau unii și

Oravița o 
aparținînd 
Așezată la 

ocazional 
în seamă.

4

expîi- 
plecau 

alții. Fiecare avea „idei". Banii, 
după cit se nare se găseau ei, 
de unde, de ne-unde, nu intere
sa. Pînă acum i
cercat să tragă linie și să adu
ne, între timp au intervenit și 
pompierii care au zis : „Tava
nul nu corespunde normelor 
PCI. Trebuie turnat un plan- 
șeu de beton".

Expertiza tehnică venită să 
verifice rezistența zidurilor Ia 
o astfel de solicitare a interzis 
așa ceva. Observați ! Abia .a- 
cum (adică cu vreo trei-patru 
ani în urmă) s-a făcut apel la 
o comisie tehnică. Pînă atunci 
au fosț suficiente ideile. La un 
milion povestea a intrat în im
pas. Cît privește responsabilita
tea necesaiă în momentul an
gajării cuiva la o astfel de trea
bă nimeni n-o poate găsi. Am 
căutat-o noi. dar în zadar. Am 
mers la Comitetul județean

nimeni n-a în

pentru cultură și artă Caraș-Se- 
verin. Tovarășul inspector sef 
Alexandru Bîrsăne-scu ne-a asi
gurat că totuși construcția se 
va termina în următorii doi ani. 
S-a recurs la soluția contrafor
turilor pentru care s-a întocmit 
un nou proiect de deviz în va
loare de 650 de mii de lei. Re
zolvarea se pare a fi mai mult 
un compromis, singurul argu
ment fiind că ea trebuie ter
minată.

O scurtă recapitulare expri
mată în cifre : se cheltuiesc un 
milion și șase sute de mii pen
tru o capacitate de 270 de lo
curi. Acești bani ar fi ajuns 
pentru construcția unei case de 
cultură, modernă, zidită nu în 
zece ani ci, cu bunăvoință. în- 
tr-un an „Creatorii" s-au îm
prăștiat, stau comozi pe alte 
fotolii, nimeni - nu-i întreabă de 
risipa făcută. Ba mai mujt, dis- 
cutînd cu unii dintre ei parcă 
nici nti-și mai amintesc bine 
cum s-au petrecut lucrurile, toți 
în schimb sînt de acord că ci
neva a greșit și că ar fi nevoie 
de un țap ispășitor.

în aceeași localitate se află 
două lacuri făurite de oameni în 
urmă cu vreo două secole, ce 
serveau și de ștrand localnici
lor. Un decor natural excelent 
completa ambianta. Pînă în 
1948 erau curățate de aluviuni 
în fiecare an. Deci prețul unei 
astfel de munci,, nu era prea 
mare. D.e atunci însă au fost'a- 
bandonate și azi au devenit a- 
proape impracticabile. Tn 
șchimb, aceiași „pricepuți gos
podari1' s-au gîndit să facă un 
ștrand model alimentat cu apă 
de la rețeaua orașului. S-a 
turnat beton pînă cînd servi
ciul de sistematizare a descope
rit că locul ales este afectat con
strucției de locuințe. Și s-a pus 
din nou punct. Tocmai bine 
cînd s-au cheltuit alte cîteva 
zeci de mii de lei. Iată, deci, 
faDte care vorbesc de responsa
bilitatea gospodarilor, a con
ducătorilor locali. Este normal 
ca în munca lor. aceștia să pre
tindă de la alții responsabilitate 
în muncă, în îndeplinirea obli
gațiilor. Dar propria lor res
ponsabilitate cine o controlea
ză 7 Și este posibil ca ea să fie, 
cum am văzut, discutabilă. 
Așteptăm răspuns la aceste în
trebări. Precizăm că dorim un 
răspuns responsabil. Cine poate 
să ni-1 dea ?

ION D. DANCEA
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ORIENTARE ȘTIINȚIFICA 
ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN 
CALIFICAREA CADRELOR

pentru muncă ca noțiune gene
rală, axă majoră a vieții, ca sin
gură modalitate de a trăi, fisura 
care n-a fost recuperată nici de 
colectivele de muncă respective.

Aproximativ 75 la sută dintre 
tinerii fără profesie anchetați au 
mărturisit stările tensionale din
tre ei și școală — care s-au soldat 
fie cu repetenție, fie cu în
treruperea școlii și refuz de a 
urma o școală profesională.

Starea conflictuală din rapor
tul elev — școală la care se adau
gă în mod automat copil — 
milie generează fenomenul 
dezorientare.

fa
de

• Un inventar al meseriilor existente azi în lume a adus o cifră record — aproape 
25 000! • Deci 25 000 de profesii, cu alte cuvinte 25 000 direcții spre care se poate 
orienta tînărul aflat în fața întrebării: CE MESERIE SĂ ALEG?

SLALOM
PRIN

ȘANTIERE
S-ar părea că această largă 

paletă a profesiunilor ușurează 
accesul la calificare, dă frîu li
ber opțiunii pentru o meserie 
sau alta, în funcție de aptitudi
nile, de vocația și interesul 
tinerilor. Și totuși, calificarea, a- 
ceastă condiție sine-qua-non a in
dustriei moderne întîmpină ici 
și colo piedici reale sau 
ale :

— Nu mai rămîn. E 
șantier.

Pandrea Petre ne 
aceasta astă iarnă la Reșița. A- 
cum, l-am reîntîlnit pe un șan
tier bucureștean: „E mai vesel 
aici“...

— Lopată aveam și acasă, în 
sat. Credeam că voi lucra pe 
vreo mașină.

— Am fost la o școală de 
mecanici agricoli la Podu 
Iloaiei.După 23 de zile cînd a 
văzut tata ce babilonie era 
(pedagogii nu țineau lucrurile din 
scurt) m-a luat acasă, „Ce vrei 
să plătesc după tine școlariza
rea ?“ (Pîslaru V. Dumitru — 
Șantierul Teatrului Național 
București).

— Nu-mi pot vedea viitorul 
într-o^foabă. Aștept de 7 luni să 
mă cheme la calificare, așa cum 
ne-a fost vorba cînd am venit. 
(Surducan Ion, Trustul județean 
de construcții Dobrogea).

— Am fost încadrat în ca
tegoria a IV-a de salarizare. Dacă 
urmez școala de calificare mi se 
da a IlI-a. (Mihăilescu Gh, Uzina 
II-Brașov).

— Nu pot să-mi dau seama 
de ce avem condiții de cazare așa 
de proaste" la căminul din strada 
Feldioara al T.J.C.L. Brașov.

— De ce să mă calific, ca să 
cîștig mai puțin ? (Andrei Anoca 
— Constanța).

artifici-

frig pe

spunea

Iată, așadar, că realitatea ne 
oferă un adevărat mozaic de 
situații din care nu am ales decît 
cîteva întîlnite în cursul an
chetei pe mai multe șantiere din 
țară. Ce se desprinde din aceste 
prime constatări ? Că procesul 
calificării presupune un efort, o 
continuitate, o durată.

Este mai întîi un efort de 
adaptare la un nou mediu, la un 
program organizat de muncă, la 
un nou stil de viață. E un efort 
care presupune continuitate, ca
lificarea constituind intrarea în- 
tr-o nouă etapă a vieții caracte
rizată prin stabilitate, prin fixa
rea într-un loc și colectiv de mun
că, prin precizarea țelurilor și a 
intereselor personale în perspec
tiva unei întregi vieți. Și este un 
proces de durată, pentru că as
tăzi profesiunile evoluează în rit
mul alert al tehnicii moderne, 
lărgind sfera cunoștințelor și a 
experienței, implicînd o continuă 
îmbogățire și perfecționare teh
nică și culturală.

Dacă luăm în considerare a- 
ceste trăsături constatăm că pro
cesul calificării nu este lipsit de 
dificultăți. Așa stînd lucrurile ne 
propunem să analizăm care sînt 
factorii care favorizează și de
favorizează calificarea tinerilor 
în condiții optime.

IN LABIRINTUL 
NEHOTĂRÎRII

Deși cu un deceniu și jumă
tate în urmă dispuneam de 
un institut de orientare profesio
nală bine dotat cu aparatură și 
mijloace modeme de investiga
ție, de laboratoare foarte pu
ternice, s-a renunțat printr-un 
gest de negare a uneia din marile

imperative ale timpului : orien
tarea și soluția profesională. Cu 
alte cuvinte, s-a înlăturat organi
zarea științifică a acestui vast și 
complicat proces reclamat de 
structura tehnico-industrială a 
societății înlocuindu-se cu „sfa
turi “ și „îndrumări administra
tive".

— Organizarea științifică a în
drumării profesionale ar fi fost 
cu atît mai necesară, cu cît se 
produceau și se definitivau în 
acest interval, marile prefaceri 
structurale și funcționale ale so
cietății noastre, ne spunea conf. 
Dr. Octavian Berlogea, directo
rul Institutului de Expertiză și 
Recuperare a Capacității de 
Muncă. Efectele ignorării aces
tui comandament al progresului, 
a avut drept consecință pertur
barea individului supralicitat de 
necunoscutul unor mari și ex
trem de multiforme profiluri 
profesionale. O categorie de 
tineri nu au putut opta pentru o 
profesie, pentru o calificare, au 
renunțat aruneîndu-se în viață 
la întîmplare. Ei constituie astăzi 
o categorie de indivizi din care 
procesul muncii își primește o 
parte considerabilă de nerentabi- 
litate, pentru că muncitorii ne
calificați reprezintă un factor de 
nerentabili tate în condițiile teh
nicii actuale.

Din totalul de muncitori an
chetați de noi, aproximativ 85 la 
sută nu au beneficiat în timpul 
școlarizării de vreo indicație pri
vitoare la o viitoare alegere a 
profesiei. Nu întîmplător, cam a- 
ceeași proporție de tineri provin 

“, care 
in

din familii fără meserii, 
n-au putut deci suplini 
fluența școlii.

— Ca pedagog, cred că 
îi revine un rol deosebit în 
rea destinului fiecărui individ,

școlii 
crea-

• ♦ ASCULTIND
CHIUITUL

STRUGURILOR
Stam descumpănit lingă un 

pălimar de șopron ce adăpostea 
zăcătorile privind rîndurile drep
te de butuci care le ghiceam 
pierzindu-se undeva dincolo de 
pieptul dealului.

Plecasem cu intenția să intru 
în vie, să rămîn măcar o zi între 
culegători. La București, era soa
ie dar podgoriile de la Ștefănești, 
Topoloveni, de la Valea Mare 
le-am găsit rebegite sub o burni
ță rece, ca de toamnă.

— Nu prea sînt semne să stea, 
și omul de lingă mine cu fața 
strălucind sub boabele de ploaie 
își aduse dinspre ceafă înainte, 
peste o șuviță de păr bine încă
runțită, o pălărie din borurile 
căreia pomi un șipot de apă.

— An iute, taică. Toate le-a 
făcut grăbit. Poama s-a copt mai 
devreme, dar iată că și ploile de 
toamnă n-au întîrziat.

Și-am mai stat așa 
tăcuți. Apoi tot el.

— Dacă nu se poate , , 
să depeni ghemul invers și citi
torii tot le-ar pricepe. Hai că 
te-oi duce într-o vie unde nu 
plouă.

Astea au fost toate vorbele și 
am coborît în cramă. Dar cînd 
într-un cotlon, la lumina unei lu
minări, mi-a întins un pahar de 
vin mi-a spus:

— Pe mine Ghiță mă cheamă.
In flacăra luminării ape rugi

nii cu unduiri de untdelemn ju- 
*cau în masa compactă a vinului.

L-am privit pe pivnicer. Și-a 
înclinat capul pe spate și-a lăsat 
picăturile de vin să-i alunece, 
una cite una. Apoi, făcînd o 
pauză, cu privirile întoarse în
tr-o parte, unde eu nu vedeam 
nimic, a pocnit sec din limbă și 
cu buza de jos ieșită înainte și-a 
trimis aerul din gură în nările 
dilatate, l-am urmat exemplul. 
Dacă n-aș fi știut că sînt în cra
mă, puteam să jur că mă aflu în
tr-o grădina cu flori sau pe o 
căpiță cu fin. Aerul umed al 
cramei s-a dat parcă deoparte, 
depărtîndu-se, iar hruba a fost 
inundată de parfumul a mii și 
mii de flori. Pătrunzîndu-mă, 
parfumul vinului îmi deschidea 
în fața ochilor minții un album 
de amintiri.

11 revedeam pe bătrînul Nico
lae din Cotnari, cu casa lingă 
crama zidită încă de marele 
Ștefan, o viață întreagă pivnicer 
al unei foste prințese, spovedin- 
du-se pe patul morții unor mai 
tineri consăteni, dîndu-le spre 
păstrare tainele lui, ascunse pînă 
atunci, de preparare a vinului, 
lat-o și pe codana din Panciu, 
■„.'.''r.i'ă în vad la Sușița, care

o vreme

astfel, o

se jură că în toți cei optspre
zece ani ai săi nu a pus strop 
de apă pe limbă.

Mult, bun și felurite vinuri 
rodește pămîntul românesc! Ovi- 
diu vorbea în Triste de vinul 
tăiat cu cuțitul. Eu gîndesc că 
nu din cauza gerului, ci a vîrto- 
șiei. Pentru că „vinul roșu" — gă
sisem scris într-o carte apărută 
pe la 1878 — se exporta în 
destul de mare cantitate din Do- 
brogea. In fiecare an veneau ne
guțători pentru vinuri și se tri
mitea cinci-șase mii căruțe cu 
butoaie de vin, care costau pe 
loc cincizeci de parale quintulul 
(225 ocale).

Și m-am gîndit atunci, cînd 
vinu-mi răcorea și parfuma ră
suflarea, că i le-a dat omul. Stru
gurii au adunat parfumul dealu
rilor noastre, al fetelor, au supt 
împreună cu tăria soarelui, sîn
gele bunilor și străbunilor noștri 
care au căzut apărînd glia româ
nească, sudoarea voinicilor de 
aici din Ștefănești, de la mine din 
Dobrogea, de aiurea, care au fă
cut din coastele npoase podgo
rii renumite.

Am ridicat din nou paharul. 
Pivnicerul m-a învăluit cu o pri
vire blîndă și mi-a spus în șoap
tă :

— Auzi cum chiuie strugurii ? 
Da, auzeam. Auzeam chiuitul 

nunților pornite toamna, 
cules și al cumetriilor ce 
mează în vară.

Și totuși pivnicerul nu 
dreptate în toate. Ploaia 
încă înainte de prînz. Nu era 
ploaie de toamnă. Și-am fost în 
vie, la Leordeni, Topoloveni, Vă
leni, Călinești, la Clucereasa, în 
cooperativele agricole de curînd 
podgorene din zona Costeștiului. 
Am văzut culegătorii opintindu-se 
cu coșurile grele cu Fetească, 
Riesling, Pinogri și Cabernet. 
Le-am ascultat preocupările.

La fermele I.A.S.-ului Leordeni 
producția se arată a fi în jur de 
7 000 kg la hectar. Cooperativele 
agricole din Buzești, Izvorul, Mo- 
zăceni Vale, Strîmbeni, Colțul și 
altele vor preda cîte două-cinci 
vagoane în plus față de contract.

— Strugurii — mi s-a spus — 
s-au copt mai devreme decît în 
alți ani. Acumularea de zahăr 
este satisfăcătoare.i Rieslingul are 
160 de grame zahăr, iar cele
lalte peste 200 de grame. Ar fi 
fost bine să mai întîrziem cule
sul, dar ploile au adus pericolul 
mucegaiului.

Vremea culesului i-a găsit bine 
pregătiți pe podgorenii argeșeni. 
La Ștefănești, un combinat de 
vinificare, cu o capacitate de

800 vagoane, al stațiunii expe
rimentale, intră parțial în fabri
cație. Pentru cele 627 vagoane 
de struguri, pe care Vinalcoolul 
îi preia de la cooperativele agri
cole, s-au pregătit cinci centre 
de vinificare. La Costești două 
uriașe prese tescuiesc pe zi cinci 
vagoane și în același ritm se lu
crează și în cele două centre de 
la Topoloveni, la Budești și Clu- 
cereasa.

Ziua de la începutul lui sep
tembrie e totuși mai scurtă. Am 
plecat fără să fi putut trece nici 
pe la Curtea de Argeș, Domnești, 
Săpata, și nici pe la Vedea, Să- 
mara, Cîmpulung sau Mihăilești 
unde cazanele (nu mă pot împă
ca cu termenul „linie de fabri
cație") transformă zilnic 15—16 
vagoane de prune în cele 120 de 
milioane de grade — cît se vor 
produce anul acesta aici — în 
vestita țuică de Pitești.

după 
le ur-

avea 
a stat

este de părere prof. PETRE 
BUCȘA, directorul liceului Ady 
Șincai — Cluj. Profesorul, cu- 
noscînd potențele native, înclina
țiile și aptitudinile fiecărui elev, 
are nenumărate posibilități de 
a-i sprijini pe fiecare în parte 
să se dezvolte în sensul aces
tora.

In anul 1967 din totalul ab
solvenților școlilor de cultură 
generală, 41 la sută au rămas 
necuprinși în alte forme de în- 
vățămînt. Deci, mulți dintre a- 
ceștia vor îngroșa rîndurile 
calif icaților.

AMORFISMUL
PROFESIONAL
O ÎNSUȘIRE

ÎNNĂSCUTĂ ?

ne-

ne-Psihologia fenomenului de _
adeziune afectivă la o profesie 
nu se poate explica decît prin
tr-un refuz de a lua o decizie și 
acest fapt nu este altceva decît 
o consecință a dezorientării. 
61 la suta din tinerii necalificați 
nu au dorit nici o meserie, nici o 
profesie. După trei, patru ani de 
muncă necalificată tinerii doresc 
să se califice într-o proporție de 
85 la sută. Mulți însă, fără pre
ferință : Ceea ce demonstrează 
că în procesul educațional a exis
tat o fisură gravă : nepregătirea

La Fabrica de ciment și 
var de sub Dealul Melcilor 
din Brașov denumită „Te
melia", flăcările cuptoare
lor ard fără întrerupere de 
77 de ani, ca în templele sa
cre. ca în oțelăriile Hunedoa
rei. Cu cît înaintează în 
timp cu atît fabrica reîntine- 
rește. De la naționalizare 
prin investițiile statului so
cialist. capacitatea ei s-a du
blat. Cimentul furnizat șan
tierelor țării în ultimii 20 de 
ani este suficient pentru tur
narea fundațiilor la blocuri 
care să însumeze nu mai pu
țin de 600 000 de apartamente. 
„Toate orașele țării au la 
temelia lor cimentul fabri
cat de noi", spunea un ini
mos și entuziast muncitor 
de la cuptorul nr. 1. Și nu 
exagera pentru că de 77 de 
ani, ca o inimă uriașă, fa
brica pompează, spre teme
liile țării, acest material la 
fel de necesar economiei ca 
sîngele pentru organism.

în aceste zile, celei mai 
mari cantități din producție 
i se dă o destinație nouă — 
istorică am putea spune — 
după expresia tînărului in
giner proiectant Flaviu Pop : 
Porțile de Fier. Acolo, în 
îngemănare cu fier-betonul 
de la Hunedoara, cimentul 
de la Brașov va înălța piep
tul invulnerabil al barajului 
care va ține în brațele sale 
apele veacurilor viitoare.

„Sîntem printe puținele 
fabrici din tară care produc

De aici, din vasta hală ridicată 
pe dealul Colibașilor au pornit 
pe șoselele patriei primele 

autoturisme românești

ION ȘERBU
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Valorificarea

Nu rămîne nici o îndoială 
lipsa de calificare reprezintă

că
___ ..... _____  o 

neîmplinire, și deci un potențial 
uman folosit incomplet. Dar un 
om care devine conștient că nu 
s-a realizat, fără voia lui se con
stituie ca un frustat, ca un ne
dreptățit și el reacționează. 
Cum ? Majoritatea însemnată a 
muncitorilor necalificați prezintă 
o mare instabilitate față de locul 
de muncă. Proporția fluctuațiilor 
atinge uneori cifre record : pen
tru un singur loc de muncă, zece 
ocupanți temporar. La Galați, 
pen tiu un efectiv scriptic de 
9 000 muncitori au fost aduși prin 
Oficiile recrutării forței de 
muncă, peste 46.000 muncitori 
necalificați.

Fluctuația de pe un șantier pe 
altul, dintr-un oraș în altul a 
acestor oameni constituie un 
factor de stagnare în procesul 
moral și social ca să nu mai 
vorbim de marile cheltuieli inu
tile cauzate de recrutarea, trans
portul, întreținerea lor etc.

Acești oameni nu pot fi prinși 
— în general — în nici o formă 
de educație a adulților socotind 
că lipsa unei stabilități relative, 
a unui cămin, îi sustrage de la 
acțiuni minime de educație prin 
mijloace de masa media. în 
felul acesta ei rămîn într-o stare 
de neparticipare la complexita
tea vieții contemporane, repre- 
zentînd o categorie de dezorien
tați culturali, cu serioase ma
nifestări retrograde.

Una dintre acestea este atitu-

dinea, gîndirea în problemele 
muncii, ale valorii și importanței 
ei sociale. Sînt cunoscute lipsu
rile unora de la muncă și mai 
ales calitatea inferioară a lucru
lui executat. în fine, marea in
stabilitate se repercutează și în 
ceea ce privește închegarea fa
miliei. Nu este întîmplător ca 
aproape 38 la sută dintre acești 
tineri divorțează înainte de a fi 
împlinit 3—4 ani de căsnicie. 
Firește din acest fapt rezultă o 
mutilare a altor destine : copii 
rămași fără familie, abandonați 
la bunici sau pur și simplu re- 
pudiați.

Dar nu este mai puțin adevă
rat că uneori conducerile șan
tierelor, ale uzinelor nu asigură 
condiții materiale și culturale 
care să aibă darul de a stabiliza 
necalificații.

*
Calificarea este o problemă a 

prezentului dar și a viitorului. 
Ea este ziua de mîine a industriei 
noastre. A nu prevedea cu răs
pundere și științific necesitățile 
înseamnă într-un anume sens a 
ne „planifica" dificultăți viitoare.

Corelarea planului de pregă
tire profesională cu nevoile de 
cadre ale economiei, cu structura 
de calificare a forței de muncă 
solicitate de economie, pe an
samblu, în profil teritorial și pe 
ramuri de producție reclamă o 
considerare atentă.

Extinderea învățămîntului de 
10 ani, creșterea numărului de 
absolvenți ai liceelor teoretice 
vor spori numărul de tineri cu o 
pregătire teoretică bună. Studie
rea și chiar luarea unor măsuri 
pentru calificarea lor în meserii 
complexe, prin cursuri de un an, 
doi, organizate de centralele in
dustriale sau marile uzine.

Actualul sistem de calificare la 
locul de muncă se cere îmbună
tățit. Sa fie admiși și tineri îna
inte de satisfacerea stagiului 
militar.

în această direcție Centrul de 
cercetare a problemelor tineretu
lui poate aduce o contribuție 
substanțială prin cercetarea pe 
bază de studii, anchete sau ana
lize a aspectelor psihologice, so
ciologice, determinantă în rezol
varea acestei probleme este 
fundamentarea științifică a me
todelor de folosire și a căilor de 
urmat astăzi.

VIORICA DIACONESCU

Un „avanpost

al marilor

șantiere
ciment pentru baraje, spunea 
inginerul Gheorghe Sonu, șe
ful producției. Am trimis și 
la Bicaz, și la Argeș, și la 
Sadu și pretutindeni1'. Toate 
rîurile țării se vor izbi, așa
dar, în jerbe de lumini, de 
baraje înălțate în cimentul 
de la Brașov. La Vadul Oii 
însă, cimentul de aici se va 
arcui peste apele Dunării, 
iar la Constanța pătrunde 
odată cu digurile portului în 
apele mării. Fiecare munci
tor tînăr sau mai vîrstnic 
semnează cu îndreptățită 
mîndrie „buletinele" de ex
pediție spre această destina
ție al produsului muncii lor.

în această mîndrie se regă
sesc entuziasmul și conști
inciozitatea, priceperea și 
surplusul de eforturi fizice 
și intelectuale al colectivului 
fabricii, al echipelor frun
tașe conduse de Vasile Das- 
călu și Nagy Martin de la 
mori brute, de Moldovan 
Aurel și Kaycsa Martin de 
la cuptoare, de Grosu Datcu 
și Moldovan Alexandru de 
la mori-ciment, ale lui Iosif 
Hedrich electrician și alte 
cîteva sute de fruntași și e- 
videntiati în muncă. Deose
bit de fertile au fost zilele 
premergătoare aniversării 
eliberării patriei și la fel de

Noile efigii ale Piteștiului

pline de succese, zilele de 
sărbătoare și cele care au 
urmat, deoarece aici, așa 
cum spuneam la început, 
focurile nu se sting, activi
tatea nu contenește. După 
8 luni de activitate bilanțul 
întrecerii indică 1 200 tone 
de ciment și 265 tone de var 
produse peste plan din care 
200 tone ciment și 130 tone 
var realizate în afara preve
derilor în ultima decadă a 
lunii august. „A fost o de
cadă de muncă însuflețită 
de zi și noapte, spune lăcă
tușul Beke Bela, a cărei sem
nificație este adeziunea co
lectivului nostru la politica 
partidului comunist, la pozi
ția sa fată de ultimele eve
nimente internaționale, un 
răspuns, în același timp, la 
felicitările adresate nouă, 
tuturor locuitorilor orașului 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitei 
sale recente la Brașov". Ceea 
ce trebuie adăugat la cuvin
tele muncitorului Beke Bela 
este faptul că ritmul atins 
în ultimele zile ale lunii au
gust se menține înalt în con
tinuare, la toate cuptoarele, 
la toate agregatele fabricii 
sub tradiționala și mereu re
înnoita deviză : șantierelor 
țării ciment mai mult, de ca
litate mai bună.

ROMULUS LAL
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• „CAROM" pe

meridianele lumii

Chimiștii din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
sărbătorit 5 ani de Ia ela
borarea primei șarje de 
„CAROM". In acești ani cau
ciucul românesc a luat dru
mul zecilor de beneficiari 
din țară și de peste hotare. 
Specialiștii combinatului 
s-au preocupat continuu de 
îmbunătățirea tehnologiei 
de fabricație. în acest an, 
în numai cinci luni s-a rea
lizat întreaga producție de 
cauciuc a anului 1964.

în cele opt luni de activi
tate din acest an la Combi
natul de cauciuc sintetic 
s-au realizat peste prevede
rile planului peste 300 de 
tone polistiren, cantitate din 
care se pot fabrica peste 
40 000 carcase de difuzoare 
și aparate de radio, 20 000 
carcase de televizor, 10 000 
carcase și piese pentru fri
gidere „Fram" și alte canti
tăți de obiecte tehnice și de 
uz casnic.

CONSTANTIN BUTE

• Destinatar: 

Fabrica de zahăr 

Buzău

MASEI LEMNOASE
(Urmare din pag. I) 

rind, forului tutelar — Minis
terul Economiei Forestiere.

Sortarea judicioasă a lem
nului în vederea unei prelu
crări corespunzătoare repre
zintă, de asemenea, o cale efi
cientă pentru valorificarea su
perioară a acestei materii 
prime. Procentul lemnului de 
foc (42,3 la sută, în 1965), deși 
mai mic decît cel mediu eu
ropean (54,1 la sută), ceea ce 
indică un rezultat pozitiv în 
acest domeniu, este încă ridi
cat față de caracteristicile teh
nologice ale lemnului din pă
durile noastre iar valoric, 
dacă pe un metru cub de lemn 
de foc se obțin 110 lei, pe un 
metru cub de lemn transfor
mat în plăci — cca 600 lei, 
pentru aceeași cantitate de 
lemn transformată în mobilă 
se obțin între 4 000 și 6 000 lei.

Mai grav este faptul că se 
depreciază și se declanșează 
e adevărat, sporadic și în pro
porții mai mici decît în tre-

■ cut — unele produse fasonate

și aceasta din cauza întîrzie- 
rii construirii instalațiilor de 
scos-apropiat sau a neuti- 
lizării celor construite la în
treaga lor capacitate, (I. F. 
Orăștie — sectorul Cugir, I. F. 
Brașov — parchetul Malnaș, 
I. F. Năsăud etc) precum și 
prin neluarea măsurilor cores
punzătoare pentru evitarea a- 
tacurilor dăunătorilor biotici 
și abiotici.

Prin introducerea în 
tul economic a unor 
mente și specii mai

circui- 
sorti- 

_r__  puțin
căutate, cum ar fi lemnul de 
salcie, diferite resturi de fag, 
înainte nevalorificate, se rea
lizează produse (plăci aglome
rate din lemn, plăci fibrolem- 
noase etc.) calitativ superioare 
și cu aspect estetic, căutate nu 
numai în țară, ci și în nume
roase țări europene. Este su
gestiv să arătăm, de exemplu, 
că o tonă de plăci fibrolem- 
noase, înlocuiește 4 mc de 
cherestea și că 1 tonă de plăci 
aglomerate — 2 mc. Numai în 
anul 1967 ar fi trebuit să con-

sumăm în plus — după unele 
calcule estimative — peste 
1,5 mii. mc. cherestea de răși- 
noase, sau producția a peste 
6 luni a industriei de cheres
tea de rășinoase, dacă n-am 
fi avut producția de plăci în 
care se valorifică lemn din 
sortimente inferioare și di
mensiuni mici, deșeuri de la 
prelucrare etc. Prelucrarea 
deșeurilor în industria plăci
lor, a celulozei și hîrtiei, re
prezintă o cale importantă 
pentru valorificarea superi
oară a lemnului. Dacă am lua 
numai un exemplu, și anume, 
al deșeurilor pentru celuloză, 
un calcul simplu arată că acea 
cantitate de 300—400 mii mc 
deșeuri de rășinoase folosite 
anual, reprezintă echivalentul 
în lemn — pentru aceeași 
perioadă — a 700 ha pădure 
tăiată.

în acest domeniu mai sînt 
încă multe posibilități de va
lorificare a lemnului. Astfel, 
în industria placajului indi
cele de utilizare este de cca. 42

la sută ; iar la mobila curbată, 
indicele de 24 Ia sută arată re
zerve și mai mari. Cu toate a- 
cestea, puține întreprinderi de 
prelucrare a lemnului valori
fică industrial deșeurile la ni
velul posibilităților reale. Dacă 
în fabricile de cherestea se 
valorifică 10—11 la sută din 
materia primă debitată în 
cherestea sub formă de deșeuri 
de celuloză, din cheresteaua 
de rășinoase prelucrată în uși- 
ferestre, mobilă etc, foarte 
puține deșeuri se dau pentru 
celuloză. Aceasta, fără a mai 
vorbi de resursele mari de 
material fibros ce ar putea re
zulta din intensificarea colec
tării maculaturii de către 
D.A.C. Dacă s-ar organiza ca 
în unele țări europene această 
acțiune, în 2—3 ani, s-ar pu
tea dubla cantitatea de macu
latură colectată, fiecare tonă 
de maculatură înlocuind-1,5 t 
de lemn.

Plăcile din lemn, celuloză, 
placajul și cheresteaua cons
tituie, la rîndul lor, baza de 
materie primă pentru o gamă 
de alte industrii de produse 
finite din lemn, cum ar fi mo
bilă, ambalaje, uși, rechizite 
școlare, ferestre, parchete și

altele. Aceste produse satisfac 
cerințele variate ale popu
lației și economiei și repre
zintă, totodată, o valorificare 
superioară a masei lemnoase.

Trebuie reținut faptul că 
valorificarea superioară a 
lemnului nu este doar pro
blema unei întreprinderi sau 
a unui colectiv de lucru, ea 
constituie o problemă de im
portanță națională. Iată de ce, 
gospodărirea și exploatarea 
rațională a pădurilor, valorifi
carea superioară și complexă 
a lemnului, constituie acțiuni 
dintr-un tot, în care silvicul
tura condiționează industria și 
invers in vederea acoperirii 
necesarului de materiale, se 
antrenează, astfel, multe alte 
ramuri industriale în valori
ficarea superioară a lemnului, 
care, în final, rezolvă pro
bleme economice de mare im
portanță pentru viitorul țării 
noastre. Dezvoltarea susținută 
și intensă a prelucrării lem
nului ce-1 dau pădurile țării 
implică, totodată, un program 
de reîmpădurire de mari pro
porții, în vederea asigurării 
reproducției lărgite a materiei 
prime necesare în perspectiva 
îndepărtată.

în cooperativele agricole 
de producție din județul 
Buzău a început recoltarea 
sfeclei de zahăr. Pînă acum 
a fost recoltată producția de 
pe suprafața de 9 000 ha. 
Primele cantități de materie 
primă au sosit la Fabrica 
de zahăr din orașul Buzău.

ALEX. DEȘLIU

• Inovație

valoroasă

Pînă la materializare, 
propunerea grupului condus 
de inginerul Dumitru Lam- 
brache a necesitat nume
roase calcule și soluții. Zi
lele trecute cabinetul teh
nic al Uzinei de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște a a- 
probat inovația. Este vorba 
de confecționarea unei ma
șini agregat cu 4 posturi de 
lucru pentru danturarea co
roanei principale de la au
tomacaraua de 5 tone.

MIȘU AVANU
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Amintirile pe care le publicăm astăzi poartă veșmintul 

unei tinereți perpetue, pentru că, deși au trecut de atunci 20 
de ani, tradiționalul „hei-rup" este prezent și acum în inima 
primilor brigadieri ai muncii patriotice. Cei care au trăit 
aevea întâmplările relatate apelează, povestindu-le, la o se-

lecție pe care nu memoria le-o impune pnntr-o eclipsă oa
recare, ci convingerea că înfățișarea completă a faptelor atît 
de vii ar trece dincolo de marginea articolului, către vecină
tatea masivă a romanului de actualitate.

Trenul de persoane Și- 
ghetu Marmației * 
înghite kilometrii 
după altul. Calea ferată 
străbate un decor de o fru
musețe impresionantă. Bo- 
cicoiul Mare, Lunca la Tisa, 
Bistra, Petrova, Leordina, 
Vișeul de Jos. Copiii mei 
privesc prin geam. Mă a- 
propii de ei. întotdeauna 
procedez așa cînd călăto
resc pe această linie. Pe li
nia Salva-Vișeu. Aici, a- 
cum 20 de ani, mii de bri
gadieri voluntari au mun
cit la linia ferată care avea 
să lege județul Maramureș 
de restul țării. Printre ei 
mă număram și eu.

Mă cuprind amintirile. 
Cum a fost ? Parcă ieri a- 
veam 18 ani.

...Ocna Șugatag, 1948, 
luna aprilie. Utemiștii din 
sat fuseseră convocați la o 
adunare generală. Eram în 
sală vreo 60 de tineri. Ni 
s-a comunicat că partidul 
și organizația noastră de 
tineret ne cheamă să parti
cipăm la refacerea țării, la

nou, întâmplările acelea 
dramatice. Plouase neîn
trerupt vreo trei zile la 
rînd. Din cauza apei, mai 
sus de tabăra noastră, te
renul a alunecat peste de
pozitul de astralită. Fiecare 
minut era scump. Dacă ex
plozibilul ar fi fost distrus, 
planul sectorului IV se du
cea de rîpă. Dar cine are 
curajul să intre în depozit, 
să-și pună viața in pericol? 
Stăteam și ne uitam cu 
groază cum depozitul troz- 
nea din toate încheieturile, 
cedînd puțin cîte puțin 
greutății ’ terenului alune
cat. Și atunci un tânăr de 
18 ani cu numele Țanner 
Carol s-a desprins din rîn- 
durile noastre și a fugit 
spre depozit. Exemplul lui 
a mai fost urmat de încă 
doi brigadieri (din păcate 
le-am uitat numele). în
fruntând primejdia, căci 
ploaia n-o mai băga nimeni 
în seamă, cei trei voluntari 
au reușit, în urma unor cu
rajoase eforturi, să salveze 
întreaga cantitate de explo-

Locomotiva electrică go
nește avîntîndu-se în tune
lul Predealului. Luminile din 
vagoane se aprind. Stau la 
fereastră și privesc în gol. 
Sar peste timp ; au trecut 
20 de ' ’ 
mic :

Un 
citori 
petă albastră vorbea de la 
tribună. Sala era arhiplină. 
Eram electrizat. Muncitori, 
țărani, elevi, adunați laolaltă 
de chemarea organizației ju
dețene a U.T.M. Sibiu, as
cultau frazele scurte, simple, 
fără zorzoane. Cel de la tri
bună se întorsese de 2 zile 
de la „Bumbești-Livezeni“.
Venea „de acolo“, vorbea „de 

acolo**, depăna legenda mon
tană care se scria atunci din 
Munții Gorjului pînă la Pe- 
troșeni.

N-am uitat nimic ; nici cu
vintele, nici figurile celor 
din jurul meu, nici lozincile 
scandate spontan.

Peste trei zile prima bri
gadă de muncă voluntară a 
elevilor din Sibiu era forma
tă. Munceam pe șantierele 
de interes local dschise de 
Comitetul județean U.T.M. 
și așteptam înfrigurați va
canța de vară ca să plecăm 
„acolo".

ani și n-am uitat ni-
tînăr cu ochi slrălu- 

îmbrăcat într-o salo-

-Predeal" despre care nu au
zisem nimic. Știam doar că 
cele două tunele de pe linia 
București-Brașov trebuiau 
mărite pentru prima linie 
electrică de cale ferată a 
țării. Era un țel care avea 
să alunge nostalgia Liveze- 
nilor în cîteva zile.

Am coborît din vagoane 
între munți, întâmpinați de 
florile și uralele „Brigăzii I 
U.T.M. București11, prima so
sită pe acel șantier al anu
lui *48.

Săltați pe brațe în strigă
tul „de trei ori ca la briga
dă** luaserăm dimensiuni de 
uriași în stare să dărîme 
munții din jur.

La mitingul fulger orga
nizat în cinstea noastră în 
sala de mese, cineva dintre 
cei vechi a strigat :

„Pentru brigadierii cei noi1*. 
Patru norme scoatem noi** 
Răspunsul nostru a venit 

prompt. Cineva s-a ridicat 
pe un scaun :

„Foaie verde de trifoi 
Șapte norme scoatem noi** 
La rime eram meșteri, pen

tru ca a doua zi, la sfîrșitul 
primelor 8 ore de muncă ale 
brigăzii noastre, tabla de 
pontaj să indice abia, abia o 
normă.

LITERATURA
Șl DESTINELE UMANE

(Urmare din pag. 1)

Dansuri populare dobrogene 
în interpretarea ansamblului 
de copii și pionieri din 

Constanța

Ecoul în timp 

al lui „hei-rup"

și ucrai- 
spre șan- 
repartizat 
comunele 

alături de

opresc a- 
C.C. al 

întregului

voluntar-

De trei ori

ca Ia brigadă
construirea căii ferate Sal- 
va-Vișeu. în adunare am 
hotărît să plecăm cu toții. 
Entuziasmul era de nede- 
scris. Ne-am pregătit, aș
teptând ziua plecării. Reac- 
țiunea făcea F propagandă 
că vom fi trimiși in Spania, 
Grecia, să luptăm. Unii au 
dat crezare zvonurilor. Ma
joritatea tineretului din co
mună însă, vreo 30, n-au 
dat înapoi. La Sighet am 
format brigada 1 Maramu
reș. Peste 100 de tineri ro
mâni, maghiari 
nieni am plecat 
tier. Ne-a fost 
sectorul 4, intre 
Fiad și Romuli,
brigadieri din județele Bi
hor, Cluj, Tulcea.

Trenul șerpuiește. Po
duri, tunele, viaducte peste 
apele străvezii ale țiului 
Sălăuța.

— Iată, acolo
unde se aflau
noastre. Erau pe 
rîului. Brigada 
Frontul de lucru 
«ese repartizat se afla pe 
la mijlocul dealului. Cînd 
am primit dispoziția de în
ceperea lucrului toți briga
dierii, înarmați cu târnăcoa
pe și lopeți, am pornit ca 
la un atac. Eram emoțio
nați dar încrezători. Chiar 
din prima zi, brigada I 
Maramureș s-a situat în 
fruntea întrecerii. în trei 
luni de zile brigada noas
tră a ciștigat de trei ori cea 
mai mare distincție, „Dra
pelul de onoare al Șantie
rului Național Salva-Vi- 
șeu". Toate ziarele scriau 
despre depășirile de norme 
ale brigadierilor loan Me- 
gyaszay, loan Petruș, Ale
xandru Benedek, Filipovici 
Anton, Cgvacinschi 
Tușer Alexandru, 
Victor și alții.

A, iată și locul
Da, aici era depozitul... Și 
retrăiesc într-o clipă, din

locuril» 
barăcile 

marginea 
aștepta, 

ce ne fu-

ziv. A doua zi fapta lor a 
fost evidențiată in fața tu
turor brigadierilor de pe 
Șantierul National Salva- 
Vișeu.

...Salva. Mă așez din nou 
pe bancă în timp ce trenul 
lasă în urmă ultimele ima
gini ale locurilor în care 
s-a dat una din marile 
bătălii de-acum 20 de ani. 
Răsfoiesc paginile ziarelor 
și privirile mi se 
supra Chemării 
U.T.C. adresată 
tineret al țării.

Tradiția muncii
patriotice este purtată as
tăzi de brațe tinere spre 
noi valori. Nu mă îndoiesc 
că tinerii maramureșeni își 
vor aduce partea lor de 
contribuție. îi cunosc bine. 
Timp de zece ani, ca acti
vist U.T.C., am participat 
alături de ei la numeroase 
acțiuni, la înfăptuirea mul
tor lucruri trainice. De a- 
tunci, ae-a lungul anilor, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.C., tinerii din satele și 
orașele Maramureșului au 
plantat mii de hectare cu 
păduri, au lucrat la îmbu
nătățiri funciare, la între
ținerea și ameliorarea pă
șunilor etc. Acum, cînd re
învie tradiția șantierelor 
naționale ale tineretului, 
sînt convins că succesele 
lor vor fi și mai mari, că 
vor participa cu însuflețire, 
asemeni întregului tineret 
al țării, pretutindeni acolo 
unde este nevoie de prezen
ța lor și îndeosebi la con
struirea șosetei Baia Sprie- 
Sighetu Marmației. Și, re
trăind emoția cîntecelor de 
brigadier, care răsună cu o 
nouă vigoare acum, ne sim
țim parcă și noi, veteranii, 
îndemnați să ne alăturăm 
tinerilor sub aceeași vi
brantă chemare : Hei-rup!

Brigada era un fel de pre- 
selecție ; peste trei săptămîni 
urmau să fie aleși cei mai 
buni ca să plece la Lainici, 
Pietrele-Albe sau Livezeni.

Instructorul nostru era un 
„•veteran" al șantierelor. Fu
sese Ia „Agnita-Botorca" și 
la „Bumbești-Livezeni“. Pen
tru noi avea ceva legendar, 
îl priveam ca pe un luptă
tor din brigăzile Internatio
nale din Spania, ca pe un 
maquisard, ca unul din găr
zile patriotice insurecționale.

După cursuri mîncam pe 
fugă, încălțam bocancii, îmi 
înveleam gleznele cu niște 
vechi moletiere ale tatii și 
plecam la sediu. Seara târ
ziu mă apucam de lecții. Ma
ma nu pricepea nimic.

Am avut norocul să fiu 
printre cei 107 aleși să for
meze Brigada. Am ple
cat într-o duminică se
nină. Orașul ne condu
cea la gară. Părinții, fe
tele, florile, și fanfara li
ceului făcuseră în ju
rul nostru sărbătoarea care 
ne ștergea umbra de mîhni- 
re că nu plecam la „Bum- 
bești-Livezeni“. Eram trimiși 
pe șantierul național „Tunele

Zilele următoare ne-am or
ganizat și lozinca noastră 
a devenit faptă. Eram așa 
de mîndri.

Șantierul prindea viață, tu
multuos. Sosiseră brigăzi noi 
de la Cluj și București.

în timpul liber organizase
răm o echipă artistică. Dă
deam spectacole la Predeal, 
Sinaia, Bușteni, Azuga. A- 
veam succes. Scoteam un 
ziar. Nu construiam numai 
tunelul, ne construiam și 
noi.

Anii au trecut. Sînt 
de-atunci și n-am uitat 
mic...

Ieșim la lumină ca să
trăm în scurt timp în tune
tul cel mic. Altă dată, cînd 
treceam pe aici, explicam ce
lor din jurul meu : — tunelul 
cel mare are 90 de inele, am 
lucrat aici în *48. Acum tac. 
Sînt 20 de ani de-atunci, n-am 
uitat nimic și mai ales nu 
v-am uitat. Vă mulțumesc. 
Dacă aș fi singur pe culoar 
aș striga pentru voi „De trei 
ori ca la 
lume. Mă 
mintiri.

pe
20 

ni-
in-

brigadă", dar e 
înveselesc cu a-

ION BESOIU

Caragiale, mai neiertător în 
„O scrisoare pierdută11 decît Go
gol în „Revizorul11, spune cum
plit : „Aici nu e nimic de sal
vat : cancer ! Dar în „Năpasta11 
înalță ca pe o fantomă shakes
peariană pe Ion, care întrebat 
cum e la ocnă, răspunde calm, 
ca osînditul care la rîndul său 
osîndește : „Bogdaproste, bine“. 
în această replică tragică se as
cunde mai multă omenie decît 
în sute de tomuri 
morală.

Cînd Joseph K. al 
Kafka este ucis „ca 
de cei doi călăi cu 
luminează undeva în noapte o 
fereastră, poate de desnădejde, 
poate de protest, în nici un caz 
nu de aprobare.

Nici literatura absurdului, a 
unui Beckett sau a unui Iones- 
cu, încercînd să blocheze cu zid 
de plumb orizontul omenesc, 
nu reușește decît să încrînce- 
neze mai mult omul de a-și 
despica prin întuneric o strungă 
luminoasă către mîine.

De ce ne-am mira atunci de 
scriitori ca Gorki care, conștient 
de rolul uman, de mesajul so
cial al literaturii, pune pe Danco 
în fruntea oamenilor să le lu
mineze drumul cu inima aprin
să și ridicată în mînă deasupra 
lor ca o stea ?

în tinerețe, cu peste treizeci 
de ani în urmă, am scris două 
articole, „Exigențele timpului11 
și „Timpul exigențelor“. Aș în
clina să cred că epocii noastre, 
așa cum se conturează în ulti
ma decadă, i s-ar potrivi din 
punct de vedere literar, denu
mirea de „Timpul exigențelor11.

N-am impresia, însă, că tot
deauna literatura, nici critica 
literară fac să vibreze exigen
țele majore ale epocii. Cine exa
minează tirajele și retipăririle 
din acest punct de vedere 
pe de o parte, pe de altă parte 
tăcerea cu privire la o^iteră- 
tură — și mai bună și mai rea, 
ca în orice timp — scrisă în 
primii vreo 15 ani după elibera
rea tării de sub jugul fascist are 
să fie surprins de lipsa de co
relație pozitivă între exigențe 
și expresie sau întruchiparea lor 
literară. Să zicem că acea lite
ratură, viciată parțial de dog
matism, schematică din cauza 
schematismului idealurilor încă 
precar alimentate de fapte 
și adeseori mai mult dezidera- 
tivă decît darnică, dar nu lip
sită de hărnicie, nici de haz, 
plictisește anumite spirite pre
tențioase, resuscitate dintr-o 
lungă expectativă larvară. Dar 
roadele eliberării n-au de ce să 
nu-i facă și pe ei sau chiar pe ei 
să exulte. Acum nu mai e ne
voie de îndemnuri patetice sau 
de supralicitarea a ceea ce va fi. 
Ceea ce este, e rezultatul unor 
eforturi mai mult decît demne

groase de
lui Frank 

un cîne“ 
cuțitul, se

de a fi lăudate, sub călăuzirea 
neobosită și chibzuită a unor 
conducători fideli revoluției so
cialiste și neobosiți în munca lor 
asiduă de îndrumători. Ceea ce 
este nu se bănuiește doar, ca pe 
vremuri, sau se promite, nici 
nu se străvede abia, ci se vede 
din plin.

Desigur, reportajul literar e 
în floare și a devenit o necesi
tate cotidiană pentru cine vrea 
să cunoască profilul ce se defi
nește mereu prin noi trăsături 
de maturizare socială al țării. 
Sursa lui nemijlocită e realita
tea, îndeosebi a faptelor și a 
înfăptuirilor în curs. Reporta
jul n-are dreptul să transfigu
reze, ci numai să informeze 
exact, obiectiv, fără a purta 
însă cozoroc care să adumbreas
că perspectiva. Și nu se poartă, 
după cît îmi dau seama.

Sarcina literaturii e mai grea. 
Destinele nu bat la ochi ca un 
baraj ori ca o uzină. Și am spus 
că magma fierbinte a literaturii 
o constituie destinele umane. 
Iar omul de totdeauna nu există. 
Fiecare epocă își are pe Ulise, 
pe Faust, pe Julien Sorel și 
atîția alții, ai săi. Modele în 
trecut n-au. Zadarnic scuturăm 
fracuri, mătăsuri și malacovuri, 
nu vor ieși din ele decît molii 
și praf. Destinele contemporane 
sînt printre contemporani, de 
la cei care au căzut la Zvolen 
pentru libertatea Cehoslovaciei 
pînă la cei care lucrează pe Ar
geș sau stau aplecați peste tra
tate de știință moderne ori cu

ochii ațintiți pe ^aparate în la
boratoare. Și prin cite contra
dicții, prin cîte neașteptate greu
tăți au de trecut aceștia, ca să 
facă un pas înainte ! Sînt prin
tre ei eroi la fel de valoroși și 
de interesanți ca aceia pe care 
ni-i oferă Balzac, Ibsen, Broch, 
Mușii, Robbe-Grillet, poate. Dar 
sînt altfel și trebuie să se scrie 
despre ei altfel, în primul rînd 
clar ca năzuințele lor, viguros 
ca eforturile lor, conturat și 
reliefat ca faptele lor, fără să li 
se treacă sub tăcere îndoielile, 
durerile, decepțiile, dar nici 
eclatantele sau reținutele bucu
rii.

Eu am încredere în generația 
tînără, aceasta de acum. înse
tată de informație, dornică să 
dea glas problemelor celor mai 
mari ale realității în literatura 
noastră nouă. Și tinerii sînt 
capabili s-o facă.

N-aș îndrăzni să-i dau nimă
nui vreun sfat. Dar gîndindu-mă 
la destinele umane din România 
efervescentei socialismului în 
construcție, destine frămîntate, 
patetice, dar obligate la pon
dere și conțină verificare a 
cunoștințelor în epoca vertigi
nosului progres al științei și 
tehnicii, le-aș spune să copieze 
fără rușine — cum spune Sten- 
dahl — realitatea. Fiecare, însă, 
cu stiloul și cerneala sa, cu ochii 
pe ecranul propriului suflet, 
unde s-au gravat, după sensibi
litatea peliculei fiecăruia și după 
distanta și unghiul din care le-a 
privit, destinele umane.

Locuri 
de agrement 

neglijate
La Roșiori de Vede în actua

lul sezon estival s-au amenajat 
două locuri de agrement: hanul 
„Roșiori" și „Vadul pescarilor". 
Situate într-un splendid decor 
natural aceste hanuri sînt din 
plin solicitate de roșioreni. La 
hanul „Roșiori" cu o deservire și 
aprovizionare ireproșabilă, se mă- 
nîncă porumbei, pui, purcei de 
lapte preparați la cerere etc. De
fecțiuni : transportul celor ce vor 
să-și petreacă timpul liber nu 
este asigurat de I.G.O. Roșiori, 
camerele de dormit și campingul 
nu pot fi folosite pentru că ora 
la care se sting felinarele la han 
nu trece niciodată de 23,00 (re
țeaua electrică* aflîndu-se numai 
la 600 m.).

Frate geamăn cu hanul „Ro
șiori" este „Vadul pescarilor", 
dar nici acesta nu dispune de 

mijloace de transport. Numele 
hanului este simbolic pentru că 
peștele se găsește suficient... în 
Iac, dar este comercializat de pes
carii „amatori". Referindu-ne la 
aceste două puncte de agrement, 
căutate de tot mai mulți local
nici, observăm că între j^rințele 
lor și preocuparea gospodariloi 
orașului pentru a le satisface exis
tă un raport invers proporțional. 
Oare nu se pot pune de acord 
cei doi termeni ai proporției ?

Ar fi un cîștig reciproc.
ION IOSIF

O propunere pentru

turistic ’ B. T. T. Â'

acum B.T.T.-ul) să introducă 
în școli un CARNET DE 
EXCURSIE cu lozinca TI
NERE, CUNOAȘTE-ȚI 
ȚARA!, imprimată pe coper
tă. în interiorul carnetului ar 
urma să fie tipărită harta Re
publicii Socialiste România, 
cu punctele turistice funda
mentale (de tipul celor citate 
mai sus). începînd din clasa 
I elementară, și termihind 
cu momentul absolvirii șco
lii generale, excursiile elevu
lui să se desfășoare in con
formitate cu un plan inițial 
stabilit de specialiști (pe mă
sura puterilor și a treptelor 
de cunoaștere la care se află, 
la o vîrstă sau alta); prac
tica demonstrează că, pînă a- 
cum, excursiile se fac oare
cum „la inspirație", pe crite
rii lipsite de perspectivă 
mai ușor de ajuns acolo, 
dincolo; să ieșim nițeluș 
aer cu copiii etc.). Dacă 
exista într-adevăr carnetul ... 
excursie, pînă la absolvire, 
fiecare tînăr ar putea să cu
noască țara în ansamblu (ur- 
mînd ca, de fiecare dată, 
porțiunea respectivă să fie 
hașurată sau ștampilată). Tî- 
nărul care, la absolvire, are 
toată harta completată, ar 
putea primi — drept premiu 
— o călătorie-tur a României, 
gratuită, un fel de recapitu
lare a acestei importante 
„materii".

Unul din simptomele setei 
călătorie, atît de specifice

Literatura de specialitate, 
vorbind despre pregătirea a- 
dolescentului în vederea ac
tivităților din timpul liber, 
pune un mare accent pe TU
RISM, arătând ce dezvoltare 
fantastică a luat el pe plan 
național și mondial. Printre 
cauze sînt citate două: 
scurtarea distanțelor — prin 
îmbunătățirea substanțială a 
mijloacelor de comunicație 
— și mutațiile survenite în 
psihologia omului.

Turismul, pentru tineret, 
nu înseamnă însă doar o po
sibilitate — în plus — de re
laxare, după o săptămînă de 
muncă sau de învățătură, ci 
ceva infinit mai prețios : pri
lejul direct, concret, de a-ți 
cunoaște țara. Pentru că, ori- 
cite argumente s-ar invoca, 
este cel puțin anormal ca un 
tînăr de 17—18 ani, indife
rent din ce parte a țării ar 
fi el, să nu fi văzut nicio
dată fie muntele, fie marea, 
mînăstirile din nordul Mol
dovei, complexul Brâncuși de 
la Tg. Jiu etc.

Am mai scris despre impe
rativul — atît de inspirat și 
succint — exprimat de un 
binecunoscut geograf român 
(și care a făcut, cîndva, epo
că) : TINERE, CUNOAȘ- 
TE-Ț1 ȚARA! Și dădeam și 
o sugestie, care, pare-se, a 
rămas fără ecou (la ora aceea 
neexistînd însă B.T.T.-ul). Su
geram atunci ca Ministerul 
învățămîntului (la care adaug

NICOLAE RACZ 
Sighetu Marmației

Geza, 
I li duo

acela...

Băile Felix
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(Urmare din pag. I)

Brăila. Rebutul însemna arun
carea unei cantități de oțel în 
care se înmagazinase deja o 
însemnată cantitate de muncă 
omenească. Am urmărit la oțe- 
lărie peste 100 de șarje, de la 
elaborare la lamirare, apoi pre
lucrarea, am observat toți fac
torii tehnologici și i-am corelat 
cu procentul de rebut, apoi am 
făcut un proces tehnologic îm
bunătățit, reușind să obținem 
oțel de osii care da rebuturi de 
7-8 ori mai mici, aducînd tot
odată C.S. Hunedoara economii 
de milioane. Ne-am bucurat cînd 
am aflat că de invenția noas
tră s-au interesat specialiști 
străini", își amintește ing. Do
brescu.

Lucrările, evident, că nu se 
pot opri o dată cu prima reuși
tă. Fiecare dintre acești tineri 
are planuri și proiecte precise 
pentru viitorul apropiat. Princi
pala lor preocupare este ridicarea 
calificării, pentru a învinge pe
ricolul plafonării și al inerției 
Dorința omului de a se perfec
ționa, de a lucra cu aparate, și 
metode noi trebuie să devanseze 
schimbările din dotarea locului 
de muncă. De aceea, toți studia-

Maturitatea entuziasmului
ză în timpul liber reviste și lu
crări de specialitate românești și 
străine. Ing. Albăstroiu și-a trecut 
cu nota 9 primul examen de doc
torat, inginerii Dobrescu și Stoi- 
covici se vor înscrie la examenul 
de admitere la doctorat, ing. Vlă- 
descu va urma din toamnă cursu
rile facultății de fizică, iar cei
lalți se pregătesc pentru docto
rat. Nimeni nu e mulțumit de 
ceea ce cunoaște în prezent, do
rind să învețe mai departe pen
tru a putea da toată măsura ca
pacității lor.

Tinerii cercetători de la 
I.C.E.M. știu în ce constă res
ponsabilitatea lor socială în con
dițiile dezvoltării intense a eco
nomiei naționale, cînd se urmă
rește organizarea științifică a pro
ducției și a cercetării, eficacitatea 
maximă dată de cheltuieli mini
me. „Omul trebuie să aibă con
știința deplină a datoriilor sale 
față de societate și să-i educe 
Și pe cei din jurul său. Să nu 
aștepte scurgerea celor 8 ore

pentru a pleca acasă, să nu trea
că pe lîngă un robinet de apa 
care curge fără a-1 închide, să-i 
facă și pe ceilalți să înțeleagă 
cerințele societății, observă ing. 
Stoicovici. Așa e — completează 
ing. Vlădescu — noi sîntem res
ponsabili nu numai față de noi 
înșine, ci față de întreaga socie
tate. N-am căutat să trec prin 
viață ca un simplu nume din re
gistrul stării civile, nu să mă evi
dențiez prin fapte teribile. Do
resc doar să fiu util. îmi place 
matematica și pentru mine re
zolv probleme, fără a urmări 
nici un scop imediat. în faculta
te, aveam unii colegi care voiau 
să treacă prin ea oricum, să fie 
ingineri cu salarii bune fără să se 
obosească prea mult. Asemenea 
oameni sînt egoiști, trăind de 
fapt în afara oricăror relații cu 
adevărații oameni. Dacă cineva 
cade pe stradă lîngă ei, nu se a- 
pleacă să-l ajute pentru că s-ar 
murdări. Ei uită că comportarea 
în societate, îți asigură un loo

printre oameni. Fiecare tînăr are 
datoria de a avea o comportare 
corectă, de a învăța de la cei cu 
practică îndelungată în producție 
și cercetare, de a citi mereu 
pentru a fi la curent cu ultime
le noutăți ale tehnicii, ale litera
turii și artei. Conduita sa politi
că și profesională trebuie să fie 
un exemplu pentru cei din jurul 
său". Acestea nu sînt vorbe goa
le, cuvinte frumoase fără acope
rire. Au existat, vor mai exista, 
numeroase prilejuri în care tine
rii și-au dovedit loialitatea față 
de propriile lor idei.

Entuziasmul e propriu genera
ției noastre. „Dacă reușesc să 
fac un furnal în laborator, va fi 
ceva nemaipomenit. Vom putea 
face tot felul de experimente. A- 
poi mă gîndesc la un concasor 
pentru pregătirea probelor folo
site la instalațiile de determina
re a reductibilității aglomeratului 
și a tempearturii lui de înmuie
re, îmi spune ing. Vlădescu. Co
lectivul format din inginerii me

talurgi Dobrescu și Stricker, ing. 
electronist Iliescu și fiziciană Ve
ra Ardeleanu lucrează la extinde
rea cercetărilor fundamentale, pa
sionați fiind de problemele teo
retice ale proceselor ce intervin 
în fabricarea oțelului, în obține
rea diferitelor mărci de oțeluri. 
De curînd, la I.C.E.M. a fost re
partizat Ghiocel Gh. Simionescu, 
absolvent cu media 9,65 al facul
tății de mecanică a Institutului 
Politehnic din Brașov. Un tînăr 
entuziast, care nu contenește 
să-mi explice avantajele aplicării 
proiectului său de diplomă : re
glajul automat al temperaturii 
într-un cuptor de topit cu ajuto
rul unui fascicol de electroni. „E 
cel mai bun cuptor din lume, be
neficiază de o temperatură prac
tic nelimitată, ceea ce determi
ni arderea instantanee și obține
rea de structuri dense cu purități 
ridicate". A căutat reviste străi
ne și-a făcut numeroase fișe, și-a 
proiectat un cuptor miniatural și

dorește să-1 realizeze aici pentru 
a-i studia comportarea în diver
se regimuri și cu diferite mate
riale. „Posibilități există aici și 
voi munci pentru că acum e rîn
dul meu să restitui societății 
măcar o parte din ce mi s-a ofe
rit pînă la terminarea facultății".

Șeful secției cocs-cărbune, ing. 
Ilie Barbu, un reputat specialist 
în aceste probleme, se mîndrește 
cu rezultatele obținute de tinerii 
lui colaboratori. „Revoluția tehni- 
co-științifică, mersul ascendent al 
societății reclamă mereu cunoș
tințe noi. Cine rămîne pe loc, ru
ginește. Cel ce face azi ce-a fă
cut ieri, rămîne în urmă. în ac
tivitatea de cercetare aceste dezi
derate sînt imperative categorice, 
necesități stringente. Savantul a- 
merican W. I Beveridge scrie în 
cartea sa „Arta cercetării știin
țifice" : „în știința mintea cerce
tătorului matur poate construi 
atît cît îi îngăduie fundațiile ri
dicate în tinerețe. Acest lucru a 
fost clar înțeles de colaborato
rii mei tineri, prezent în preocu
pările lor. Din 10 cercetători, 4 
sînt înscriși la doctorat; publică 
2—3 articole în medie pe an, 
realizează 1—2 invenții în medie

an. Am posibilitatea de a dis
cuta cu ei în contradictoriu pro
blemele cheie ale laboratorului 
nostru. Cei mai mari dușmani ai 
cercetării sînt rutina, repetarea 
mecanică, lenea intelectuală, o- 
chelarii de cal și lipsa de recep
tivitate. Tinerii cercetătorii au în
țeles rolul lor în institut, în socie
tate și depun toate eforturile, 
și-au însușit etica cercetării știin
țifice și sînt fermentul și moto
rul acestui fel de a privi proble
mele. Ceea ce lucrezi, ipoteza ce 
o verifici, trebuie să ți le aperi 
pas cu pas, dar cînd faptele și 
datele arată o cale mai bună, tre
buie să ai curajul să apuci pe 
noul drum".

Aprecieri binemeritate de toți 
tinerii de la I.C.E.M., unde dom
nește o atmosferă entuziastă și o 
emulație deschisă, unde există 
un colectiv 
unde inventivii, 
tă și pusă imec 
Responsabilitatea lor se verifică 
prin seriozitatea cu care-și abor
dează sarcinile de producție, prin 
maturitatea cu care privesc acu
mularea de noi cunoștințe.

pe

de muncă sudat, 
tatea este încuraja- 
?dîat în practică.

vîrstei de care ne 
capătă și un aspect 
pe care merită să-l nemțim: 
fugile de acasă I Destul de 
mulți copii și adolescenți, 
dornici să vadă marea, va
poarele, ori muntele, ori pur 
și simplu să călătorească, lasă 
baltă școala, uită subit de a- 
fecțiunea părinților și pornesc, 
orbește, încotro văd cu ochii 
(organele care se ocupă de 
„vagabondajul" — impropriu 
și simplist spus — minorilor 
pot furniza suficiente cazuri). 
In măsura în care tinerii noș
tri ajung, prin intermediul 
televiziunii și-al filmului, să 
cunoască (uneori) mai bine 
Australia sau Insula Paștelui 
(fără să fi văzut, vreodată, 
Delta Dunării), e de datoria 
noului Birou pentru turism să 
caute soluții ingenioase, atrac
tive, pentru a pune la în
demâna tinerilor mijloacele 
necesare unei cunoașteri cu
prinzătoare, satisfacerii setei 
lor de-a călători, ambele atît 
de pozitive, căci se întâlnesc 
într-un sentiment fundamen
tal : patriotismul. în acest 
sens, merită toate elogiile în
ceput activității sale.

Cum însă, indiscutabil, este 
(bănuiesc) aproape imposibil 
să organizezi excursiile, călă
toriilor tuturor tinerilor, este 
poate recomandabil să se mi
zeze și pe deplasările in
dividuale, făcute pe cont pro
priu. Aici e de folosit poate 
experiența auto-stopului care 
poate deveni realmen
te o pîrghie în favoarea tu
rismului de tineret. Știm cu 
toții că, actualmente, practica
rea auto-stopului nu pre
văzută în legile privind
circulația pe drumurile pu
blice (deși, tot noi știm, cu 
toții, că o. parte dintre șoferii 
de pe mașinile statului acceptă 
autostopul ca pe un mijloc 
de realizare a unor cîștiguri 
personale). Ce-ar fi însă dacă, 
anume pentru tineret, mem
bri ai B.B.T.-ului (cu o in
signă specială în piept), prac
ticarea auto-stopului ar fi ad
misă (bineînțeles, în mod 
gratuit). Porninduse o cam
panie de presă prin care po
sesorii de autoturisme — mai 
ales — să fie îndemnați stă
ruitor (arătîndu-lise însemnă
tatea acțiunii!) să devină 
membri ai B.T.T., tinerii at 
putea călători civilizat, mai 
mult decît ... convenabil (și 
mașinile respective ar urma 
să aibă, pe parbriz, un semn 
distinctiv: B.T.T.). Poate că, 
la prima vedere, propunerile 
par greu de pus în practică. 
Dar ce-ar fi să le încercăm ? 
Firește, pornind la drum cu 
încredere și speranță. Expe
riența altora, în acest do
meniu, este extrem de în
curajatoare.

ocupăm. 
negativ, 

reținem:

MIHAI STOJAN



SClNTEIA TINERETULUI PAG. 5

Întîlniri

A

i popou
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, u

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

B Marți după-amiază, tovară
șul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al B Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 

m nit cu tovarășii Indradeep 
™ Sinha, membru al Comitetului 

Executiv al Consiliului Nați
onal al Partidului Comunist 
din India, și R. Vemayya, 
președintele sindicatului mun- 
citprilor agricoli din statul 
Andhra Pradesh, care, la in-

B vitația C.C. al P.C.R., și-au 
petrecut concediul de odihnă 

B în țara noastră. A participat 
tovarășul Constantin Vasiliu,

Ne-am întrunit astăzi — se a- 
rată în scrisoarea adresată de 
intelectualitatea maghiară a 
municipiului București — inte
lectuali maghiari din București, 
aici în această casă de cultură 
din strada Zalomit care, precum 
se știe, a fost un sălaș al emi- 
granților maghiari ai revoluției 
din 1848 care la București s-au 
bucurat de sprijinul moral al 
poporului român. Pe bună drep
tate considerăm acest moment 
al trecutului — împreună cu nu
meroase alte exemple elocven
te — drept un simbol al frăției 
și prieteniei cu profunde sem
nificații a solidarității celor ce 
militează pentru aceleași idea
luri comune. Sîntem prezenți la 
această întrunire intelectuali, 
scriitori, medici, arhitecți, ar
tiști plastici, savanți și specia
liști maghiari din Capitală, zia
riști, colaboratori ai ziarelor și 
publicațiilor Elore, Ifjumunkâs, 
Jobarât MuncâsGlet, Tanugyi 
Ujsfc Muvelădes, Fălvak N6pe. 
redactori ai secției maghiare de 
la Editura pentru literatură. E- 
diturii Tineretului, ai Editurii 
Pedagogice, oameni de știință 
din instituțiile de cercetări ale 
Academiei, profesori universi-

tari, artiști plastici, compozitori, 
regizori și operatori de cinema, 
colaboratori ai Radiodifuziunii 
și Televiziunii.

Frăția și prietenia dintre po
porul român șl naționalitățile 
conlocuitoare se adîncesc pe 
baza afirmării și asigurării 
practice ale principiilor crucia
le ale egalității în drepturi ; în
florirea culturii naționalității 
maghiare din România, garan
tarea liberei folosințe a limbii 
noastre materne în administra
ția de stat, lnvățămlnt, în crea
ția artistică, în toate domeniile 
vieții.

Noi, intelectualii avem pro
funda convingere că problemele 
majore ale istoriei contempora
ne pot fi soluționate numai în 
spiritul rațiunii și înțelegerii, al 
umanismului și voinței de pace. 
Tocmai acest considerent ne în
deamnă să sprijinim din a din
eul inimii și cu rațiunea gîndu- 
nlor noastre întreaga orientare 
a politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român. în- 
truchipînd aplicarea creatoare 
și consecventă a învățăturii 
marxist-leniniste în condițiile 
realităților vii și specifice din 
țara noastră, bazîndu-se pe 
principiile fundamentale ale su-

veranității și Independenței pa
triei, ale lărgirii colaborării cu 
toate statele socialiste, cu res
pectarea 
ciproce 
treburile 
laborării

Sîntem 
jim în continuare 
mult devotament și pricepere, 
cu și mai multă abnegație și fi
delitate cauza opeTei de con
strucție socialistă în România, 
să participăm cu întreaga noas
tră capacitate depunînd efor
turi și mai mari în vederea per
fecționării vieții noastre socia- ■ 
le, economice, culturale șl știin- ™ 
țiflce, încadrîndu-ne în uriașul 
și complexul proces de continuă ga 
înnoire ce se desfășoară în pa- ■ 
tria noastră sub conducerea 
partidului. m

în numele acestei răspunderi ■ 
ne exprimăm din nou deplina 
noastră adeziune la politica con- 
secvent internaționalistă a 
Partidului Comunist Român, po
litică care exprimă 
majore ale patriei, sprijinind ■■ 
din toate puterile Comitetul 
Central al partidului 
pe Dumneavoastră, iubite tova- B 
rășe Nicolae Ceaușescu.

principiului stimei re- 
și a neamestecului în 
interne, lărgirea co- 
cu toate țările lumii, 
ferm hotărîți să slu- 

cu și mai

interesele

nostru și

Către Comitetul Central
al Partidului Comunist Român,

^Tovarășului secretar general NICOLAE CEAUȘESCU
Noi. intelectualii de naționali

tate germană din București, oa
meni de știință, scriitori, artiști, 
profesori și ziariști, comuniști și 
fără de partid, din toate dome
niile de activitate, care ne-am 
întîlnit la 2 septembrie în- 
într-o reuniune de lucru ne ex
primăm atașamentul și acordul 
nostru deplin cu principiile e- 
nunțate în Declarata sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale.

Principiile partidului și guver
nului nostru în problemele poli
ticii externe — se spune în scri
soare — expuse cu atîta clarita
te în Declarația Marii Adunări 
Naționale, ca și în cuvîntările 
dumneavoastră, tovarășe 

L ANicolae Ceaușescu, cu ocazia în- 
tîlnirilor cu populația din Ca
pitală, din Brașov, Miercurea 
Ciuc, Odorhei, Turda și Cluj, 
sînt în deplină concordanță 
gîridurile și sentimentele, 
năzuințele și cu dragostea 
pace a întregului popor.

Fiecare partid, se subliniază 
în scrisoare — are dreptul și

cu
cu
de

libertatea să rezolve după pro
pria sa judecată toate probleme
le care se ivesc în țara sa, ți- 
nînd seama de propriile tradiții 
și experiențe, de cerințele uni
tății și prieteniei țărilor socia
liste, ale partidelor comuniste și 
muncitorești. Respectarea în re
lațiile internaționale a princi
piilor suveranității naționale și 
independenței, neamestecului în 
treburile interne ale altor state 
și partide, egalității depline a 
tuturor statelor și popoarelor, 
atît celor mari cît și celor mici, 
este calea ce asigură raporturi 
de înaltă echitate între state, 
statornicirea unui climat de în
țelegere și cooperare între po
poare. Promovînd consecvent a- 
ceste norme și principii, Parti
dul Comunist Român se bucură 
de sprijinul tuturor păturilor 
sociale, al poporului român și al 
tuturor naționalităților conlocui
toare care văd în politica sa 
propria lor politică, întruchipa
rea propriilor lor năzuințe.

Astăzi — se spune în conti
nuare în scrisoare — populația 
germană împreună cu toate na-

țărilor socialiste
Declarația Marii Adunări Naționale a tării 

noastre, cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale celorlalți conducători de partid 
și de stat la mitingurile oamenilor muncii care 
au avut loc în întreaga țară au reafirmat (și au 
primit adeziune unanimă) principiile marxist- 
îeniniste ale politicii externe a partidului nostru, 
îndreptate spre întărirea colaborării multilatera
le cu țările socialiste, pe baza comunității orîn- 
duirii sociale, a ideologiei marxist-leniniste. pe 
baza intereselor comune îndreptate spre apă
rarea păcii. De aceea, este pe deplin întemeiată 
părerea partidului nostru că nici un fel de deo
sebiri de vederi în aprecierea formelor concrete 
de activități a partidelor comuniste din țările 
socialiste nu pot și nu trebuie să constituie un 
motiv pentru slăbirea unității acestora, pentru 
nerespectarea principiului sacru al neamestecu
lui în treburile interne. Egalitatea, stima și res
pectul, încrederea reciprocă între partide tre
buie să fie piatra unghiulară a relațiilor dintre 
partidele comuniste $i țările socialiste. Manifes
tările noastre de sprijin față de politica partidu
lui nostru constituie o garanție că poporul ro
mân își va înteți eforturile pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

ION DELCEA
Erou al Muncii Socialiste

I.M.A. Cîrcea Județul Dolj

adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

★
In aceeași zi, tovarășul Mi

hai Dalea, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
cu tovarășul Manuel Cantero, 
membru al Comisiei Politice 
a C.C. al P.C. din Chile care, 
la invitația C.C. al P.C.R., 
și-a petrecut concediul de 
odihnă în România. La întîl- 
nire a participat tovarășul 
Andrei Ștefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Intîlnirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, to
vărășească. Adunarea de la Casa de

Solidari

cu eroicul

popor

vietnamez
cultură a studenților

Plecarea unei delegații 
guvernamentale române

INFORMAȚII
din Capitală

în R. P. D. Coreană
Marți dimineața a plecat 

spre Phenian delegația guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care, la invitația gu
vernului R.P.D. Coreene, va 
participa la manifestările pri
lejuite de aniversarea a 20 de 
ani de la întemeierea Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Din delegație fac parte to
varășii Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, și Nicolae Popa, amba-

sadorul României la Phenian.
La plecare, pe aeroportul 

Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, 
Octavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de alte 
soane oficiale.

Au fost prezenți Kim 
Hi, ambasadorul R.P.D.
reene la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația culturală din R. D. 
Vietnam, condusă de Cu Huy 
Can, adjunct al ministrului 
culturii din această țară, oare 
se află în România în cadrul 
planului de colaborare cultu
rală dintre Republica Socia
listă România și R. D. Viet
nam, a plecat marți diminea
ță în județul Constanța, pentru 
a vizita stațiunile balneo-cli- 
materice de pe litoralul ro
mânesc.

CONFERINȚA REPUBLICANĂ 
DE CHIMIE - FIZICĂ

per-

The 
Co-

LUCRĂRILE CONGRESULUI
INTERNATIONAL AL VIEI Șl VINULUI

ționalitățile conlocuitoare, indi
solubil legată de poporul ro
mân, într-un front unit, condus 
de Partidul Comunist Român, 
sprijină cu toată hotărîrea poli
tica internă și externă a Româ
niei socialiste, o politică a ra
țiunii și a bunelor intenții.

Sîntem ferm convinși că 
partidul nostru a adus o con
tribuție eficientă la securitatea 
păcii mondiale, sîntem convinși 
că va aduce această contribuție 
și pe viitor. Sîntem mîndri să 
ne numim cetățeni ai acestei 
țări.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
și pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că 
noi, intelectualii germani din 
Capitală — fiecare în colecti- i 
vul său de muncă, în industrie, I 
în institutele de cercetare știin
țifică, în edituri, școli și redacții < 
— nu vom precupeți nici un e- | 
foit pentru a aduce aportul nos
tru activ la continua înflorire a 
patriei noastre, la o viață feri- B 
cită și liberă, la victoria socia
lismului.

Afirmarea hotărîtă a ideilor ■

Lucrările celui de-al XII-lea 
■ Congres Internațional al Viei 

și Vinului au continuat marți, 
pe secții. în prima — secția 

■ de viticultură — au fost pre
zentate expuneri și comunicări 
privind modernizarea podgo- 

M riilor pe terenurile în pantă 
" (Portugalia), nutriția minerală 

a viței de vie în raport cu fi- 
ziologia vegetală și folosirea 
îngiășămintelor (România) și 
cancerul viței de vie (Ceho- B slovacia, România și Bulgaria) 

în secția a doua — vinifica- 
ție — au fost prezentate co
municări în legătură cu proce
dee de elaborare, tehnologia și 
caracteristicile vinurilor spu
moase (Franța, U.R.S.S. și 
S.U.A.), influența metodelor 
de elaborare și tratament asu
pra potențialului enzimelor, 
vitaminelor și 
zotate din vin 
slavia). Ultima 
fost prezentată 
ție de țara noastră și a tratat 
schimbătorii de ioni în oeno- 
logie.

Comunicările au fost primi
te cu interes de participant] 
care, în discuțiile lor, au făcut 
cunoscute rezultatele cercetă
rilor și preocupările în țările 
respective în problemele dez
bătute.

★
In cursul zilei, au mai sosit 

la congres delegații din Repu
blica Democrată Germană și 
Maroc.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres)

In Capitală se desfășoară lu
crările Conferinței republicane 
de chimie-fizică generală și 
aplicată, organizată de Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrări participă cercetă
tori din institutele Academiei 
și departamentale, din mari uni
tăți ale industriilor chimice, pe
troliere și metalurgice. înscrie
rea în programul Conferinței a 
unoi probleme care îi preocupă 
în prezent pe chimiștii din în
treaga lume a făcut ca la a- 
ceastă manifestare științifică să 
participe peste 60 de oameni de 
specialitate din Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R. D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Norvegia, Polonia, 
Spania, S.U.A., Ungaria și Uni
unea Sovietică. în cadrul Con
ferinței sînt dezbătute în ședințe 
plenare sau în secții de speciali
tate circa 300 de comunicări 
științifice susținute de specialiști 
români și străini.

Ieri, Casa de cultură a studen
ților din Capitală a găzduit o 
caldă manifestare de solidarita
te cu poporul vietnamez, organi
zată de U.A.S.R. cu prilejul ce
lei de a 23-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Vietnam. Au participat sute de 
studenți români, tineri din Ca
pitală, studenți străini care în
vață în facultățile bucureștene.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai ambasadei R. D. 
Vietnam la București, precum și 
ai Reprezentantei permanente a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Luînd cuvîntul tovarășul Ion 
Amăriuță, vicepreședintele Con
siliului U.A.S.R., după ce a adre
sat un fierbinte salut de solida
ritate poporului și studenților 
vietnamezi cu prilejul celei de a 
23-a aniversări a proclamării 
R. D. Vietnam, a urat colegilor 
vietnamezi, poporului vietnamez 
noi succese în lupta dîrză, plină 
de sacrificii și eroism pentru a- 
părarea patriei, pentru libertate 
și independență, împotriva agre
sorilor americani, a exprimat 
hotărîrea studentimii române de 
a acorda și în continuare între
gul sprijin luptei drepte a po
porului vietnamez pînă la vic
toria finală.

în continuare vorbitorul a 
spus : „în pofida uriașei con
centrări de forțe în oameni și 
tehnică de luptă, a bombarda
mentelor aproape zilnice, S.U.A. 
nu au reușit să îngenuncheze 
poporul vietnamez să-i frîngă 
voința de luptă. Răspunzînd che
mării Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, poporul Re
publicii Democrate Vietnam dă 
lovituri puternice agresorilor, 
reușind, totodată, ca în condiții
le grele ale războiului să obțină 
rezultate remarcabile în produc
ția industrială și agricolă.

în lupta sa dreaptă pentru 
neatîrnare, pentru afirmarea 
ființei sale naționale, poporul 
vietnamez se bucură de simpatia 
și sprijinul tuturor forțelor pro
gresiste, al popoarelor iubitoare

de pace din întreaga lume. Po
porul, tineretul și studenții ro
mâni își exprimă protestul lor 
hotărît față de acțiunile agresi
ve ale imperialiștilor americani 
împotriva poporului vietnamez 
și își manifestă deplina solidari
tate cu lupta pe care acesta o 
duce pentru apărarea indepen
denței naționale. Convinși că 
fiecare popor are dreptul de 
a-și hotărî în mod suveran des
tinul, de a-și alege nestingherit 
calea dezvoltării politico-socia- 
le și economice, studenții ro
mâni, împreună cu întregul po
por, condamnă cu fermitate in
tervenția săvîrșită de S.U.A. în 
Vietnam și cer cu hotărîre să 
se pună capăt agresiunii, să 
înceteze imediat, definitiv și ne
condiționat bombardamentele și 
actele de război împotriva R. D. 
Vietnam — stat socialist, liber 
și independent.

A luat apoi cuvîntul doctoran
dul Tran Ngoc Toan — care în 
numele studenților vietnamezi 
aflați la studiu în țara noastră 
— a adresat mulțumiri din toa
tă inima Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român, studențimii noastre pen
tru sprijinul frățesc pe care-1 
acordă luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii impe
rialiste.

Reprezentanți ai studenților 
români, precum si ai studenților 
străini salută pe vorbitor, ofe- 
rindu-i buchete de flori.

Au mai luat cuvîntul Traian 
Aurite, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din București, Tchadje Cristo- 
phe din partea studenților afri
cani care învață în tara noastră, 
Maajed Zuhair, reprezentînd 
studenții arabi aflați în Româ
nia și reprezentantul studenți
lor din Columbia, Alvaro Giral
do. Vorbitorii au exprimat soli
daritatea deplină cu eroicul 
popor vietnamez.

A urmat apoi un program ar
tistic susținut de studenți ro
mâni și vietnamezi.

IOAN TIMOFTE

După părerea mea Declarația Marii Adu
nări Naționale a R.S.R. cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a Romăniei are o 
deosebită importanță pentru cauza prieteniei și 
colaborării dintre statele socialiste. Această de
clarație este cu atît mai importantă cu cît prin
cipiile politicii externe a țării noastre sînt de o 
neabătută consecvență. Politica partidului nostru 
este animată, tn primul rînd de un profund spirit 
internaționalist, respect față de libertate și inde
pendență națională a tuturor popoarelor. Fiecare 
popor trebuie să-și hotărască singur soarta, con
form intereselor sale. Țările socialiste trebuie să 
fie un model viu pentru toate popoarele de con
viețuire pașnică, de înțelegere și consolidare a 
principiilor echității.

Pentru înaltul spirit marxist-leninist, pentru 
logica lor perfectă, sprijin din tot sufletul princi
piile de bază ale politicii externe a României. | 
Asigur conducerea partidului și statului 
tot devotamentul colectivului din care 
parte.

de 
fac

VICTOR SCORȚAN 
Laminorul de tablă subțire Galați

substanțelor a- 
(Spania, Iugo- 
comunicare a 
în această sec-

SEMINARUL INTERNAȚIO
NAL DE LA CLUJ

Marți au continuat la Cluj lu- 
l crările Seminarului internațional 
| de teoria interpolării și noțiunea 

de convexitate. în cursul dimi- 
_ neții au fost susținute comuni- . B cările „Procedee generale de 

interpolare și mulțimi interpo- 
latoare" de Elena Popoviciu 
(România). „O metodă pentru 
obținerea de caracterizări ale 

— anumitor clase de funcții prin 
aproximarea cu polinoame tri

ll gonometrice" de Alexics Gyorgy 
și „Probleme și rezultate rela- 

| tiv© la polinoame* de Erdos 
Pal (R.P. Ungară). După-amiază 

țg a avut loc o ședință de lucru 
pe tema „Probleme privind di- 

_ verse generalizări ale noțiunii 
" de funcție convexă".

• ••••• • • • • •

VACANȚĂ LA CO ZI A
(Urmare din pag. I)

dans, excursii) cu cel artistic, de 
creație. S-au purtat discuții pe 
teme de specialitate, au fost 
proiectate filme de artă care 
s-au bucurat de explicațiile com
petente ale tovarășului Nicolay 
Galfin Marin, profesor de istoria 
artei la Liceul de arte plastice 
din București, care a susținut cî
teva conferințe menite să clarifi
ce unele noțiuni generale, să aju
te la distingerea permanenței ar
tistice de modă, să introducă pe 
tinerii artiști în noutățile cercetă
rilor de istoria artei. Vizitînd di
ferite monumente de artă elevi- 
lor-artiști li s-a explicat concret 
cum se pune problema studierii 
acestora. Li s-au prezentat per
sonalitățile ctitoriilor, s-a studiat 
„de visu“ pictura feudală de in
terior și decorația fațadelor. S-a 
discutat pasionat despre o serie 
de probleme ridicate de arta ve
che : evoluția cronologică a sti
lurilor, restaurare, laicizarea pic
turii religioase românești prin pă
răsirea concepției rigide icono
grafice bizantine. Intre faptul ar
tistic și cel istoric s-a făcut o le- 
gătuiă continuă reliefîndu-se ră-

dăcinile adinei cu care a fost le
gată dintotdeauna arta româneas
că de pâmîntul strămoșesc, lm- 
părțiți în cinci grupe conduse de 
profesori de specialitate, elevii au 
întreprins excursii cu caracter do
cumentar (vizitînd Stînișoara, cas
trul Roman, fîntîna lui Cuza, 
Mănăstirea Turnu și \Jtele), în 
care s-a pictat și s-au schimbat 
idei, opinii.

Ca o încununare a acestei o- 
dihne active de două săptămîni, 
o triplă triere a ales, din trei mii, 
260 de lucrări cu care a fost al
cătuită o expoziție care constituie 
prin valoarea sa motivarea artis
tică cea mai grăitoare a reușitei 
acestei tabere.

Expoziția aceasta este primul 
lucru care frapează cînd pășești 
pragul taberei: pereții sălii de 
mese, devenită ad-hoc sală de ex
poziție, se dovediseră neîncăpă
tori pentru lucrările remarcabile 
ce-și cereau dreptul la vizionare, 
așa îneît am văzut tablouri pe 
copaci, pe pereții vilei, dtnd ast
fel locului o tentă simbolică de 
artă totală.

Valea Oltului și Cozia se con
centraseră pe cîțiva metri patrați 
de pînză și carton, am „intrat*

în tablouri pentru a le vizita, in
terior mereu într-un alt fel, po
trivit ghidului ce mi-era oferit de 
sensibilitatea mereu alta a fiecă
rui artist. Am văzut acolo cele 
mai variate tehnici (ulei, acuare
lă, tuș, metalo-plastie, sculptură 
în lemn, în os, pictură pe sticlă) 
și tematici (mult peisaj și compo
ziție figurativă)^ într-o mare di
versitate de maniere în concep
ție și realizare. Nu pot trece pes
te cîteva nume despre care vom 
mai auzi foarte curînd: Iancuț 
Ion (Iași), un grafician deplin 
format, Deăk Bamabâs (Tg. Mu
reș), de o mare forță și bogăție 
de mijloace, Monica Meteș (Cluj), 
o frumoasă promisiune, cu cîteva 
crochiuri sigure, concise, Florian 
Florică (Galați) și Darius Con
stantin (Iași), cu un extraordinar 
simț al culorii și expresiei, Pop 
Cristian (Baia Mare) și Dan Tea- 
mu (Craiova), remarcabilă preci
zie a detaliului și dimensiunii, 
Moraru Victor (Alexandria), Ti- 
țoiu loan (Constanța) și mulți, 
mulți alții. Rămîn cu convingerea 
că nu citarea lor aici îi va face 
cunoscuți, ci talentul lor cert, vi
guros.

Ultima zi da tabără, cea mai

frumoasă, a făcut despărțirea mai 
grea, mai emoționantă. La careul 
festiv a vorbit tovarășa Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al U.T.C., 
care s-a referit, printre altele, la 
oportunitatea organizării acestei 
tabere, la reușita ei de necontes
tat, mulțumind tuturor celor ce 
s-au străduit să-i realizeze pro
gramul. In continuare tovarășa 
Ispas a împărțit premiile Expozi
ției naționale și, ca o surpriză, 
premiile acordate pentru cele 
mai bune lucrări ale expoziției 
taberei, un prilej de confirmare 
pentru laureații Expoziției națio
nale, de afirmare pentru cei ce 
n-au reușit să se impună acolo. 
Un carnaval feeric, precedat de 
focul de tabără tradițional, a în
cheiat cele 14 zile de odihnă 
creatoare ale elevilor artiști.

...La Bran și Sinaia au înscris 
ultimele file de jurnal elevii din 
taberele de fizicieni și chimiști și 
respectiv, finaliștii pe țară a con
cursului literar. Vara aceasta 
nouă tabere organizate pe inte
rese de către Ministerul lnvăță- 
mîntului și C.C. al U.T.C. au 
certificat valoarea unei asemenea 
inițiativa.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
Imediat după plecarea 

din Ploiești, profitind de 
timpul bun și încurajați fre
netic de mulți spectatori aflați 
pe marginea șoselei, cicliștii 
sprintează puternic și aproape 
fiecare dintre ei își aduce a- 
portul la fărămițarea plutonu
lui. Se înregistrează și primele 
pene și exemple de spirit de 
echipă. Rămîne astfel Sofronie 
pentru a schimba roata iar 
colegii săi Cosma și Ciocan 
îl așteaptă pentru ca, trăgind 
apoi împreună puternic, să re
intre în plutonul fruntaș la 
circa 20 km. Plutonul continuă 
să fie animat de desele sprin
turi și la un moment dat un 
grup de patru cicliști format 
din Laszloe Andrei, Cernea, 
Boicev și Răceanu reușesc să ia 
un avans de cca 200 metri față 
de restul alergătorilor. La Mi
rii, primul sprint al etapei, cei

Etapa a lll-a 
dominată 
de tineri

minutului)
O CLIPĂ DE DISPARIȚIE 

A LUU TEAȘCĂ

în minutul 66, după golul al 
patrulea al clujenilor, antrenorul 
Teașcă a dispărut subit. într-un 
tîrziu a fost descoperit. Se afla în 
brațele... suporterilor.
• SFÎRLOGEA... REDIVTVUS ?

• NOTELE LUI COIDI'M 
PENTRU ELEVII SĂI...

VINȘI CU 4—1

Federația de fotbal a procedat 
bine „forțînd“ transferul lui 
Sfîrlogea la Vagonul. El și-a fă
cut o reintrare în „arenă" ca în 
zilele lui mari. Cînd antrenorul 
arădanilor, Jurcă Toma, a decla
rat înaintea începerii partidei : 
„Vom face totul pentru a obține 
cele două puncte și vom presta 
un joc calitativ superior față de 
meciurile jucate pînă acum“ — 
să se fi gîndit oare la potențele 
proaspete ale noii lui achiziții ? 
Nu știm. Intr-adevăr, însă, Va
gonul a cîștigat partida deși era 
condusă la pauză și, în primul 
rînd, datorită lui Sfîrlogea care a 
dat un plus de eficacitate înain
tării arădene, marcînd două din 
cele 3 goluri.

S-o țină tot așa !

De necrezut și totuși adevărat: 
antrenorul craiovenilor, Ștefan 
Coidum, este mulțumit de mo
dul cum au evoluat (deși învinși 
la un scor sever : 4—1) elevii lui 
la Cluj. Iată, de altfel, notele pe 
care le-a acordat jucătorilor: 
Gaboraș 9, Bîtlan 6, Minei 3, 
Popa 7, Niculescu 7, Strimbeanu 
6, Ivan 8, Martinovici 8, Niță 9, 
Oblemenco 7, Cîrciumârescu 7. 
Deci, după medie, s-ar părea că 
„universitarii* craioveni ar fi e- 
voluat... magistral. Nu e rău cînd 
dramele se pot transforma în., 
satisfacții.
• DE CE AȘA RAR ACEST 

GEST?
In finalul partidei A.S.A. Tg. 

Mureș — Dinamo Bacău arbitrul 
Limona din București s-a îndrep
tat spre tînărul jucător tîrgu-mu- 
reșan Lucaci și l-a felicitat pen
tru buna sa comportare țlin acest 
meci. Este un gest frumos față 
de un tînăr jucător, o încurajare, 
din păcate prea rar văzută 
terenurile noastre.

Campionatele internaționale de tenis ale României

patru fugari trec în această or
dine urmați insă foarte aproa
pe de plutonul în care vor re
intra numai citeva sute de 
metri mai departe. Pină în a- 
propierea Buzăului, plutonul 
pare a se liniști și însăși 
sprintul prin acest oraș, ciști- 
gat de C. Ciocan, nu pare a 
însemna altceva decît un foc 
de paie. Ne-am înșelat însă 
că încă din momentul in care 
ultimele străzi ale Buzăului au 
rămas în urmă, plutonul va 
suferi adevărate șocuri ale u- 
nor repetate asalturi dintre 
care cel mai puternic este efec
tuat de un grup de rutieri care 
cuprinde alergători din echi
pele România II și Steaua, Ro
mânia
Voința Ploiești și Dezrobirea 
Brașov. Acești alergători vor 
reuși să înfrunte nu numai cei 
aproape 100 de km pină la 
Brăila, ci și vîntul puternic

tineret I, Dinamo ți

lateral care părea la un mo
ment dat că va reuși să împie
dice această masivă tentativă 
de evadare. Grosul plutonului 
nu reușește însă să organizeze 
o veritabilă morișcă în urmă
rirea celor din față și distanța 
dintre plutoane se mărește ne
încetat. Am putea spune chiar 
că pentru primul pluton sin
gurul adversar l-au constituit 
barierele care i-au oprit a- 
proapt 3 minute. Insuficiente 
însă pentru a mai fi ajunși de 
ceilalți alergători de care pină 
la sosirea în Brăila se distan
țează cu circa 20 de minute. 
De remarcat că din plutonul 
următor făcea parte și Emil 
Rusu, ct/tigătorul trecutei edi
ții a Turului.

Clasamentul etapei a treia : 
1. T. Vasile 4 :20; 29, cu bo
nificație 4:20; 14, V. Selejan ! 
4:2C;29, Walter Zigler, C. Cio- 
banu. I. Ardeleanu, C. Grigore 
etc. în același timp.

Clasamentul general după 
trei etape : T. Vasile 5:44;14, 
C. Grigore 5:44,-47, Nicolae Ciu- 
meîi 5 44,50, C. Ciocan 5:44;53, 
V. Selejan 5:44;57, N. David 
5:44; 57.

DORIN ȘTEFLEA

IN PRAGUL NOULUI AN ȘCOLAR 
PROCUPATÎ-VĂ D/N TIMP

La Mamaia, au început campionatele Internationale de tenis 
ale României. In prima zi de întreceri, sportivii români au re
purtat cîteva victorii de prestigiu. Toma Ovici l-a învins cu 7—5, 
6—4 pe australianul Bob Giltinan, Gunther Bosch a dispus cu 
6—0, 6—4 de Ray Keldie (Australia), iar Constantin Popovici a 
elștigat cu 6—3, 6—4, la americanul Norman Perry.

SCOUte
DE LA MAGAZINELE COOPERAȚIEI

DE CONSUM
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Conferința statelor 

neposesoare de arme
nucleare

în cursul zilei de luni, grupul 
de lucru alcătuit din cinci state, 
printre care și România, și însăr
cinat cu redactarea ordinei de zi 
a Conferinței statelor neposeseoa- 
re de arme nucleare a dat forma 
definitivă agendei importantei 
reuniuni ce se desfășoară la Pa
latul Națiunilor din Geneva. în 
ședința plenară de marți, parti- 
cipanții la conferință au adoptat 
în unanimitate programul de lu
cru și ordinea de zi recomandată.

Ordinea de zi prevede ca 
puncte principale măsuri de na
tură să asigure securitatea state
lor neposesoare de arme nuclea
re ; crearea de zone denucleari- 
zate ; prevenirea proliferării ar
melor nucleare ; asigurarea înce
tării rapide a cursei înarmărilor 
nucleare, și înfăptuirii dezarmării 
nucleare; programele de co
operare în domeniul utilizării 
pașnice a energiei nucleare. Con
ferința va aborda, de asemenea, 
problema garanțiilor împotriva 
deturnării spre scopuri militare a 
materiilor fisionabile brute sau 
speciale destinate unor scopuri 
pașnice, problema garanțiilor 
contra spionajului industrial, pre
cum și modalitatea prezentării 
către o organizație internațională 
a unor rapoarte periodice asupra 
naturii asistenței în domeniul teh
nologiei nucleare, ca și asupra 
naturii și volumului materiilor 
fisionabile speciale furnizate sta
telor neposeseoare de arme nu
cleare pentru utilizarea în scopuri 
pașnice. încheierea unui tratat de 
interzicere completă a experien
țelor nucleare și încetarea pro
ducției de materiale fisionabile 
în scopuri militare, ca și înceta
rea fabricării armelor nucleare, 
vor sta, de asemenea, în centrul 
preocupărilor conferinței. în ce 
privește folosirea pașnică a ener
giei nucleare, ordinea de zi pre
vede discutarea problemei acce
sului la echipamentele, materia
lele și informațiile științifice și 
tehnologice destinate 
pașnice a energiei

voltare. Chestiunea exploziiloi 
nucleare în scopuri pașnice va 
fi, de asemenea, abordată. în a- 
cest sens se subliniază necesita
tea ca și țările nenucleare să be
neficieze de avantajele vor 
rezulta din efectuarea acestor ex
plozii. Conferința urmează să a- 
dopte un document finai care să 
stabilească posibilitățile de tra
ducere în practică a deciziilor 
luate de participanțL

utilizării 
_ nucleare, 

schimbului acestora îptre sta- 
cele 

arme nucleare.
te neposesoare și
sesoare de _r._ ____.___
ține seama în mod special de 
nevoile regiunilor în curs de dez-

po- 
Se

Guvernatorul statului Ca
lifornia a ordonat luni „sta
re de dezastru civil" în o- 
rașul studențesc din Ber
keley, ca urmare a inciden
telor din ultimele trei zile 
dintre poliție și studenți. 
In baza acestui ordin au 
fost interzise întrunirile, 
demonstrațiile și circulația 
pe străzi între orele 20 și 6 
dimineața.

Incidentele au început 
sîmbătă dimineața, cînd po
liția a intervenit pentru a 
împrăștia o demonstrație 
studențească organizată în 
semn de protest împotriva 
reprimării brutale a de
monstrațiilor antirăzboinice 
de la Chicago cu prilejul 
convenției Partidului Demo
crat de săptămînă trecută. 
Cei aproximativ 3 000 de 
studenți, care participau la 
demonstrația din Piața U- 
niversității din Berkeley au 
răspuns aruncind cu pietre 
în polițiști. Douăzeci și unu 
de studenți au fost arestați 
in cursul demonstrației. Po
liția a intervenit 
duminică seara 
împrăștia o altă 
strație a studenților de la 
Universitatea Berkeley, 
perind alte 15 arestări.

Importante forțe de poli
ție au fost dislocate în ora
șul studențesc din Berkeley 
pentru a preveni noi de
monstrații și a aduce la 
îndeplinire măsurile luate 
de autorități.

din nou 
pentru a 

demon-

o-

R. D. VIETNAM. Adăpost pentru copii într-un sat din re
giunea Vinh Linh

Iran: Acțiuni 
de ajutorare 
a victimelor 
cutremurului

Formațiuni speciale ale aviației 
militare și civile continuă opera
țiunile de ajutorare a miilor de 
locuitori din provincia estică ira
niană Khorassan, devastată de 
violente mișcări seismice de la 
sfîrșitul săptămînii trecute Marți, 
în regiunile sinistrate au fost pa
rașutate alimente, medicamente, 
corturi și pături, iar în orașul 
Meshed, centrul provinciei Kho
rassan, avioane din Teheran au 
transportat echipe de medici și 
personal medical, precum și mari 
cantități de sînge.

Deocamdată aviația rămîne u- 
nicul mijloc de comunicație cu 
localitățile afectate de cutremur. 
Primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, care urmărește 
personal desfășurarea lucrărilor 
de salvare și ajutorare, a anunțat 
marți că majoritatea șoselelor lo
cale continuă să fie impracticabi-

La Teheran s-a anunțat că în 
întreaga țară a fost declarată zi 
de doliu în memoria celor dispă
ruți, al căror număr, potrivit u- 
nor date neoficiale, se ridică Ia 
20 000.

□□

în drum spre Phenian
JAPONIA. Demonstrație 
împotriva prezenței trupe
lor străine pe teritoriul ja
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Delegația guvernamentală wână
— Corespon- 

N. Cristolovea-
MOSCOVA 3. 

dentul Agerpres, 
nu, transmite : Delegația guver
namentală română condusă de 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
sosit la 3 septembrie la Moscova, 
în drum spre Phenian, unde va 
participa la festivitățile prilejuite 
de ce-a de-a 20-a aniverări a pro
clamării R.P.D. Coreene.

La aeroportul Șeremetievo de-

legația a fost întîmpinată de V.A. 
Kirillin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
L. F. Iliciov, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, S. T. Asta- 
vin director în M.A.E.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova și membri ai ambasa
dei române. A fost, de asemenea, 
de față ambasadorul R.P.D. Co
reene în Uniunea Sovietică.

A

In preajma reînnoirii

Senatului francei
Pregătirea reînnoirii unei părți
Senatului francez la 22 septem-a

brie a determinat o reluare a dis
cuțiilor în presa franceză privi
toare la ansamblul sistemului ad
ministrativ. Desemnarea a 103 se
natori din totalul de 233 va avea 
loc. potrivit procedurii în vigoa
re, printr-un vot indirect: dumi
nica, consilierii municipali din 
9 000 de comune au desemnat 
„marii electori", iar în localitățile 
mai mari, consilierii municipali 
devin automat „mari electori". în 
orașe este desemnat cite un re
prezentant pentru fiecare mie de 
locuitori. La Paris vor fi aleși 
prin sistemul proporțional 12 se
natori.

Aceste alegeri, impuse de rota
ția normală a mandatelor în Se
nat ridică problema dacă noii 
senatori vor funcționa alături de 
colegii lor numai o singură se
siune, deoarece în presa france
ză s-a anunțat mai mult decît 
probabil că reforma Senatului va 
intra în vigoare în primăvara a- 
nului 1969. Ziarul „Le Figaro" a- 
precia că „transformarea Senatu
lui într-o cameră economică și 
socială cu drept de vot consulta
tiv face parte dintr-un ansamblu 
mai vast, deoarece urmează să 
fie practic modificate întreaga 
structură administrativă franceză, 
comunele, regiunile și reprezen
tarea lor pe plan național".

Dificultățile ivite de o acțiu
ne de o asemenea amploare sînt 
de ordin constituțional, cît și al 
practicii curente. Potrivit norme
lor în vigoare, orice lege trebuie 
să treacă prin cele două camere 
ale parlamentului — Adunarea 
Națională și Senatul — iar schim
barea rolului Senatului ar însem
na renunțarea la sistemul parla
mentar bicameral. Observatorii 
apreciază că organizarea normală 
a alegerilor de la 22 septembrie 
înseamnă că guvernul nu inten-

laționează să tulbure discutarea 
apropiata sesiune parlamentară a 
legii învățămîntului, a bugetului 
pe 1969 și a altor proiecte 
care le consideră importante.

consacratDintr-un lexicon enciclopedic 
capitalelor lumii ne-a rămas în memorie 
o imagine din Salisbury. înconjurată de 
o vegetație luxuriantă, clădirea parla
mentului își etalează pe fronton inscrip
ția laconică „Lumină și progres*. Cunos- 
cînd stilul pompos „colonial empire" care 
caracterizează edificiile de acest gen ri
dicate în vechiul imperiu britanic, ima
ginea ne-a forțat un zimbet. Nu ne-am 
fi închipuit, însă, că fotografia unui edi
ficiu ar putea concura atit de strălucit 
cu cea mai reușită și mai acidă carica
tură.

Avem în față cîteva informații despre 
așa numita „lege a organizării învățămîn- 
tului african" elaborată de guvernul ra
sist de la Salisbury și adoptată de parla
mentul sud-rhodesian. Tonul a fost dat 
de premierul Ian Smith. într-o declara
ție făcută în parlament, el a făcut o ex
punere de motive pe tema : africanii tre
buie ținuți cît mai departe de cultură. 
Cităm raționamentul-cheie al expunerii 
premierului rasist: „Cînd introducem un 
african în sistemul de învățămînt trebuie 
să avem în vedere ca instrucțiunea să nu 
ajute la destrămarea unor temelii deja 
consolidate". Așadar, în concepția lui 
Smith, populația băștinașă sud-rhodesia- 
nă trebuie ținută în întuneric, pentru a 
nu periclita „temeliile" dominației colo
nilor albi.

Și pînă acum, în regimul moștenit și 
continuat de actualul regim rasist, popu
lația băștinașă din Rhodesia de sud își 
vedea barate drumurile spre lumina căr-

□ □
Conflictul nigeriano Sesiunea Con

biafrez

a-

în legătură cu situația mi
litară din Nigeria, unde după 
cum se știe trupele federale 
au lansat în ultima săptămînă 
o ofensivă generală în spe
ranța de a cuceri ultimele trei 
orașe care au mai rămas în 
mîna biafrezilor, nu au par
venit prea multe informații. 
O singură știre transmisă de 
agenția Reuter, care citează 
un purtător de cuvînt al ar
matei federale nigeriene,
rată că în prezent se duc 
lupte violente pe străzile ora
șului Aba. întrucît nu există 
și alte surse care să ateste au
tenticitatea acestei informații, 
nu se poate ști cu precizie 
dacă într-adevăr trupele fede
rale au pătruns în oraș.

Indiferent de situația de pe 
frontul provinciei orientale 
nigeriene, care s-a restrîns tot 
mai mult o dată cu ofensiva 
trupelor federale, rămîne un 
fapt incontestabil că situația 
milioanelor de refugiați care 
fug din calea urgiei războiu
lui este dramatică.

Modestele ajutoare pe care

Crucea Roșie Internațională 
urma să le transporte pentru 
ajutorarea refugiaților nu au 
putut ajunge la destinație, de
oarece autoritățile militare fe
derale ău anunțat luni că vor 
doborî orice avion care va 
zbura spre puținele aerodro
muri care au mai rămas sub 
controlul biafrez. Cu. toate a- 
cestea, sfidînd avertismentul, 
un avion de tip „DC-6 B“ a 
decolat din Insula Fernando 
Po și a aterizat în bune con
diții pe un aerodrom construit 
în nordul teritoriului contro
lat de trupele biafreze. A- 
ceastă pistă de aterizare este 
practicabilă deși a fost bom
bardată în repetate rînduri de 
avioanele nigeriene în timp ce 
se desfășurau lucrările de 
construcție.

siliului Executiv
al U.N.E.S.C.Q

Congresul sindicatelor 
britanice

Congresul trade-uniourilor bri
tanice, care se desfășoară la 
Blackpool, s-a pronunțat marți în 
favoarea legiferării principiului 
plății egale la muncă egală pen
tru femei. Adoptarea și aplicarea 
unei asemenea legislații ar trebui 
să aibă loc. în opinia congresului, 
în decurs de doi ani. Participan
ts la congres au stabilit că sindi
catele trebuie să sprijine prin 
toate mijloacele, inclusiv greva 
generală, această revendicare. 
Hotărîrea contravine poziției gu
vernului laburist, care s-a pronun
țat împotriva salariului egal pen
tru femei, argumentînd că a- 
ceasta ar duce la o amplă spori
re a salariilor într-un moment de 
austeritate. Adoptarea în unani
mitate a hotărîrii privind plata 
egală pentru femei constituie 
deci o înfruntare între sindicate 
și guvern.

Este o primă înfruntare, care 
prefigurează ciocniri mult mai 
violente asupra politicii economi
ce și sociale a guvernului. Dez
baterile asupra acestei politici 
urmează să înceapă joi. Cercuri 
Informate relevă că liderii sindi
cali legați de guvern caută în 
manevre de culise să împiedice o 
condamnare de către congres a 
politicii salariilor și prețurilor 
promovate de guvernul Wilson, 

în
cu 
de 
u- 
a- 
o-

In legătură cu declarația gu
vernului federal nigerian, pur
tătorul de cuvînt al Comitetu
lui Internațional de Cruce 
Roșie (C.I.C.R.) a arătat că a- 
ceastă organizație nu a fost 
sesizată oficial de guvernul fe
deral nigerian și înțelege să 
continue programul său de ac
țiune pentru ajutorarea 
populației biafreze. Comisarul 
general al C.I.C.R. pentru 
Africa occidentală, August 
Lindt, se află în prezent la 
Fernando Po, împuternicit să 
ducă tratative cu privire la 
ajutorarea victimelor conflic
tului nigerian o-biafrez

O mare confuzie domnește 
rîndul delegațiilor în legătură 
încercarea consiliului general 
a împiedica punerea la vot a 
nui proiect de moțiune, care 
probă propria sa activitate și 
rientare. Este, apreciază agenția 
France Presse, unul din cele mai 
mari paradoxiuri din istoria sin
dicalismului britanic.

Primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, a adresat marți o 
telegramă generalului Gowon, șe
ful guvernului nigerian, cerîndu-i 
ca autoritățile federale din Lagos 
să se abțină de Ia orice măsură 
menită să împiedice trecerea li
beră a ajutorului în alimente și 
medicamente oferit de Crucea 
Roșie internațională, populației 
biafreze. „Asemenea măsuri au 
indignat opinia publică din Sue
dia ca și din alte țări", se spune 
în telegramă, referitor la bloca
rea ajutorului Crucii Roșii către 
populația biafreză.

Agenția France Presse infor
mează că telegrame similare au 
fost adresate șefului statului ni
gerian și de guvernele Danemar
cei și Norvegiei.

Situația din
CORNELII? MANESCU, 

ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia. președintele celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a sosit la 
Londra, venind de Ia New 
York, in drum spre țară.

PREȘEDINTELE Republicii 
Cipru, arhiepiscopul Makarios, a 
avut marți la Atena o întrevede
re cu premierul grec. Papadopou
los. Din sursă oficială nu a fost 
furnizată nici o informație pre
cisă cu privire la subiectele a- 
bordate, dar se crede că ele au

inclus diferitele aspecte ale pro
blemei cipriote și contactele gre- 
co-turce. Unii observatori nu 
exclud posibilitatea ca președin
tele cipriot să-și fi asumat un 
rol de mediator între regele 
Constantin, cu care s-a întîlnit 
zilele trecute la Roma, și guver
nul de la Atena.

Convorbirile de la Atena ale 
arhiepiscopului Makarios se în
cheie miercuri. S-a precizat că 
el va face o declarație presei 
înainte de a pleca spre Nikosia.

PENTRU a contribui la accele
rarea dezvoltării economiei na-

ționale a Ungariei, Banca națio
nală a R.P.U. apelează, potrivit 
agenției M.T.I., la împrumuturi 
din străinătate în condiții avan
tajoase.

Recent, un sindicat bancar in
ternațional, în frunte cu Banca 
N. M. Rotschild et fils, a aprobat 
un împrumut de 15 milioane de 
dolari, rambursabil în 4 ani, 
Băncii naționale ungare. Agen
ția citată adaugă că Banca na
țională a mai fiăcut un împru
mut de 10 milioane dolari, ram
bursabil în 3 ani, de la un sin
dicat bancar englez în frunte cu 
Banca Lazar Brothers.

Crocodilul pieton
O scenă neobișnuită s-a petrecut recent pe străzile celui mai 

mare oraș din lume, capitala japoneză Tokio: în aplauzele unei 
asistențe alcătuite în majoritate din școlari, cîțiva polițiști s-au 
transformat, vrînd-nevrînd, în veritabili vînători.

Copiii tocmai plecaseră de la școală, cînd au zărit în colțul unei 
străzi... un crocodil. Primul polițist chemat în grabă la fața locu
lui a încercat să-i apuce capul cu o frînghie Deși mai molatic 
decît frații săi de pe malurile Nilului, crocodilul a refuzat totuși 
să-și lase capul prins în acel lassou improvizat, ferindu-se, plicti
sit, dar și întărîtat. A fost nevoie de întăriri serioase, astfel că 
primul polițist și-a chemat colegii într-ajutor. In cele din urmă, 
polițiștii s-au dovedit a fi la înălțime. După aproape o oră de 
trudă, crocodilul zăcea în fața lor imobilizat de fringhie.

Cu aceasta însă, problema n-a fost considerată rezolvată. Poli
ția trebuie să-l caute acum pe fericitul posesor al animalului, pen
tru a i-l înmîna viu și nevătămat... dar legat.

ții. Sumele alocate pentru instruirea unui 
copil african sînt de circa 150 de ori mai 
mici decit cele destinate instruirii unui 
copil al colonilor. Două date sînt deose
bit de edificatoare : raportul dintre coloni 
și populația băștinașă este de 1 la 20 — 
raportul dintre copiii colonilor și copiii 
africani cuprinși în învățămîntul elemen
tar este de 60 la 1. Copiii africani au o 
șansă la 25 de a urma o școală elemen
tară și o șansă la 3 000 de a urma o școa- 

secundară. Cit privește studiile uni-lâ

„Lumina"
versitare doar 38 de africani au urmat în 
ultimul deceniu școli superioare.

Acum, la Salisbury, s-a aplicat o „re
formă" care copiază, de fapt, rînduielile 
rasiștilor sud-africani, faimosul 
„învățămînt bantu“. Bineînțeles, vechile 
bariere rămîn în vigoare. Pentru instrui
rea africanilor nu se alocă nici un ban 
mai mult și nu se construiește vreo școa
lă nouă. Au apărut însă noi piedici. Ac
cesul africanilor la școlile elementare și 
secundare pentru albi e total interzis. 
Programele școlii pentru copiii negri, 
pînă acum identice cu cele ale școlilor 
similare pentru albi, sînt radical trans
formate astfel îneît să acorde africanilor 
doar un minimum de instrucțiune. îm-

sistem

LUNI seara a sosit la Buda
pesta acad. Aurel Moga, minis
trul sănătății al României. Pe a- 
eroportul Ferihegyi, oaspetele a 
fost întîmpinat de dr. Szabo Zol- 
tan, ministrul sănătății al R. P. 
Ungare, precum și de alte per
soane oficiale. A fost de față 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta.

UN PUTERNIC cutremur de 
pămînt a fost înregistrat marți 
dimineața în partea de nord- 
vest a Turciei. într-un comuni
cat oficial publicat la Ankara 
se arată că pînă în prezent au 
fost scoase de sub dărîmăturile 
unei case în localitatea Bartin 
de pe malul Mării Negre patru 
morți. Același comunicat men
ționează că comunicațiile cu o- 
rașul Zanguldak sînt întrerupte.

într-un comunicat transmis 
marți după-amiază de postul 
de radio „Vocea revoluției 
congoleze" se arată că situația 
din Congo (Brazzaville) a re
venit la normal, fără a se pre
ciza însă dacă starea de ase
diu decretată la 30 august a ■ 
fost abrogată. După cum se 
știe, această măsură a fost 
adoptată în urma unor lupte 
violente care au avut loc în 
apropierea capitalei între de
tașamente ale armatei națio
nale și un grup de tineri re
fugiați în așa-numita „tabără 
meteorologică*.

Postul de radio citat arată, 
de asemenea, că la Brazzaville 
au fost rechemați din străi
nătate toți ambasadorii Con
goului pentru a avea consul
tări cu membrii Consiliului 
național al revoluției, orga
nism condus de căpitanul 
Marien Ngouabi.

în ceea ce privește pe pre
ședintele țării, Massamba 
Debat, acesta, după cum re
latează agențiile de presă se 
află la palatul prezidențial, fi

nind astfel dezmințite zvonurile 
difuzate în ultimele zile, potri
vit cărora șeful statului con- 
golez ar fi fost arestat. De 
altfel, și președintele Consi
liului Național al Revoluției, 
căpitanul Ngouabi, care după 
evenimentele din august este 
considerat la Brazzaville 
drept una din. cele mai influ-

părțirea în școli rurale și urbane e atît 
de categorică incit cel care a urmat o 
școală rurală n-are voie niciodată să lu
creze sau să locuiască în oraș. Școlile de 
la orașe sînt și ele segregate. întreg acest 
sistem e orientat spre întărirea barierelor 
lingvistice ; școlarii sînt divizați în grupe 
și fiecare învață numai limba tribului 
său.

„Mulți diplomați din Salisbury — re
marcă într-o corespondență NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG — sînt șocați de absur-

lui Smith
ditatea noii legislații școlare. Este ca și 
cum ai vrea să întorci înapoi cu secole, 
în obscuritate, o populație de milioane".

în termeni diplomatici, măsurile lui 
Smith pot fi categorisite absurde. în ter
meni obișnuiți am spune că avem de-a 
face cu un plan revoltător care țintește 
în mod deliberat să împiedice sute de 
mii de copii sud-rhodesieni de a-și însuși 
instrucțiunea unui om al secolului nostru.

Inscripția de pe frontispiciul clădirii 
parlamentului de la Salisbury ar trebui 
modiifcată. Ea ar putea suna, de pildă 
„Trăiască obscuritatea ! Trăiască analfa
betismul !“. Mai puțin laconic, dar perfect 
corespunzător politicii lui Ian Smith.

E. R.

La Siena, în sala del 
Mappamondo din anticul 
palat Salimbeni, s-a întru
nit în cea de-a 79-a sesi
une a sa Consiliul Executiv 
al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură. — 
UNESCO. La sesiune parti
cipă delegați din. 30 de țări. 
Din Republica Socialistă 
România ia parte acad, 
prof. Andrei Oțetea. Consi
liul a analizat , problema 
complexă a salvării Vene
ției, a lagunei sale, de peri
colul distrugerii, accentuat 
continuu de urmările inun
dațiilor ce încă nu pot fi 
stăvilite, și problema pu
nerii la adăpost de orice 
risc și a reorganizării 
inestimabilului patrimoniu 
cultural al Florenței. Cele 
două orașe italiene, a căror 
faimă este cunoscută de se
cole în lumea întreagă, au 
devenit obiectul atenției oa
menilor de cultură, a cus- 
tozilor comorilor de artă 
italieni și de peste hotare, 
mai ales în urma inunda
țiilor care, nu de mult, au 
expus pericolului real al 
distrugerii opere arhitecto
nice, sculpturi și picturi de 
neprețuit.

Consiliul Executiv al 
UNESCO a adoptat în una
nimitate o rezoluție în le
gătură cu problemele dis
cutate, inclusiv principiile 
colaborării în acest dome
niu între UNESCO și gu
vernul italian. Consiliul a 
hotărît, de asemenea, să re
comande celei de-a XV-a 
Conferințe generale a 
UNESCO — prevăzută a a- 
vea loc la Paris în octom
brie viitor — realegerea ca 
director general al UNESCO 
a lui Rene Maheu (Franța).

Lucrările de la Siena ale 
Consiliului Executiv al 
UNESCO, care au cuprins 
.și discutarea raportului 
Comitetului special al 
O.N.U. asupra discriminării 
în domeniul învățămîntu
lui, vor fi continuate în zi
lele următoare la Paris, ur- 
mînd a se încheia la 13 
septembrie.

Congo (B)
ente personalități politice, a 
declarat într-un interviu tele
vizat ca președintele Mas- 
samba Debat își va menține 
postul. în același timp, el a 
adăugat că actuala criză poli
tică continuă și că se depun 
eforturi în vederea găsirii u- 
nei soluționări a acesteia, fără 
a da însă nici un amănunt 
în legătură cu măsurile în
treprinse în acest sens.

în legătură cu incidentul de 
la „tabăra meteorologică", 
Ngouabi a arătat în interviul 
său că au fost capturați 100 
de prizonieri, printre care și 
fostul ministru al informați
ilor, Andre Noumbessa.

La puțin timp de la difu
zarea comunicatului asupra 
normalizării situației, agenția 
Reuter a transmis o informa
ție în care anunță că lucră
torii de la serviciile comunale 
din capitala Congoului (B) au 
declarat grevă revendicînd 
majorarea salariilor.

Primarul orașului Brazza
ville a fost nevoit să apeleze 
la protecția poliției pentru a 
putea fi salvat din mînia gre
viștilor. După ce a refuzat să 
satisfacă revendicările lor, 
mai mulți lucrători ai servi
ciilor comunale au organizat 
pe străzile orașului o adevă
rată urmărire a primarului.
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