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Pe seama cui este lăsată

pregătirea practică a
viitorilor mecanizatori ?

După trei ani petrecuți pe 
băncile școlii vine. în sfîrșit, mo
mentul contactului cu produc
ția. Obligațiile absolvenților 
sint acum cu totul altele decit 
atunci cînd veneau în secțiile 
de mecanizare și în ateliere în 

. calitatea lor de practicanți. De 
acum au răspunderi precise, au 
de îndeplinit un plan de produc
ție, trebuie să se încadreze în 
timp cu realizarea indicatorilor. 
Dar, întrebarea care se pune 
este : la data încadrării în pro
ducție sînt ei, proaspeții absol
venți, suficient de bine pregătiți 
pentru a face față sarcinilor 
profesionale, care, firesc, sînt 
repartizate și pe umerii lor ?

Un raid 
prinderile 
griculturii 
ne relevă 
tre proaspeții absolvenți nu sint 
pregătiți pentru promovarea ,a- 
cestui examen, veniturile pe 
tractor realizate de noii angajați

întreprins în între- 
de mecanizare a a- 
din județul Ialomița 

că o bună parte din-

• O ANCHETA ÎNTREPRINSĂ ÎN DOUA I.M.A. DIN JUDEȚUL 
IALOMIȚA RELEVĂ CA RANDAMENTUL VIITORULUI MECANI
ZATOR ESTE DIRECT PROPORȚIONAL CU BAGAJUL DE CU
NOȘTINȚE PRACTICE ÎNSUȘIT ÎN ANII DE ȘCOALĂ, DAR 
ȘCOALA Șî ÎNTREPRINDEREA SE OCUPĂ INSUFICIENT DE 

FORMAREA DEPRINDERILOR PRACTICE.

abia depășind la foarte multi 
dintre ei, suma de 4 000 lei. Și, 
să nu uităm, respectivele reali
zări’ sînt înregistrate într-una din 
lunile de vîrf ale campaniei a- 
gricole.

„Nu trebuie să mire pe nimeni 
această situație — ne spunea 
tovarășul Vladimir Andreescu, 
inginer șef al I.M.A. Slobozia. 
Pregătirea ce o asigură școala 
viitorilor ’mecanizatori abia de 
le permite acestora șă execute 
arături, . însămînțări la unele 
culturi cu tehnologii simple Si 
discuit.- Din primul an nu poți 
să-i puț la recoltat cu combina 
și nici gînd să lucreze cu se

mănătorile pentru porumb 
S.P.C.-6. Eu personal nu mă o- 
cup de ei și nici n-am s-o fac. 
Era de datoria școlii... Eu mă 
bazez pe oameni formați, cu ex
periență...“

Că școala profesională nu reu
șește să asigure o pregătire co
respunzătoare absolvenților săi, 
mai ales în ce privește instrui
rea practică, nu-i de mult, o 
noutate. După cum se vede nici 
pentru inginerul șef al I.M.A. 
Slobozia. Surprinde. în schimb, 
completa detașare a întreprin
derii față de procesul de pregă
tire al viitorilor mecanizatori.

GHICA SASU

(Continuare în pag. a V-a)

Ieri s-au încheiat lu
crările simpozionului „Edu
cația prin muncă și pentru 
muncă“, care face parte din 
cadrul dezbaterilor științi
fice organizate de Academia 
de științe sociale și politice, 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Cen
trul de cercetări pentru pro
blemele tineretului, Ministe
rul învățămîntului. Ministe
rul Muncii și Institutul de 
științe pedagogice.

Au prezentat comunicări 
și au participat la dezbate
rile din ședințele plenare și 
ale secțiilor, cercetători re- 
prezentînd numeroase colec
tive științifice din țară, ca
dre didactice din învățămîn- 
tul liceal și superior, activi
ști ai Uniunii Tineretului 
Comunist, dovedind preocu
pările susținute ale tuturor 
factorilor educaționali pentru 
îmbunătățirea continuă a 
activității educative diferen
țiate în rîndurile tineretului 
prin folosirea unei metodolo
gii și a unor instrumente 
științifice,’ în vederea cu
noașterii și pregătirii lui 
pentru muncă și viață.

în încheierea simpozionu
lui a luat cuvintul Mircea

G. RUȚĂ

(Continuare în pag. a Il-a)

Orientarea profesionalăPLEDOARIEPENTRU 0 PEDAGOGIT A ACȚIUNII
prof. ZiNA SÎRBU,

director al Liceului „Mihail Eminescu" București

La recentul congres al la
tiniștilor am întilnit pe 
unul dintre proaspeții ab

solveați ai liceului nostru ur
mărind cu interes comunicările, 
stînd de vorbă in pauze cu spe
cialiștii invitați în limba lati
nă. Profesoara lui îl urmărea 
de la distanță și îmi împărtă
șea satisfacția de a-1 fi „lan
sat“. Avea toate temeiurile să 
se mîndrească căci Vlad Con
stantin, în condițiile unui con
curs pretențios și strîns, reușise 
primul la facultate, cu media 
zece, și ea îl îndrumase spre 
studii clasice.

Vîrfurile cu care ne mîndrim 
reprezintă, de fapt, terenul cel 
mai fertil în care sămînța arun
cată de noi rodește din plin. 
Dar la temelia acțiunii de orien
tare a tineretului către viitoa
rea profesie trebuie să stea o 
concepție mult mai largă și 
mai umanitară decît interesul 
pentru cei superior dotați sau 
simpla diagnoză a notei din ca
talog. Noi, care ne-am consa
crat de mulți ani instruirii și 
educării tineretului, îndrumării 
lui pentru viață ne dăm seama 
că a cunoaște omul în deveni
rea lui psiho-individuală și a

interveni cu folos și oportun în 
acest proces reprezintă o ches- 
tiune-cheie de mare dificultate 
și răspundere. In momentul 
cînd fiecare profesor va fi con
vins că a-1 ajuta pe elev să-și 
descopere propria dotare, să 
capete conștiința valorii de sine 
și încrederea în posibilitățile

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Fala cu ulciorul
Foio : G. VERMEȘAN

la nivel înalt a tarilor nealiniate-Lusaka
Am deosebita plăcere ca, în numele Consi

liului de Stat și al guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al 
meu personal, să adresez un cald salut șefilor 
de state șj guverne, celorlalți reprezentanți ai 
țărilor nealiniate participanți la cea de-a III-a 
Conferință de la Lusaka, să urez succes de
plin lucrărilor acestei importante reuniuni 
ternaționale.

Poporul român urmărește cu viu interes 
crările conferinței dumdeavoastră. care dez
bate problerne de mare importanță pentru 
viața internațională contemporană.

în zilele noastre, cînd cercurile imperialiste, 
promovînd o politică de forță și dictat, aten
tează la libertatea "și independența popoare
lor. întrețin focare de tensiune și conflicte, 
cînd nu au fost pe deplin lichidate dominația 
colonială, discriminarea rasială și marile de
calaje în dezvoltarea economică și socială a 
popoarelor, toate statele — mari și mici — 
poartă o înaltă răspundere pentru soarta ome
nirii și a păcii.

Pronunțîndu-se'și militînd activ pentru re
zolvarea în interesul păcii și colaborării între 
popoare a problemelor care confruntă astăzi 
omenirea, țările nealiniate aduc o contribuție 
de seamă și se afirmă tot mai mult ca o pu
ternică forță a progresului social, a luptei pen
tru promovarea unor relații normale între sta
te și însănătoșirea atmosferei internaționale.

România, care dezvoltă ample legături cu 
toate statele socialiste, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduirea lor socială, con
sideră că extinderea contactelor și lărgirea 
colaborării internaționale reprezintă o cerin
ță obiectivă a dezvoltării societății contempo
rane. Ne exprimăm speranța că lucrările Con
ferinței dumneavoastră vor contribui la dez
voltarea colaborării și cooperării între popoa
re, la promovarea în viața internațională și 
respectarea neabătută a principiilor suverani
tății și independenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, 
potrivit intereselor și aspirațiilor sale legiti
me — principii confirmate de viață ca singu
rele pe care se pot clădi relații sănătoase în
tre state, pot chezășui pacea și securitatea în 
lume.

Poporul român nutrește profunde senti
mente de simpatie și solidaritate față de 
lupta popoarelor împotriva imperialismu-

NICOLAE
Președintele 
ai

lui și colonialismului, pentru libertate, in
dependență națională și o viață mai bună. 
In zilele noastre are o mare însemnătate 
pentru asigurarea progresului social lupta 
statelor recent eliberate pentru apărarea cu- 
ceririlor revoluționare și democratice, con
solidarea independenței naționale prin mo
bilizarea forțelor și’capacității creatoare a 
popoarelor lor, pentru dezvoltarea economică, 
politică șj socială de sine stătătoare.

Considerăm imperios necesară unirea efor
turilor tuturor forțelor progresiste pentru a 
impune lichidarea oricăror forme de dominație 
colonialistă și neocolonialistă, a politicii de a- 
partheid și discriminare rasială, pentru afir- 
marea dreptului fiecărui popor Ia viață libe
ră, demnă și civilizată.

Interesele fundamentale ale păcii și securi
tății omenirii impun intensificarea luptei 
mondiale pentru stingerea neîntîrziată a foca
relor de război și conflictelor existente în di
ferite părți ale lumii, pentru curmarea agre
siunii S.U.A. în Vietnam, Laos și Cambodgia 
și asigurarea dreptului popoarelor din această 
zonă de a-și hotărî singure soarta, pentru so
luționarea politică a conflictului din Orientul 
Apropiat, pe baza rezoluției din noiembrie 
1967 a Consiliului de Securitate.

Una din problemele majore ale vieții inter
naționale o constituie dezarmarea generală, în
deosebi dezarmarea nucleară ; este necesar 
mai mult ca oricînd să se înfăptuiască măsuri 
practice în acest domeniu, care să ducă la li
chidarea blocurilor militare, la înlăturarea 
manifestărilor de forță în relațiile dintre sta
te și soluționarea pe cale pașnică a probleme
lor litigioase, la crearea unui climat de în
credere și securitate.

împreună cu. celelalte țări iubitoare de pace 
și progres, România militează pentru întări
rea rolului O.N.U. în apărarea legalității și e- 
chității internaționale, pentru realizarea uni
versalității ei și oglindirea mai corespunză
toare a noilor realități ale lumii contempora
ne. convinsă că numai astfel această organi
zație își va putea îndeplini în condiții mai, 
bune înaltele răspunderi ce-i revin în promo
varea păcii și cooperării mondiale.

îmi exprim convingerea că cea de-a III-a 
Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate 
va aduce o contribuție de seamă Ia dezvolta
rea colaborării între state, la lupta popoare
lor pentru independență națională și progres 
social, la cauza păcii și securității internațio
nale.

CEAUȘESCU
Consiliului de Stat

Republicii Socialiste România
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Șl PROTECȚIA MUNCII:
OPINII

ÎN PRACTICĂ-PE

I In timp ce pregătirile pentru 
deschiderea noului an univer
sitar sînt tot mai intense, va

canța continuă.
| Foto : EMIL COJOCARU
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ENESCU
de GEORGE IVAȘCU

ORGANIZAȚIA U.T.C. DE LA NICOLINA-IAȘI

RELAJD DE
SUBORDONARE ?
In jurul problemelor care animă cinematografia românească se 

discută mult și pe drept cuvînt. Interviurile acordate presei de 
conducătorii acestei instituții ca și opiniile celor preocupați de 
calitatea produselor ei par a confirma o hotărîre mai clară dar și 
mai fermă de a da creației cinematografice coerență sistematică și 
dezvoltare ascendentă. Așa stînd lucrurile, orice opinie de bună 
credință ni se pare, mai ales acum, că are șanse de a atrage în 
mod constructiv atenția asupra unor lucruri care, în toiul discu
țiilor, pot .fi uitate. Publicăm de aceea „opiniile“ ce urmează men- 
ționînd că le privim și ca pe o invitație adresată tuturor celor 
interesați: rezultatul meditațiilor pe ăceastă temă va primi găzdui
re în paginile ziarului. Aceasta cu atît mai mult cu cît, se știe, 
adevărul nu este unilateral și demersurile spre găsirea lui sînt 
multiple.

cinematografiei 
ansamblul culturii 
face, în mod real,

Integrarea 
românești în 

' nu se poate .
decît existînd acele opere valo
roase, majore dorite de toată 
lumea ; în nici un caz, însă, 
prin subordonarea față de lite
ratură. Vrînd să facă parte din- 
tr-o cultură, cinematograful 
trebuie să suporte exigențele de 
valoare ale acestei culturi și să 
urmeze, respectîndu-și parti
cularitatea, drumul întregii 
culturi. Cinematografia româ
nească nu are, după cum se 
știe, o tradiție, o sumă de 
opere a căror valoare să fie 
indiscutabilă. Se pot da exem
ple de filme reușite, și ele 
există, dar cîteva filme nu pot 
funda un patrimoniu care să 
impună o exigență neatenuată. 
Neajunsul acestor cîtorva valo-

roase opere ține însă de lipsa 
lor de continuitate în proble
matica abordară. Ele au o va
loare dar ea este accidentală 
oi“i mai degrabă accidentată. 
S-ar putea formula opinia că 
cinematograful românesc nu 
și-a putut crea o tradiție dato
rită tinereții lui. Cauze obiec
tive, cum spun zeloșii apărători 
ai stării de lucruri. După opi
nia noastră, însă, o cauză dintre 
cele mai' însemnate constă 
neputința de a se smulge 
sub 
găsi, 
pria 
tă.

în 
de 

tutela literaturii, de a-și 
deci, cu adevărat pro- 
individualitate, diștinc- 

Privat de o mișcare

STERE GULEA

(Continuale în pag. a V-a)

Cu magnifica lor tehnică 
de îmbălsămare, egiptenii an
tici reușeau să conserve nu 
numai corpul faraonilor, ci și 
vestmintele acestora. în 
schimb e cazul să ne între
băm dacă vreo țesătură 
din zilele noastre, chiar 
dintre acelea cărora re
clama le alege ca slogan 
comercial „n-are moarte 1“ 
va fi în stare să depună măr
turie peste 5 000 de ani, mă
car cu o fibră rămasă în
treagă.

TRICOUL
de ȘTEFAN IUREȘ

Dacă ar reuși această per
formanță, poate că obiectul 
de îmbrăcăminte investit cu 
cele mai remarcabile semni
ficații pentru secolul XX ar 
fi un simplu tricou de spor
tiv. Cu croiala lui elemen
tară, cu culorile lui vii, cu 
sudoarea care l-a impregnat 
în momentele de vîrf ale 
competiției, tricoul ar fi un 
sol mai reprezentativ decît 
smokingul diplomatului de 
carieră. Eventual nu un

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru anul în curs, din bu
getul statului s-a alocat la ca
pitolul protecția muncii suma 
de 1,6 miliarde lei. O parte din 
această sumă revine județului 
lași a cărui fizionomie la s-cara 
industrializării cunoaște prefa
ceri din cele mai mari.

— Ce cheltuieli s-au înregis
trat la acest capitol pe primele 
șase luni ale anului în județul 
Iași și care este eficiența tor ? 
Adresăm această întrebare to
varășului Alexandru Păun — 
inspector principal la Inspecto
ratul județean pentru protec
ția muncii.

— Suma se cifrează la 30 mi
lioane lei, avînd ca prim efect 
scăderea numărului de acci
dente. Comparativ cu perioada 
corespunzătoare a ultimilor 4 
ani, în semestrul I 1970. s-au 
înregistrat cele mai puține ac
cidente. Sint însă întreprinderi 
la care numărul se află în creș
tere. Dacă pe primele opt luni 
ale anului 1969, ia Uzina meca
nică Nicolina-Iași s-au înregis
trat 20 de accidente de muncă, 
in aceeași perioadă a anului în 
curs numărul lor a crescut cu 9.

îi cerem tovarășului Petru 
Mihai, șeful biroului de protec
ția muncii de la această uzină, 
dosarul ce tratează cazul Iul 
Simion Constantin a cărui viață 
a fost curmată cu trei luni în 
urmă. De patru ani lucra ca 
sudor cu rezultate din cele mai 
bune în producție, iar de un an 
și jumătate executa suduri la 
boghiuri. Tehnologia de execu
ție a acestui reper prevede ca 
operație , de lucru prinderea bo- 
ghiului pe dispozitiv înainte ca 
acesta să fie manevrat în dife
rite poziții. Sute de bucăți au 
fost executate conform acestor 
prevederi. Iată însă că în una 
din zile, stabilitatea boghiului 
nu este asigurată și la prima 
manevrare, două tone de oțel 
strivesc într-o fracțiune de se
cundă un om. Evident, cercetă
rile încearcă să găsească un răs-

puns ia întrebarea : „Cîne-i 
novatui ?“ Citim din dosarul 
întocmit : „Nu s-au luat măsuri 
de organizare a locurilor de 
muncă in sensul asigurării su
pravegherii muncitorilor și asis
tenței tehnice în tura a 2-a, în 
ziua accidentului atît maistrul 
cît și șeful de echipă lucrînd în 
prima tură“. Nu este însă sin
gurul aspect ce acuză neglijența 
manifestată de cei ce aveau da
toria de a respecta prevederile 
legale. In fișa individuală a lui 
Constantin Simion este consem
nat un instructaj cu numai 4 
zile înaintea producerii acciden
tului. Dar el a cuprins doar 
prevederile referitoare la mese
ria de sudor nu și pe cele im
puse de specificul tocului de 
muncă și produsul executat.

Ce’’s-a întreprins pentru evi
tarea accidentelor după acest 
caz ? La toate bancurile de lu
cru s-au afișat norme de teh- 
țiica securității muncii adecvate 
specificului operațiilor execu
tate. Schimbări calitative și can
titative înregistrează și instruc
tajul periodic. Aici se cuvine o 
observație : nu totdeauna acest 
act de deosebită importanță 
este făcut de cadre compe
tente. Dar asupra acestui as
pect vom reveni. Dintre toate 
măsurile luate, una rămîne in
contestabil ca fiind cea mai 
eficientă : asigurarea de asis
tență tehnică în toate schimbu
rile. La unele bancuri activita
tea începe numai după ce mais
trul sau șeful de echipă veri
fică cum au fost asigurate 
(prinse) piesele de prelucrat.

Ni se spunea că la această 
uzină — conform datelor statis
tice — mai mult de 60 la sută 
din numărul accidentaților sînt 
tineri sub 30 de ani.
cui să dăm acest

Ing. IOAN

Pe seama 
procentaj,

VOICU

(Continuare în pag. a lll'a)

AL CINCILEA festival Enescu se desfășoară într-un veri
tabil climat de prestigioase întîlniri internaționale, cele mai 
multe de ordin științific, cum nu s-a înregistrat încă niciodată 
în țara noastră. Congresul latiniștilor sau cel al fizicienilor, 
acesta sub semnul lui Ampère, Congresul de Istoria medici
nii, apoi cel de Chimie industrială reunesc savanți de renu
me mondial, laureați ai premiului Nobel, numeroși cercetă
tori din diferite centre ale lumii. Sînt mii de participanți, 
care, în dezbateri laborioase, marchează progresul enorm 
pe care geniul uman l-a atins în această furtunoasă epocă 
a celei mai complexe revoluții tehnico-științifice din istoria 
omenirii. Acest vast simposion al spiritului se desfășoară sub 
cupola ospitalității românești — e o pregnantă realitate, dar 
ceea ce merită a fi în primul rînd relevat este prestigiul 
științei, al culturii noastre, al României socialiste care — 
acesta — explică și determină această succesiune de eveni
mente.

Ca un strălucit corolar, Enescu, cu celebritatea lui — ale 
cărei prime semne merg către începutul secolului — dă aces
tui an al consacrării prestigiului românesc o nouă dimensiu
ne, Am urmărit în ziare, ăm văzut și ascultat la Televiziune 
pe cîțiva dintre participanții străini — personalități de linia 
întîia a geniului muzical — mărturisind admirația lor, ne
mărginită, pentru acest nobil fiu al poporului nostru, înscris 
pe filele nemuririi în caoodopera lui Marcel Proust în cău
tarea timpului pierdut (sub chipul personajului Vinteuil) și 
despre a cărui operă Oedip, reprezentată în 1936, la Paris, 
ur. Henri Malhcrbe scria : „Datorită lui George Enescu, 
România nu mai are nimic de invidiat, chiar din punctul de 
vedere al spiritului, celor mai însemnate popoare. Posedă 
un muzician cu faimă universală și care-i aduce o cunună 
ce îi era refuzată mai înainte. Se înalță la demnitatea celor 
mai înzestrate popoare civilizate. Sporește tezaurul ei de 
artă cu o bogată partitură ca Oedip, asemănătoare cu cele 
mai mîndre capodopere ale muzicii de teatru".

Este capodopera, al cărei succes comentîndu-l în același 
an, N. lorga observa că în ea „o întreagă viață se rezumă 
și atîtea din_ accentele ei sînt ale noastre, în adevăr ale 
noastre", subliniind „mai ales de la noi acea strămoșească 
măsură, acea înfrîngere a tot ce strigă, țipă și urlă în alte 
inspirații naționale, acea oprire de la orice gest care trece 
de ja o margine instinctiv întinsă în fața oricărei manifes
tații sufletești, _ care, ca să fie sinceră, nu trebuie să iasă 
din misterul intimității celei mai desăvîrșite". (Transcriem 
aceste fragmente de mărturii dintr-o excelentă alcătuire de 
documente evocatoare, cu știință și gust călăuzite. Gînduri 
închinate lui Enescu, avînd ca autori pe Victor Crăciun și 
Petre Codrea, editate sub auspiciile Comitetului pentru 
Cultură și Artă al județului Botoșani).

Alături de Eminescu, alături de Brâncuși, autorul Poemei 
române, al Rapsodiei române a fost și este una din cele 
mai armonioase întrupări a geniului național. Mesajul lui în 
universalitate este expresia decantată a tot ceea ce ne repre
zintă mai specific, mai autentic — semnificativ printre sfe
rele de umanitate ale popoarelor lumii. El, Enescu, era 
deplin conștient — altfel, într-o tulburătoare modestie — de 
aceasta. Cînd în 1946 părăsea țara (unde, din nefericire, nu 
avea să se mai întoarcă) pentru a da o serie de concerte în 
America, a chemat la dînsul pe directorul de atunci al Re
lațiilor culturale cu străinătatea pentru ca, într-o memorabilă 
confesiune, să-l convingă a depune toate diligentele spre 
a înlesni transmiterea artei lui, pe calea undelor, în patria 
care o părăsea. Era atîta putere de convingere în glasul și 
în privirea marelui artist, îneît nimeni n-ar fi putut rămîne 
nesimțitor la acest apel rostit cu un inefabil presentiment 
de ultimă despărțire. Și punea atîta pasiune, era atîta fră- 
mîntare în smulgerea promisiunii solemne că i se va asigura 
— de dincolo de Ocean — acest contact cu patria și po
porul lui, îneît i-a acordat interlocutorului său de atunci și 
un cald autograf pe un portret, înnobilat astfel de măiastra'-i 
semnătură.

îl păstrăm printre imaginile cele mai scumpe nouă ale 
oeniului românesc.

§ un Henri Malherbe



„Procedeu pentru 
hidromecanic dirijat" 
ing. V. Harnaj

— Grele, mal grele și foarte 
grele. Cred că nimeni, regizori 
sau actori, nu și-a imaginat la 
citirea scenariului ce muncă co
losală va urma. Aș putea spune 
că s-a filmat aproape pe viu,

intitulează 
rambleiajul 
realizat. de 
București,

tinerii vor fi în
cete mai actuale 
tehnicii șl artei

A. VELEA

S. CONSTANTIN

DUNĂREA CINTA...

Peste două zile, județul Tul- 
cea va spune bun sosit partici- 
panților la cea de a treia ediție 
a „Festivalului rolcloric dună
rean“. 600 de artiști amatori, 
din cele 10 județe situate pe 
malul sting al bătrînului fluviu 
se vor întrece în prezentarea 
eîntecului și dansului popular.

Ansamblul județului Tulcea, 
numărind 135 de artiști ama
tori, distins la edițiile anteri
oare cu premiul „Cel mai bun 
ansamblu folcloric“ se pregăteș
te pentru cea de a treia întîl- 
nire.

1

LA VÎNĂTOARE 
DE VULPI

Cum se vînează vulpile ? 
Simplu : cu pușca sau cu cap-1 
cana. Acum însă este vorba de 
echipa de „vînători“ de la1 Ra- 
dioclubul județean Bihor, vul
pile fiind stații de emisii pe 
care „vînătorii-radioamatori“ 
trebuie să le depisteze, într-un 
timp record, cu ajutorul unor 
radioreceptoare portatha de 
construcție specială.

La ultimul campionat repu
blican „Vînătoare de vulpi“ 
desfășurat în împrejurimile lo
calității Cîmpina, echipa oră- 
deană compusă din Ioan Mier- 
luț și Cserosi Mihai a obținut 
cupele de campioni naționali 
pe echipe la ambele categorii, 
144 și 3,4 MHz. Ioan Mierluț a 
cucerit titlul de campion națio
nal — la individual, categoria 
144 MHz și locul III la catego-. 
ria 3.5 MHz...

luptele au fost lupte, doar ca nu 
s-a murit. Și la capitolul „Spec
taculozitate“ aș mai.adăuga ceva: 
marea contribuție adusă de cas
cadorii — Stavru Ștefănescu, 
Ceh, Polizacha și mulți alții.

— După Decebal. Mihai Vi
teazul. Care va plăcut mai mult?

— Mihai, deși a fost un. rol 
incomparabil mai greu. Dar 
știți cum sînt actorii, îndrăgos
tiți întotdeauna de ultimul rol.

— Spuneați că a fost mai greu 
decît Decebal.

— A fost cel mai dificil dintre 
toate. Despre Decebal se știe 
puțin, despre Mihai totul, fieca
re zi a domniei e cunoscută, e- 
poca e.,mai apropiată de noi. 
Imaginea- formată în. mintos, 
spectatorilor e.foarte pre.cisă,

— Și acum, despărlindu-vă de 
Mihai Viteazul, ce veți juca ?

-- E amuzant, după Decebal 
și Mihai Viteazul în film, joc 
Noe în teatru, în „Arca bunei 
speranțe“ de I. D. Sîrbu.

— Și în film ?
— In film, spre regretul meu, 

nu știu. Nu știu cind, cum, unde 
și dacă voi mai juca. Asta e una 
din dificultățile cu care mai a- 
vem de luptat în producția de 
film, noi, actorii : lipsa de per
spectivă. Sînt tare invidios 
cind aud pe alții cind iși anun
ță proiectele pe... 2 ani 1

CLUB AL TINERETULUI 
LA UZINA
TRACTORUL"
Duminică seara a avut loc 

festivitatea dc inaugurare a unui 
club al tineretului la Uzina 
„Tractorul“ din Brașov. Aici vor 
avea loc zilnic manifestări cul- 
tural-artistice, 
formați despre 
probleme ale 
contemporane.

PREZENTE 
STATORNICE 
ÎN SALOANELE 
INTERNATIONALE

Tn așteptare : NOI MEDALII

PENTRU INVENTATORII 
ROMÂNI

★
Șl la Vlena, la tradiționalul Sa

lon de toamnă al inventatorilor, 
țara noastră este din nou pre
zentă cu patru invenții, din cele 
mal variate domenii de activitate 
industrială.

„Procedeu de cianurare a pile
lor", realizat de un colectiv con
dus de ing. Radu Andrei, folosește 
oțelul de construcții în locul oțe
lurilor speciale care sînt scumpe 
(cu excepția . celor cu destinație 
specială) realizîndu-se astfel în
semnate economii.

Un colectiv condus de ing. Dima 
Emil de la Uzina de utilaj chimic 
Ploiești a realizat „Procedeu pen
tru confecționarea compensato
rilor multilenticularl“ care sînt 
folosiți în industria petrolieră, 
petrochimică și termoenergetlcă. 
Prin procedeul realizat șl expus 
la acest salon se asigură o pro
ductivitate sporită, Iar prețul de 
cost al compensatorilor se redu
ce cu 40 la sută.

„Autocentrarea rotoarelor la 
comprescare șl motoare pneuma
tice", invenție realizată de Ke- 
meny ștefan de la uzina „Unio" 
Satu Mare, elimină frecările și 
uzurile pronunțate fără a utiliza 
lagăre axiale, de asemenea, asigură 
siguranță în exploatare, păstrează 
randamentul pe o durată lungă 
de funcționare, reduce consumul 
de lubrlflanțl, Insensibilitate față 
de defectele de ungere. Cea de a 
patra invenție prezentată se inti
tulează „Procedeu și dispozitiv 
pentru determinarea statică a ten
siunii minime în construcții meta
lice“ și este realizată de dr. ing. 
Million Carol.

• •• MAGAZIE LA DOMICI
LIU. Vasile Ardelean era maga
ziner principal la Fabrica de 
mobilă „Măgura“ din Șimleu 
încetul cu încetul el a început să 
transfere mărfurile din depozi
tul întreprinderii Ia domiciliul 
său. în toată această afacere ui
mitoare este ușurința cu care au 
putut fi scoase pe poarta fabri
cii cantitățile impresionante de 
materiale descoperite de lucrăto
rii miliției Ia Vasile Ardelean : 
300 de metri de pînză albă, 4 lăzi 
cu cuie, 2 curele de piele de cîte 
8,50 m fiecare, o serie de ba
loturi de pînză specială pentru 
șlefuirea mobilei, ca și alte ma
teriale utilizate în această in
dustrie.

Alexandru Hrisanide (pian) fi Aurelian Octav Popa (clarinet) executînd Sonata pentru clarinet fi 
pian a tînărului compozitor Al. Hrisanide. (Sala Mică a Palatului).

Foto : EDMUND HOFER
• •• MICA NEGLIJENTĂ A 

CASIERULUI. Casa de fier era 
goală. Nu era deci nici un pe
ricol ca cineva să producă vreo 
pagubă întreprinderii. Acesta a 
fost raționamentul casierului Fa
bricii de conserve din fructe 
Fălticeni care, cu cîteva luni în 
urmă, a plecat prin secții lăsind 
cheile în broasca seifului. A- 
ceastă neglijență, care în mo
mentul aceia nu părea să poată 
avea consecințe, a dat roade insă 
după patru săptămini. Profitind 
în ziua aceea de lipsa casieru
lui, doi muncitori, Vasile Gheor- 
ghițoaia (24 de ani) și Gheorghe 
Matei (30 de ani), ambii domi- 
ciliați în comuna Dolhasca — 
Botoșani, au copiat modelul 
cheilor. Intre timp ei și-au 
procurat chei potrivite și pen
tru ușa încăperii. Astfel că, 
după o lună au pătruns într-o 
noapte in casierie de unde au 
furat 74 204 lei. Zilele trecute 
au fost prinși.

TRIPTICInventatorii români au primit, 
în primăvara acestui an, în diferi
te saloane de invenții, medalii de 
aur și argint pentru lucrările ex
puse. Numeroase firme din țâri 
cu o bogată tradiție industrială, 
prezente la aceste saloane, și-au 
manifestat interesul pentru reali
zările inventatorilor români, în
cheind, în acest scop, numeroase 
contracte ; de asemenea, majori
tatea invențiilor au fost brevetate 
în țări ca S.U.A., Franța, Anglia, 
R.F.G. etc.

Prestigiul de care șe bucură 
realizările inventatorilor români a 
determinat invitarea lor la noi sa
loane internaționale. Este vorba 
de salonul de la Oberhausen din 
H.F.G.. unde, țara noastră parti
cipă cu patru invenții. Trei dintre 
ele sînt realizate de specialiști 
brașoveni, iar cea de a patra de 
ing. V. Harnaj, de la Institutul 
de mine-petrol din București.

Invențiile prezentate la acest sa
lon au o largă aplicabilitate în 
domenii industriale foarte variate. 
Este vorba de : „Procedeu soluție 
pentru lipirea aluminiului aplicat 
la fabricarea radiatoarelor“, reali
zat la fabrica de radiatoare din 
Brașov, „Agregat pentru sudarea 
roților de autovehicule“, realizată 
la „Steagul Roșu“ și „Agregat 
pentru călit coroane dințate“, pre
zentat de specialiști de la uzina 
„Tractorul“ din orașul de pe ma
lul Tîmpei. Cea de a patra inven
ție prezentată la acest salon se

SE PREGĂTESC SI 
PROFESORII CARE 
VOR PREDA REGULILE 
DE CIRCULAȚIE

m muia DE BALET
remarca- 

lumini ce 
moment al 

sonor.

Indiscutabil, muzica româ
nească trăiește momentul maxi
mei ei. înfloriri, și programele 
Festivalului enescian, — domi
nate de lucrări românești —, 
vin să demonstreze diversitatea 
personalităților creatoare, rea
lizările căutărilor componistice, 
realizări capabile să satisfacă 
toate nuanțele gustului audito
riului modern...

Primul concert de muzică de 
cameră 
cat să 
dorința 
muzicii, 
tare — 
țel creatoare a cltorva 
zentanți ai generației de com
pozitori formați și lansați in 
ultimele două decenii.

Programul, interpretat de pia
nistul Al. Hrisanide, excepțio
nalul clarinetist Aurelian Octav 
Popa și formația clujeană „Ars 

Sonata pen- 
de Al. Hri- 
de Vasile 

— de C. Ță- 
cameră de

coloristice, printr-un 
bil echilibru, prin 
iradiază din fiecare 
desfășurării discursului

Concertul 'în ansamblul său a 
pus în evidență înaltul profe
sionalism. diversitatea modali
tăților expresive ale tinerei ge
nerații.

De la Sonata lui Al. Hrisanl- 
de la Piesa, lui Tiberiu Olah, — 
lucrările au vădit o captivantă 
diversitate. Indiferent de unel
tele cu care operează, (structu
ralism cu interferențe modale 
ca în cazul lui C. Țăranu, cu

Direcția circulației a organizat, 
in aceste zile, la sediul Inspec
toratului general al miliției un 
curs de instruire eu ofițerii de 
miliție din serviciile județene de 
specialitate, care se ocupă de 
popularizarea regulilor de circu
lație în rindul pionierilor și șco
larilor. Au fost abordate pro
bleme de pedagogie și psiholo
gie, Ia care și-au adus contribu
ția specialiști din invățămintul 
superior, precum și aspecte care 
privesc predarea orelor de circu
lație în școli, rolul și atribu- 
țiunile patrulelor școlare etc. 
Cursul se înscrie în cadrul ac
tivității desfășurate de organe
le de miliție în școli pentru 
cunoașterea temeinică de către 
școlari a regulilor de circula-

LILIANA MOLDOVAN

Pentru Amza Pellea 
BĂTĂLIA
DE LA MIRĂSLĂU 
MAI DUREAZĂ 5 ZILE

— După doi ani de filmări fil
mul se apropie de premieră. 
Cum o așteptați ?

— Filmările stnt aproape gata, 
e drept, premiera insă va fi a- 
bia in decembrie, în cinstea Zi
lei Republicii. Mai am cinci zile 
de filmare, mai exact bătălia 
de la Mirăsîău. Probabil în oc
tombrie.

— Cum au fost filmările ?

CULELE DE LA 
MĂLDĂREȘTI

La Măldărești a fost inaugu
rat un complex muzeistic.; Vizi
tatorii se întllnesc aici cu culele 
Greceanu și Duca, înrudite prin 
asemănare cu cele din Ol
tenia secolelor 
încăperile acestor cule, 
la număr, suprapuse 
multe caturi, zăvorite 
mari de fier, au constituit, 
vrenl.ea aceea, fortărețe de apă
rare împotriva invaziilor.

cele din
XVI—XVIII, 

puține 
în mai 

cu uși 
la

AL. FLORIN

(cinema
SUNETUL MUZICII : rulează la 

Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).
OCOLUL : (Gala Filmului din 

R. P. Bulgaria) rulează la Repu
blica (orele 10; 12,30; 16: 18,30; 21).

INTlLNIREA : rulează la Sala 
Palatului (ora 17,15), Festival (ore
le 9; 12; 15,30; 18,15; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 19,30), Grădina Festin 
val (ora 19,30).

MAYERLING : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 12,30: 16; 19,45), 
Feroviar (orele 9; 12,15; 15,30; 19), 
Exeelsior (orele 10.30; 13.45: 17;
20.15), Gloria (orele 9; 12,30: 16; 
19.30). Grădina Doina (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUsE : rulează la Tomis (orele 
8,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30), Me-

0 fructuoasă dezbatere
(Vrmare din pag. I)

Malița, ministrul învățămân
tului, care a subliniat im
portanța acestei reuniuni 
științifice desfășurată la în
ceput de an școlar a relevat 
rolul și sarcinile crescînde 
ale școlii în pregătirea tinerei 
generații prin muncă și pen
tru muncă, potrivit solicită
rilor societății românești de 
azi și de rnîine.

Cu privire la însemnătatea 
teoretică și practică a acestei 
manîfeStărj științifice ne-au 
vorbit mai mulți partici
pa nți :

Conf. univ. dr. PETRE 
PlNZARU, de ]a Academia de 
învățămînt „Ștefan Gheor- 
ghiu". — In calitate de par
ticipant la lucrările secției 
„Teoria și metodologia edu
cației prin muncă și pentru 
muncă" le consider intere
sante și utile pentru două 
considerente : 1) pentru va
rietatea și mai ales calitatea 
lor teoretlcă-ștîințifică ; 2)
pentru dezbaterile, schimbu
rile de opinii pe care le-au 
suscitat și care au arătat, pe 
de o parte stadiul atins în a- 
profundarea teoretică a con
ceptului de muncă în rapor
turile sale cu sarcinile edu
cației comuniste, pe de altă 
parte — și aceasta e poate 
mai important — numeroa
sele probleme deschise, ne
soluționate ce așteaptă cer
cetări. dezbateri, clarificări. 
Lucrările simpozionului au 
dat un nou impuls în această 
direcție.

ALEXANDRU DARIE, cer
cetător la Institutul de știin
țe pedagogice. — Comunică
rile la care am asistat au 
fost concepute, fapt cu totul 
îmbucurător, în general, pe 
baza cercetării concrete a 
procesului instructiv-educa- 
tiv școlar. Sugestiile, obser
vațiile și concluziile ce se 
desprind pot deveni deosebit 
de prețioase în practică de 
zi cu zi a educatorului, în 
sensul cel mai cuprinzător al 
cuvîntului. cu condiția înțe
legerii gradului lor de gene- 
neralitate, cu condiția asimi
lării lor creatoare, ca punct 
de plecare în realizarea con
cretă a educației prin și pen
tru muncă în cele mai dife
rite colectivități tinere, iar

nu ca soluții general vala
bile.

După cum ne-a informat 
conf. univ. dr. Ovidiii Bădi- 
na, directorul Centrului de 
cercetări pentru problemei? 
tineretului — în cel mai 
scurt timp posibil, toate co
municările prezentate în ca
drul acestui simpozion vor fi 
publicate într-un volum, ca
re. sperăm, va furniza un.bo
gat material, pentru cercetă
torii științifici, cadrele di
dactice și educatori, părinți, 
activiști Ù.T.C.

Pentru a evita întîrzierile 
provocate de o serie :le fac
tori ce se interpun între in
stituția de cercetare și tipo
grafie, intenționăm să tre
cem aceste verigi interme
diare și să predăm lucrarea 
direct unei tipografii în luna 
octombrie. Scontăm pe o a- 
pariție în cîteva luni. Ne-au 
și sosit solicitări pentru a 
ceaâtă lucrare.

In planul nostru figurează 
însă și publicarea și a altor 
volume de cercetări ce vi
zează munca, integrarea și 
pregătirea pentru viață. Este 
vorba de : Tineretul indu
strial ’68. Model și ideal de 
viață la adolescentul școlar, 
Profesia inea și altele de ge
nul celei intitulate Tineretul 
rural ’68, publicată în cadrul 
Editutii Academiei.

• •• PRINȘI IN CÎTEVA 
ORE. La miezul nopții in curtea 
lui Ilie Bucur din Roșiorii de 
Vede s-au strecurat doi indivizi 
care au furat 10 saci de ciment. 
Cercetările operative ale mili
ției au dus la arestarea hoților 
după citeva ore ; Gheorghe 
Drimbu (33 de ani), căsătorit, cu 
trei copii, recidivist, și Vasile 
Lorbomeanu (29 de ani), căsăto
rit, 
au 
(28 
de
comuna Toporu. Ei l-au instruit 
pe minorul Petre Stoica (11 ani) 
să intre printr-o fereastră de ae
risire, pe unde nu putea trece 
decît un copil, in beciul coopera
tivei de consum de unde P.S. 
le-a adus o mie de lei șt un litru 
de țuică. Bineînțeles, pentru furt 
vor răspunde ei.

doi copii. La fel de repede 
fost prinși Gheorghe Mimiș 
de ani) și Marin Ciulit <30 
ani) din satul Tomulești.

• •• DE NECREZUT! O autor 
camionetă a lovit Ia lași, omo- 
rinrlu-1 pe Vasile Jurăscu. «te 8 
ani, care trecea strada în fugă. 
După cum consemnează raportul 
miliției „victima se afla sub in
fluența băuturilor alcoolice“ !

al Festivalului a încer- 
surprindă — tocmai în 
de a oferi iubitorilor 
oaspeților de peste ho- 

o imagine a efervescen- 
repre-

Nova" — a cuprins 
tru clarinet și pian 
sanide, „Episoade" 
Herman. Dialoguri I 
ranu, Simfonia de 
D. Constantineseu și „Piesă pen
tru 13 instrumentiști“ de Tibe
riu ;Olah.

Multe dintre aceste lucrări- 
le-am ascultat în concerte an
terioare. Reaudiindu-le. am a- 
vut nu numai sentimentul do
rinței tuturor acestor creatori 
de a scruta noi lumi sonore ci 
și acel al întîlnirii unor diferite 
ipostaze stilistice, a unor per
sonalități artistice pregnant 
conturate.

Sonata pentru clarinet și pian 
de Al. Hrisanide — sonată dis
tinsă în 1965 cu premiul Fun
dației memoriale „Lili Boulan- 
ger* de către un juriu — în 
care se afla și I. Ștrawinski — 

.continuă linia lirismului atît de 
definitoriu pentru compozitori.

In Episoadele lui Vasile Her- 
man — piesa compusă în 1969, 
intîlnim interesante transfigu
rări folclorice, inedite culori 
timbrale. „Dialogurile" lui C. 
Țăranu, cu o imponderabilă di
namică interioară, vădesc de la 
prima audiție o scriitură plină 
de îndemînare.

Simfonia de cameră a lui D. 
Constantineseu cu îndepărtatele 
ei ecouri enesciene, impresio
nează prin lipsa de ostentație, 
prin căldura expresiei.

Tn sfîrșit, prima audiție a se
rii — „Piesa pentru 13 instru
mentiști“ de T. Olah, impresio
nează prin ineditul soluțiilor
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IOSIF SAVA

urmă cu numai 
cîțiva entuziaști 
clujeni, ansam-

A aparul

roto t O. PLECAN

„23 August“ : START !... MELO
DII... MELODII.» — ora 19.

rigori neoclasice la .Al. Hrisa
nide. cu reticențe clasicizante 
la D Constantineseu) — toate 
aceste, piese au făcut demon
strația unui potențial creator 
în care rezultatele prevestesc 
certitudini pe deplin îmbucură
toare.

Un merit deosebit în inter
pretarea acestur concert came
ral l-a avut formația clujeană 
„Ars Noya".

înființată în 
2 ani de către 
instrumentiști
blul a dobfndit, ■ sub conducerea 
lui Cornel Țăranu, notorietate 
în viața de concert.

Entuziasmul cu care a atacat 
un repertoriu pentru cele mai 
diverse opusuri instrumentale 
(începînd cu lucrări pentru so
liști pînă Ia piese ce solicită 
11, 12, 13 instrumentiști), cura
jul, dăruirea cu care abordează 
literatura muzicală a zilelor 
noastre, măiestria, exigența in
terpretărilor, a adus tinerei for
mații clujene aprecierea iubito
rilor de artă.
Un turneu de concerte la Lon

dra a autentificat de altfel a- 
ceste aprecieri, cronicarii brita
nici văzind in „Ars Nova“ unul 
din cele mai interesante ansam
bluri europene.

Spre a cuprinde toate ge
nurile în care creația muzi
cală românească se manifestă, 
îh cadrul Festivalului enes
cian, a fost prezentată la 
Opera Română, fi o seară de 
h/ilet, domeniu în care com
pozitorii noștri nu creat nu 
numai lucrări originale stră
bătute de un puternic suflu 
folcloric, dar și un stil pro
priu al spectacolului core
grafic.

Dacă „Preludiul simfonic" 
de Ion Dumitrescu nu este o 
lucrare /destinată inițial sce
nei, ci sălii de concert, ea 
conține desfide elemente rit
mice și un gingaș filon liric, 
spre a sugera soluții core
grafice de o remarcabilă di
namică.

în regia și coregrafia lui 
Vasile Marcu, muzica maes
trului Ion Dumitrescu, de • 
mare vigoare șl având notei» 
contrastante necesare desfășu
rării unui discurs cinetic, a 
găsit soluții fericite, într-o vi
ziune de forță și puritate im
presionantă. Construit pe con
cepția unui mare pas-de-deux, 
încadrat în evoluții de dansuri 
românești de ansamblu, deli
cat stilizate, ,;Preludiul simfo
nic" de Ion Dumitrescu a 
plăcut prin coeziunea con
strucției și prin finețea figu
rilor.

Al doilea balet prezentat a 
fost tabloul coregrafic „La 
piață“ de Mihail Jora, lucrare 
devenită clatică și inițiind — 
acum aproape patru decenii 
— nașterea baletului româ
nesc.

Această savuroasă pagină dă 
pitoresc autohton, în care 
muzica și acțiunea coregrafi
că se întregesc intr-un belșug 
torențial de culori, rămîne una 
din piesele de rezistență ale 
baletului nostru, în regia și 
coregrafia inteligent contura
te și însuflețite de Tilde Ur- 
seanu.

în încheiere, „Pricoliciul" 
de Zeno Vancea a înaintat 
din nou prin prospețimea și 
inventivitatea muzicii, prin in
tonații de o puternică simțire 
românească. Ileana Iîiescu, 
Petre C.iortea, Foțidar Petrov 
și Lizzi Coleda — în frumoa
sa regie și coregrafie a lui 
Ole.g Danovschi — au dat ce
lor trei tablouri ale baletului 
un conținut de viață cores
punzător tensiunii muzicii, de 
o structură variată și aflată 
mereu într-o strînsă legătură 
cu gestul scenic.

Orchestra Operei Române, 
dirijată de Ion Petrovici, a 
realizat deplin stilul celor trei 
compozitori români prezen
tați.

GEORGE SBARCEA

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORTURILOR

AERIENE TAROM

lodia (orele 9; 11,15: 13,30; 16;
18,30; 20.45), Modern (orele 9,15;
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20.30). Grădina

19,30), Arenele RoTomis (ora 
mane (ora 20).

IN ARȘIȚA
Capitol (orele 
18,30; 21).

DEGETUL, DE FIER ; rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Parcul Herăstrău (ora 20), 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Cringașl (orele 15,30; 
18: 20,15).

MONȘTRII : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45: 20), Dru
mul Sării (orele 15,30: 17.45: 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : ru
lează la Lumina (orele 9—15,45 tn 
continuare: 18,15: 20.45).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

NOPȚII ; rulează la
3,30; 10,45; 13,15; 16;

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 8,45—20,15 în conti
nuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Grlvița (orele 10,30; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15), Grădina Aurora (ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL ; rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Vltan (orele 15,30; 
18), Grădina Vitan (ora 20,15).

AȘA AM VENIT : rulează la 
Buzești (ora 18).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează Ia Buzești (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,15), Cosmos 
(orele 15,30; 13; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Dacia (orele 8.45—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15.30; 
18; 20.30), Miorița (orele 11; 15; 
17,30; 20).

ÎNTÎI.NIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Bueegi (orele

Grădina

rulează 
Grădina

la Lira

16; 18), Arta (orele 16; 18),
Arta (ora 20).

SALARIUL GROAZEI : 
la Unirea (orele 15.15; 18), 
Unirea (ora 20,30).

PETRECEREA : rulează
(orele 15,30; 18), Progresul (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20), 
Progresul-Parc (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARA : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18; 
20,30), Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

ASUL DE PICA : rulează la 
Viitorul (ora 20) ; AȘTEAPTĂ 
PÎNA SE ÎNTUNECA (orele 16; 18).

PROFESORUL INFERNULUI î 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INTRUSA : rulează la Popular 
(orele 16; 18; 20).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,30).

ORA HOTARÎTQARE : rulează 
la Muncă (ora 10) ; MARILE VA
CANTE (orele 16; 18; 20).

AMBUSCADA : rulează la Fla
mura (orele 16; 18,15: 20,30).

BALTAGUL : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18: 20).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : Grădina Capitol (orele 19; 21).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS S 
rulează la Grădina Bueegi (ora 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Central (orele 9,30; 11,30; 
13.30; 16; 18; 20,30).

MIRACOLUL LUPILOR : rulea
ză la Cinemateca — Union (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).
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Teatrul „Ion Vasilescu“ (La 
Teatrul de vară „Herăstrău“) : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Teatrul „C. Tănase“ (La 
Grădina Boema) : SONATUL
LUNII — ora 20 ; Teatrul de vară
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• 18.00 Deschiderea emisiunii ; 
Microavanpremieră o 18,05 Uni
versal șotron — enciclopedie pen
tru copii Literele : X, Y, W
• 18,30 Cabinetul economic TV. 
Nivelul cheltuielilor materiale de 
producție — criteriu al calității 
conducerii întreprinderilor • 19,15 
Imagini din R.P.D. Coreeană — 
film documentar • 19,20 ,,1001 de 
seri“ — emisiune pentru cei mici
• 19,30 “ ...........................
• 19.55 
artistic 
..Cupei 
fotbal : 
Estudiantes La Plata. Transmisiu
ne directă de la Rotterdam. Co
mentează Cristian -Țopescu. în 
pauza meciului, în jurul orei : 
22,15 ..Instantanee“ • 23.25 Tele
jurnalul de noapte • 23,40 închi
derea emisiunii.

Telejurnalul de seară 
Tele-cinemateea. Filmul 
„Alibi“ • 21.30 Finala 

intercontinentale“ la 
Feyenoord Rotterdam —

Anunță că primește înscrieri la examenul de admitere pen
tru școala de piloți cu durata de 3 ani.

Școala »funcționează în provincie cu regim de internat, ele
vii avînd asigurate gratuit masa, cazarea și echipamentul. 
Condițiile de admitere la examen sînt

— Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat
— Vîrsta 18—23 ani împliniți pînă la 01.09.1970
— Stare perfectă a sănătății
— Domiciliul stabil în București
Examenul ds admitere se ține între 21 sept. — 25 sept. 1970 

din materia cuprinsă în programele școlare ale claselor IX—XII 
la matematici și fizică.

Vizita medicală este eliminatorie
Înscrierile se primesc zilnic pînă la data de 12 sept. 1970 

între orele 13,00—15,30 la Serv. Personal TAROM Aeroportul 
Băneasa, unde solicitanții vor prezenta

— Cerere de înscriere tip
— Certificat de naștere (copie legalizata)

Diploma de bacalaureat (în original, însoțită de o
copie).

Se primesc înscrieri numai pînă la 100 candidați, 
absolvirea școlii, elevii piloți primesc și livretul militar, 
terminarea școlii, absolvenții vor fi încadrați în Intre-

.La
La

prinderea de Aviație Civila, cu sediul în București.
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lui reale, stimulindu-1 în direc
ția realizării vocației firești, 
este îndatorirea etică funda
mentală a muncii lui, chestiu
nea orientării profesionale este 
ca și rezolvată. A reclama me
reu intervenția unor psiho- 
pedagogi din afară, care nu lu
crează nemijlocit cu elevii, a 
pretinde cine știe ce investiții și 
forme (in mod normal uh pro
fesor e și pedagog) înseamnă, 
implicit, abdicare de la unul 
din sensurile sociale ale profe
siei noastre.

Experiența unor profesori și 
diriginți ai liceului nostru, pre
ocupați intens și sistematic de 
cunoașterea elevilor probează 
de la an la an cit de impor
tant este ca profesorul să fie 
edificat asupra potențialului 
real al fiecărui elev, asupra ap
titudinilor și inaptitudinilor lui, 
asupra direcției in care poate 
da randamentul cel mai bun.

Pe lingă atitudinea și rezul
tatele la învățătură, așa cum se 
conturează în procesul de învă- 
țămînt, chestionarele scrise date 
de diriginți. sondajul de opi
nii, dezbaterile etice îl pun pe 
elev în situația de a reflecta

creează școala ca instituție spe
cial organizată și înarmată pen
tru a face educația multilate
rală a tinerei generații. Dacă 
școala izbutește să organizeze 
cadrul general favorabil inter
acțiunii tuturor factorilor — 
profesori, colectiv de elevi, pă
rinți, organizație de tineret — 
și să canalizeze eforturile că
tre punerea în valoare a resur
selor ei umane și dirijarea lor 
rațională, misiunea diriginților 
și a profesorilor e mult inles- 
nită. Relația de conlucrare op
timă între factorii menționați, 
fertilizează măsurile educative 
ce vizează orientarea școlară și 
profesională a elevilor. Pe de 
altă parte, cooperarea largă a 
dirigintelui cu clasa, antrenarea 
elevului în propria Iui formare, 
așa cum e practicată de mulți 
diriginți de-ai noștri s-a dove
dit nu numai un postulat ci și 
un mijloc important în luarea 
deciziei.

Iată de ce îmi place să ple
dez pentru o pedagogie a ac
țiunii în materie de orientare 
după principiul lui Comenius 
„agenda agendo discantur“ (nu
mai acționind poți învăța ceea 
ce ai de făcut).

Pină în prezent s-a uzat și

PLEDOARIE
asupra propriei persoane, de a 
se autoanaliza și, treptat, să-și 
descopere unicitatea față de 
ceilalți, să-și dea seama de po
sibilitățile lui reale.

Ambianța de grup, dinamica 
relațiilor interindividuale oferă 
condițiile propice afirmării fie
cărui ins. a valorilor particu
lare pe care le reprezintă, cu 
condiția ca profesorul să le 
promoveze în mod deliberat și 
sistematic. Discutarea și ana
liza insucceselor este deosebit 
de delicată și dificilă. Puțini 
elevi și părinți admit existența 
unor deficiențe permanente, 
organice, deși ele sint o reali
tate. De aceea, accentul în ac
țiunile care au drept scop 
orientarea elevilor trebuie să 
cadă pe dezvăluirea și întări
rea înclinațiilor pregnant pozi
tive. Un rol deosebit în valo
rificarea și dirijarea acestor 
resurse il joacă factorii moti- 
vaționali — motivația interi
oară dublată de cea exterioară 
— clarificarea scopurilor și a 
perspectivelor, pentru că orien
tarea este mai întii o chestiune 
interioară ce se ordonează prin 
una exterioară, socială.

Buna orientare a elevilor 
atirnă de ambianța pe care o

W/477M
PROMITEA SĂ FIE

s-a abuzat chiar de o serie de 
metode verbale care nu s-au 
dovedit suficiente și eficiente 
in acțiunea de îndrumare a ele
vilor către domeniul și locul 
cel mai potrivit înzestrării lor 
psiho-fizice și intereselor lor. 
Numeroasele idei ce se vehi
culează pe multiplele canale 
ale mass-media, îndemnurile 
verbale adresate elevilor Ia 
modul general devin un factor 
de superficializare în orienta
rea lor. Un atare adevăr se 
cere mai mult luat in seamă 
și in funcție de el reconside
rată activitatea educativă din' 
școală și extrașcolară destinată 
acestui scop, urmărindu-se în 
același timp închiderea canale
lor de risipă a timpului sub 
firma orientării școlare, rațio
nalizarea acesteia.

Iată de ce socot necesar să 
fie repuse in adevăratul rol 
cercurile tehnice, înzestrate din 
resurse locale, cu sprijinul pă
rinților, al întreprinderilor și 
institutelor de cercetare care 
dispun de stocuri supranormati- 
ve. De asemenea, cluburile 
științifice și tehnice ale tinere
tului pe sectoare și județe să 
fie echipate în așa fel incit să 
permită elevilor nu numai vizite 
și întilniri in săli frumos ornate 
cu panouri și mostre de mașini 
sau aparate ci să lucreze efectiv, 
să facă experiențe, investigații, 
să creeze. Laboratoarele și ca
binetele școlare ar fi de dorit 
să ajungă la o asemenea înzes
trare și utilizare încit elevii 
orientați către disciplinele teh
nice și fizico-chimice sau biolo
gice să le poată utiliza intensiv 
și in afara orelor de curs. Așa 
vom putea ajunge la situația 
cînd elevul angajat în propria 
lui formare să fie în 
să-și creeze imaginea de sine, 
să-și aprecieze posibilitățile și 
să decidă singur asupra dru
mului in viață.

ajunge la situația

măsură
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FRUCTUOASĂ...
Pe baza unei stări de lucruri 

strict autentice, un interviu 
imaginar cu tov. Constantin 
Brecher, locțiitorul secretarului 
comitetului coordonator U.T.C. 
de la Combinatul de fibre arti- 
fici de din Brăila.

★
— Așadar, la începutul anu

lui, organizația U.T.C. de la 
C.F.A. a chemat la întrecere 
toate celelalte organizații din 
municipiu. Am remarcat din 
lectura documentului progra
matic ce însoțea această che
mare că, cităm „ne vom mobi
liza toate forțele pentru reali
zarea sarcinilor de plan și vom 
contribui din plin la îndeplini
rea angajamentului luat în ca
drul adunării generale al sala- 
riaților“. Dintre modalitățile pe 
care le preconizați în vederea 
atingerii obiectivelor propuse 
reținem concursurile „Cel mai 
bun colectiv de muncă“, „Cel 
mai bun așchietor“, „Olimpiada 
lăcătușului“, cea a strungarului, 
competițiile profesionale „Cel 
mai bun operator chimist“ și 
„Cea mai bună laborantă“. în
trebăm : în ce măsură promi
siunile atît de concret formu
late au fost respectate ?

— Sincer să fiu, nu știu exact 
dacă au fost onorate. Informa
țiile pe care le doriți, sînt însă 
convins, le deține tov. ingineră 
Alexandra Gagu, șefa comisiei 
social profesionale din cadrul 
comitetului coordonator U.T.C.

Sintem de acum in posesia 
datelor care ne lipseau.

★
— Așa după cum ați remarcat, 

discuția cu șefa comisiei social- 
profesionale a relevat că, de 
fapt, „Olimpiada lăcătușului“ a 
fost aminată la o dată nedefini
tă, concursul „Cel mai bun ope
rator chimist“ s-a desfășurat 
nurțiai la fabrica de celofibră nu 
și la aceea de textile cord. Com
petiția destinată desemnării 
„Celei mai bune laborante“, 
așișderea. Cu părere de rău, tre
buie să recunoaștem, bilanțul 
nu e prea îmbucurător. •

— Intr-adevăr, dar am făcut 
și lucruri foarte bune care, de 
asemenea, au fost prinse inițial 
în chemare...

— Cum ar îi de pildă 7
— Brigăzile tineretului.
__  [ 7 [

— La propunerea uteciștilor 
din fabrica celofibră am hotărit 
ca un intreg flux tehnologic — 
in toate schimburile — să fie 
deservit de operatori chimiști 
tineri. De la data înființării lor 
«țr din mai, ba nu — aprilie, sau 
martie — nu mai știu precis, se 
constată o permanentă dinamică 
a rezultatelor obținute.

Unul din obiectivele constitui- 
rii/brigăzilor de tineret — asu
pra oportunității lor prefer să 
nu mă pronunț — îl constituie 
realizarea unei cantități de pro
duse cît mai mari, din a cărui 
total 80 la sută să fie de cali
tatea I și 20 de a Il-a.

— Exact.
— Citirea fapoartelor de ur

mărire a activității tinerilor de
monstrează evident că pină a

ajunge la atingerea acestor pro
porții mai este cale lungă. îmi 
acopăr afirmația cu două argu
mente convingătoare. In iunie 
de pildă doar 75 la sută din to
talul firelor erau de calitatea I, 
îp iulie, doar 45 la sută.

— Oricum, în august s-au rea
lizat 35 de tone în plus față de 
cît ne propusesem.

— în august, în iunie însă 
pînă la îndeplinirea planului ar 
mai fi fost necesare încă 95 
de tone. Apoi, alt obiectiv era li
chidarea totală a absențelor ne-

• Un verb utilizat 

frecvent: „nu mâ inte

resează". • Din birou 

totul are culoarea roz, 

în secții însă...

motivate. în fișele de pontaj gă
sim însă negru pe alb 19 ore om 
în iunie, — iată așadar, una din 
cauzele neîndeplinirii planului 
in respectiva perioadă — în iu
lie 18 lipsuri nejustificate de la 
program. în sfîrșit, deși inten
ționați stimularea interesului 
pentru studierea literaturii de 
specialitate afirmînd chiar, tex
tual, că vă propuneți ca fiecare 
tînăr să devină un frecventator 
asiduu al bibliotecii tehnice, 
lucrurile nu stau chiar așa. Iată 
numai două dialoguri din mul
tele altele care nu au nevoie de 
comentarii suplimentare.

— Ce carte tehnică — revistă 
— ai citit în ultimul an ?

— N-am prea avut timp să 
mă ocup de așa ceva (Vasile 
Murăraș).

— Nici una. îmi plac mai 
mult cele de spionaj (Marcel 
Histode).

★
După cum spuneam, organiza

ția U.T.C. de la Combinatul de 
fibre artificiale din Brăila a 
lansat la începutul anului o che
mare la întrecere către toate 
organizațiile din municipiu. în 
cuprinsul chemării se stipula 
clar că principalul obiectiv îl 
constituie sprijinirea prin mij
loace specifice, a conducerii 
tehnico-administrative in reali
zarea sarcinilor de producție ale 
întreprinderii. Așa stînd lucruri
le ne-am fi așteptat ca acum, 
cînd pină la încheierea bilanțu
lui final au mai rămas citeva 
luni, rezultatele pozitive să fie 
deja conturate pregnant. Din 
păcate însă, situația întîlnită 
ne-a convins că cele mai multe 
din intențiile comitetului coor
donator U.T.C. au fost doar par
țial materializate. Cntar și în 
cazul brigăzilor de tineret. Dacă 
la fabrica de celofibră, măcar 
se cunoaște cu exactitate, la zi,

modul în care aceștia își desfă
șoară activitatea — creîndu-se 
astfel premise pentru remedie
rea deficiențelor — obținîndu-se 
din cînd în cînd și rezultate me
ritorii, la fabrica textile cord 
arbitrarlul, după toate aparen
țele, are un rol preponderent. 
Urmărirea modului în care ti
nerii se achită de îndatoririle 
profesionale se face numai prin 
prisma rezultatelor in sine și 
nu cum ar fi fost firesc prin 
raportarea lor la cifrele planifi
cate. După ochi cum s-ar zice. 
De citeva luni însă și această 
operație a încetat, munca ute
ciștilor cărora li s-au încredin
țat repetăm, în exclusivitate, o 
seamă de utilaje nemai bucu- 
rindu-se în nici un fel de aten
ția comitetului U.T.C. pe fabri
că. Pentru a nu mai vorbi de 
cel coordonator.

In încheiere ținem să spunem 
că față de starea de lucruri 
existentă o analiză se impune, 
în întreprindere aici și numai 
aici, puțind fi găsite resursele 
pentru impulsionarea unei ini
țiative care la vremea ei a stîr- 
nit ecou în rirxlul tinerilor, ast
fel îneît fraza amintită „ne vom 
mobiliza...“ să-și găsească puncte 
trainice de susținere, jumătățile 
de măsură care caracterizează 
cele mai multe din activitățile 
comitetului coordonator să fie
înlocuite cu intervenții la obiect, 
intervenții augumentate cu acel 
plus care se numește seriozitate.

GH. GHIDRIGAN

(Urmare din pag. I) '

care este mobilul ce-1 generea
ză ? Cele mai multe accidente 
au ca sursă nerespectarea dis
ciplinei muncii, folosirea de 
către salariați a metodelor de 
lucru necorespunzătoare ? De 
ce se ajunge pină aici ? încer
căm găsirea răspunsului prin- 
tr-un singur exemplu. La secția 
prelucrări mecanice fac practică 
elevi ai școlii profesionale de 
pe lingă uzină. Conducerea sec
ției a înaintat serviciului învă- 
țămint tabelul cu repartiția fie
cărui elev pe lingă un munci
tor cu experiență. La întreba
rea „Cîți elevi aveți în secție, 
ce fac acum, cine se ocupă de 
fiecare 7“ pusă de unul din 
inspectorii de la Direcția jude
țeană pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale, nimeni 
nu a putut răspunde. Acești 
elevi nu cunosc cele mai ele
mentare noțiuni de protecția 
muncii. De elevul din anul II 
răspunde unul din anul III de 
care' la rindul său cu un an în 
urmă s-a ocupat, firește, tot un 
elev. Și mai grav apare cazul 
ucenicului la locul de muncă 
Ion Bungeanu accidentat prin 
căderea platoului de la strung 
despre a cărui manipulare nu 
avea nici o noțiune. La cerce
tări s-a constatat că pe acest 
nume nici măcar nu exista fișă 
de inspectaj. De el nu răpsun- 
dea nici un muncitor. Cit des

TiNARUL DESPREORGANIZAȚIA SA
Cum e și firesc pentru o fa

brică de produse alimentare, 
colectivul întreprinderii noas
tre este format în majoritatea 
sa din fete. Dar această situa
ție nu stînjenește cu nimic acti
vitatea bogată pe care o desfă
șoară organizația U.T.C. din fa
brica noastră. Este un fapt de 
legitimă mîndrie, participarea 
tinerilor, sau mai exact a tine

relor uteciste la acțiunile de 
muncă patriotică inițiate în 
orașul nostru. Nu pot uita ‘ace
le zile din mai cînd ridicam cu 
înfrigurare diguri în calea 
lor furioase ale Dunării 
amenințau orașul. Nu pot 
mai ales nopțile acestui 
cînd efchipe de siguranță,
mate din fetele mai curajoase 
ale organizației noastre, ve
gheau asupra digului, gata să 
intervină cînd apele ar fi stră-

ape- 
care 
uita 
rqai, 
for-

puns zidul protector. Dar au 
trecut și aceste zile de încor
dare și activitatea noastră și-a 
reluat cursul normal. Despre 
această activitate obișnuită, de 
zi cu zi, despre acțiunile iniția
te în cadrul organizației pentru 
ca producția să se desfășoare 
în condiții cît mai bune aș vrea 
să vorbesc în cele ce urmează.

în primul rînd aș menționa 
concursul organizat în între
prindere „Cine știe meserie, cîș- 
tigă“ și care cuprinde două 
faze. Prima fază, de masă și 
care a fost încheiată, s-a bucu
rat de adeziunea deplină a ce
lor 80 de tineri participanți. 
Prin inițierea acestui concurs 
s-a urmărit aprofundarea cu
noștințelor de specialitate ale 
tinerilor și lărgirea orizontului 
lor profesional prin însușirea 
și deprinderea altor ^operații 
ale fluxului tehnologic, operații 
de care ei nu sînt direct legați 
dar cunoașterea lor avînd mare 
importanță pentru producție. 
Pînă acum, la ultima operație, 
cea de închidere ermetică a cu
tiilor de conserve, existau une
le greutăți în muncă datorită 
faptului că muncitoarele de la 
operația anterioară, cea a așe
zării peștelui în cutie, nu-și 
executau sarcina cu destulă 
meticulozitate. Cu prilejul pre
gătirii pentru concurs, fiind 
nevoite să-și însușească și ope
rația de închidere a conserve
lor, ele și-au dat seama ce im
portanță mare are executarea 
corecttă a fiecărei operații din 
cadrul procesului tehnologic.

Și roadele acestei competiții 
pentru cîștigarea concursului 
de pregătire profesională nu 
s-au lăsat așteptate. Un prim 
succes al acestui efort de per- 
îecționare în meserie l-a cons
tituit reducerea rebuturilor în 
cadrul întreprinderii de la 15 la 
mie la 14 la mie. De asemenea,

a crescut productivitatea mun
cii, iar planul de producție a 
fost depășit cu 480 tone pro
duse.

în organizația noastră am 
manifestat un interes deosebit 
pentru tinerii absolvenți ai șco
lilor profesionale repartizați în 
fabrica noastră. Pentru a-i aju
ta să-și însușească mai repede 
operațiile de muncă și pentru 
a le înlesni încadrarea in co
lectivul nostru, le-am explicat 
procedeele ' tehnologice, le-am 
dat anumite indicații, am răs
puns nelămuririlor pe care Ie 
aveau. Asemenea acțiuni nu

AZI NE 
VORBESC 
FETELE 

puteau decît să contribuie și 
mai mult la închegarea colecti
vului nostru de muncă, colectiv 
unit, care se achită cu con
știinciozitate de sarcinile sale. 
Este' poate și meritul secretaru
lui nostru de organizație atît 
de apropiat de fiecare dintre 
noi.

Rezultatele unui asemer.^a 
mod de a înțelege propria noas
tră datorie mi se pare că nu 
lipsesc. în ultimul timp n-aș 
putea să semnalez decît un sin
gur caz de indisciplină. Este 
vorba de o colegă care începu
se să vină în fabrică într-o ți
nută necorespunzătoare, să ma
nifeste dezinteres față de mun
că. Colectivul a luat imediat 
atitudine față de ea, deși acum

mă gîndesc că am fost poate 
prea severe. Colega noastră 
ajunsese să se simtă stingheră 
în mijlocul nostru și aceasta 
cred că e una din cauzele care 
au determinat-o să se transfere 
Ia altă întreprindere. Cu mai 
mult tact și perseverență am fi 
putut avea satisfacția recîștigă- 
rii unui om de partea colecti
vului nostru.

Așa cum s-a desfășurat ea, 
activitatea organizației noastre 
a fost, consider eu, bogată în 
acțiuni. Pe viitor ea poate fi 
continuată și îmbogățită cu noi 
elemente. Cred că ar fi foarte 
util pentru noi, întrucît, așa 
cum vă spuneam Ia început, 
majoritatea membrilor organi
zației o formează fetele, să ape
lăm și la unele cursuri, însoțite 
de aplicații practice, pentru ini
țierea în diferite îndeletniciri 
casnice : cusutul la mașină, 
brodatul, croșetatul, etc. în ge
neral, de aîtfel, trebuie să măr
turisesc că, dacă avem o acti
vitate așa cum am înfățișat-o 
în linii mari, îi lipsește totuși 
un anumit specific izvorît din 
compoziția obiectivă a organi
zației, ceva care să argumente
ze prin fapte că, spre deosebire 
de alte locuri, aici sintem mai 
multe fete.

Acum, cînd se apropie alege
rile, cînd se va analiza progra
mul de activitate pe perioada 
următoare, m-am gîndit că e 
momentul să-mi înving pasivi
tatea și să vin și eu cu astfel 
de propuneri, așa cum nu am 
făcut pînă acum. Sînt convinsă 
că acestea vor fi primite cu in
teres de tinerele din întreprin
dere și desigur vor fi reținute 
și de comitetul organizației 
nbastre.

VALERIA BADEA
Fabrica de industrializare 

a peștelui-Tulcea

SECRETARUL
U.T.C

Montarea primei vane a turbinei nr. 1 de la centrala subterană 
Lotru (în fază de construcție).

pre rolul amintitelor tabele îna
intate secției învățămint se cu
vine să menționăm că la în
cheierea perioadei de „supra
veghere“ muncitorul este retri
buit cu o anumită sumă.

Ce facem însă cu acești ti
neri. cum le vom putea pretinde 
să respecte disciplina muncii ca 
angajat cînd în timpul școlari
zării le-am oferit exemple con
crete de cum nu trebuie să 
fie ? Aici, organizația U.T.C. ar

secția montaj a dovedit că nu 
este în măsură să-și instruiască 
și controleze subordonații. Mo
tiv pentru care a fost amendat. 
De ce maistrul Victor Roșu nu 
și-a respectat sarcinile ce-i re
veneau de a instrui oamenii în 
subordine’ Pentru că nu știa 
cum s-o facă. Oare secretarul 
U.T.C. nu cunoștea aceste ca
zuri ? Cu siguranță că da. Dar 
ele sint ilustrarea unei slabe 
activități cu tineretul. întrebîn-

LOCUL III
avea multe, poate chtar foarte 
multe de spus. L-am întrebat pe 
inginerul Mihai Neamțu, secre
tarul comitetului U.T.C. al uzi
nei dacă are în organizație ca
zuri de uteciști amendați sau 
sancționați pentru necunoaște
rea regulilor de protecția mun
cii. Răspunsul a fost un cate
goric nu. Ajutați de cel ce răs
punde din partea Inspectoratu
lui județean de protecția mun
cii de această uzină — inspec
tor principal Ion Zaharia — îi 
ofefim doar un argument (deși 
ele sint foarte numeroase) că 
lucrurile nu stau chiar așa. 
Solicitat fiind să întocmească 
un dosar ce cuprindea cunoș
tințe indispensabile oricărui in
giner, Constantin Tilică de la

du-1 „Ce-ați făcut pentru sti
mularea tinerilor de a cu
noaște și respecta normele de 
securitatea muncii ?“ ni s-a 
răspuns : Nu depinde de noi. 
Totuși am organizat participa
rea la concursul județean din 
1969 „între metronom și pro
tecția muncii“. Da, așa este. S-a 
organizat participarea dar nu 
și pregătirea.

Ce dovedesc toate acestea ? 
Lipsa de preocupare în această 
direcție și mai cu seamă cea de 
colaborare a întregului angre
naj menit să concure la elimi
narea accidentelor de muncă. 
Sînt la Uzina din Iași secții ca 
cele de forjă, turnătorie sau în
treținere și reparații unde de 
doi ani nu s-a înregistrat nici

PUNCTUL IN CARE SOA

RELE ÎNTÎLNEȘTE PE

CEI MAI ÎNALȚI

pămînteni
A trebuit, mai înSi, să aștep

tăm pînă să coboare de acolo, 
din punctul în care soarele întîl- 
nește pe cei mai înalți pămîn- 
teni. Dar cum urcușul este greu, 
nici coborîtul nu-i o treabă chiar 
atît de ușoară. Așa că, pînă să 
coboare, am avut prilejul să 
schimbăm citeva vorbe, să ne ali
mentăm cu primele impresii des
pre oamenii și locurile acestea, 
despre îndeletnicirile lor.

Ne aflăm într-un perimetru 
cuprinzînd 31 hectare, la cir
ca 4 km de Slobozia, alături de 
drumul pe care dacă-l continui 
ajungi la Ciulnița. Pină in 1972 
vor rodi aici, în conformitate cu 
dezideratele politicii economice a 
partidului, multe milioane de lei 
alocate celei mai mari unități in
dustriale din județul Ialomița. La 
ora actuală, cele 31 hectare au 
urcat toate pe verticală, pe ver
ticala schelelor metalice, a încren
găturilor de oțel și beton, consti
tuind baza viitoarelor fabrici.

★

ADRIAN CLINCIU — căci 
despre el va fi vorba în aceste 
rînduri — este secretarul organi
zației U.T.C. din întreprinderea 
de montaje, se află in fruntea a 
65 de tineri lăcătuși, sudori, mon- 
tori, toți aflați acolo sus, pe 
schele, în punctul în care soarele 
întîlnește pe cei mai înalți pă- 
mînteni. Și nu se putea vorbi, în 
consecință, tocmai despre el, des
pre organizația lui, fără a puncta 
cadrul în care își desfășoară 
munca de zi cu zi, înțelegînd în

un accident. Cu atît mai mare 
este meritul celor ce le conduc 
cu cit tocmai în aceste secții 
posibilitatea de accidentare — 
datorită specificului lor — este 
mult mai ridicată. Din primul 
și pină în ultimul minut al pro
gramului de lucru — ne spu
neau muncitorii de la atelierul 
de reparații electrice — maistrul 
Radu Tașcă și tînărul inginer 
Mihai Mustață sint printre noi. 
Și iată că rezultatele acestei 
activități desfășurată in spiri
tul legii dar și al conștiinței 
profesionale nu se lasă aștep
tate.

Am observat cum la apariția 
în secția de prelucrări meca
nice a celor doi salariați de la 
biroul de protecția muncii, ca la 
o comandă nevăzută, neauzită, 
paravanele protectoare s-au lă
sat pe strunguri. Așadar citeva 
minute d'in opt ore s-a lucrat 
fără risc. în rest 7 Nimeni nu 
consideră necesară prezența 
unui responsabil, a unui supra
veghetor pe lingă fiecare mun
citor. Dar în același timp, nu 
poate fi îngăduită nepăsarea, 
nu poate fi acceptată lipsa unui 
control permanent. Este o dato
rie. o obligație nu numai mo
rală dar 
investiți 
cere la 
Numai 
tinue se 
tot mai 
accidentelor de muncă.

și profesională a celor 
cu funcții de condu- 

orice nivel ar fi ele. 
astfel eforturile con- 
vor materializa într-o 
accentuată scădere a

acest context valoarea muncii lor, 
semnificațiile ei. Pentru că însăși 
activitatea de organizație, serio
zitatea fi eficiența inițiativelor 
întreprinse se raportează la ace
lași scop suprem — înălțarea 
combinatului, sînt condiționate de 
acesta. Dar dacă am făcut, pe 
alocuri, exces de amănunte, o 
„vină“ o are și Adrian Clinciu, 
care a întîrziat să se desprindă 
din punctul cel mai înalt al șan
tierului...

★
Discuția continuă — ori poate 

începe I — sub acoperămîntul u- 
nei barăci. La cei 27 de ani 
neîmplinit!, Adrian Clinciu este 
un bărbat pe chipul căruia mun
ca la înălțime a lăsat urme 
adinei; viaturile și-au căutat 
vad, cutele feței le-a reținut mi
reasma. Zgîrcit la vorbă cu el, 
nu prididește să-și I6ude colegii 
de muncă, uteciștii din organiza
ție. Greu fixăm citeva repere din 
biografia unei vieți topite tn 
viața amplă, clocotitoare a colec
tivului. Piatră de hotar : anul 
1965, cînd stabilește primul con
tact cu șantierul, îndrăgindu-l 
definitiv. Terminase armata — 
era și absolventul unei școli pro
fesionale ce i-ar fi înlesnit o 
muncă „la căldură" — cînd s-a 
decis să comită „marele act" al 
vieții lui: plecarea pe șantier, 
efect al unei puternice dragoste 
de înălțimi. A poposit la Turnu 
Măgurele, pe șantierul combina
tului chimic, l-a trebuit o încă- 
pățînare aparte să se recalifice — 
și poate nu o dată a trăit momen
te de derută ; școala de sudori, 
însă, a absolvit-o cu brio. De 
atunci n-a mai coborît de la 
înălțime, atît la propriu, cit și la 
figurat. 'Numele lui a început să 
cutreiere repede montajul, fapte
le lui l-au impus printre cei mai 
destoinici constructori. Alexandru 
Stroilescu, șeful de echipă, omul 
cu 18 ani de șantier, l-a înscris 
definitiv în „cartea de aur“ a 
memoriei, printre cei mai huni 
ortaci avuți de-a lungul timpului. 
Celelalte calități apoi, intransi
gența, dar și prietenia, capacita
tea organizatorică, spiritul între
prinzător l-au făcut repede stimat 
și prețuit printre colegii de ge
nerație. Uteciștii din montaj l-au 
investit cu răspunderea de a le 
fi secretar. Rezultatele lor bune 
în muncă și viața de organizație 
și-au cîștigat aprecierea buvenită 
în contextul activității tinerilor 
din Turnu Măgurele, iar Adrian 
Clinciu a fost ales membru în 
comitetul municipal U.T.C. S-au 
scurs astfel anii, unul peste altul 
nuri rodnic, și a venit data de 1 
iulie 1969, mareînd prima probă 
la fabrica de amoniac a combi
natului de pe malul Dunării. 
Constructorii treceau cu succes 
un examen de 4 ani. Apoi ? Apoi 
orizontul unui alt șantier. Adrian 
Clinciu spune limpede : l-am ur
mat pe șeful de echipă Alexandru 
Stroilescu aici, la Slobozia. Iar 
pe el, semn al dragostei și prie-

teniei, l-au urmat 28 de uteciști. 
L-au urmat Constantin Lo- 
trea, Mitică Pescaru, Gheorghe 
Mihăiță, Virgil Nistor, Constan
tin Chelaru, lăcătuși, mecanici, 
sudori, montori, tineri cu dra
gostea de înălțimi statornică. Și 
toți la un loc spun că l-au urmat 
pe șeful de echipă, deși și a- 
cesta, surîzînd amintirilor, susține 
că el i-a urmat pe ei.

Aici, la Slobozia, ei — mon- 
torii — sînt cei care au bătut 
primul țăruș, au inaugurat ceea 
ce, în termenii profesiei, se che
mă organizarea de șantier, au 
înălțat primele schele metalice, 
au urcat primii pe ele. S-a îm
plinit un an de cind n-au mai 
coborît de la înălțime; schimb 
după schimb, torța este preluată 
și păstrată totdeauna pe cel mai 
înalt punct al șantierului. Intre 
timp, organizația U.T.C. s-a îm
plinit și ea, ajungînd, în 
prezent, la 65 de membri. 
Secretarul ei, Adrian Clinciu, 
a rămas același neobosit mo
bilizator, același nesecat izvor 
de idei, de inițiative. L-am aflat 
acum, chibzuind împreună cu 
uteciștii cum să-și gospodărească 
mai frumos dormitoarele din că
min, cum să facă din ele adevă
rate case ospitaliere. Am mai aflat 
apoi despre intenția lor de a-și 
cumpăra, din economii și alte ac
țiuni de organizație, un autobuz 
pentru excursii. Și pentru că 
ne aflăm în prag de alegeri, l-am 
întrebat pe secretarul Adrian 
Clinciu care-i gîndul care-l bucu
ră cel mai mult. Răspunsul a fost 
prompt, limpede, de înălțimea 
celui ce-l da : „Faptul că fiecare 
utecist din organizația noastră 
poate fi un hun secretar“. Am 
înțeles, în acest vîrf de idee, sin
teza eforturilor lui, rodul muncii 
lui de ani de zile, al întregii or
ganizații.

★
In 1972, aici, la Slobozia va 

rămîne, pe cele 31 hectare, o mo
dernă bijuterie industrială, care 
se va chema Combinatul de în
grășăminte azotoase. Pentru A- 
drian Clinciu și uteciștii lui nu 
se mai pune — după cum clar 
ne-au lăsat să înțelegem — în
trebarea ÎNCOTRO ? „Unde va 
merge șeful de echipă (citiți șan
tierul) acolo vom merge .și noi". 
Desigur, unde vor merge ei, va 
merge și șeful de echipă. Pentru 
noi însă, un lucru rămîne semni
ficativ : oriunde vor merge, ei — 
montorii — vor ști să fie totdeau
na sus, acolo — pe schele — în 
punctul în care soarele întîlnește 
pe cei mai înalți pămînteni.

I. CĂLMĂȚUI
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CONSTRUCȚIILE
care înving cutremurele

Li fiicare patru minuté, 
scoarța Térrei sé ondu- 
jj leâză, devine pentru cîte

va secunde pe sute de kildmetri 
pătrați ca o mare agitată. Cu 
alte cuvinte, are loc încă un 
cutremur. Noroc că din, o mie 
de cutremure doar unul pro
duce distrugeri și numai 5—10 
pe an sînt din cele puternice, 
Catastrofale. Cum a fost cel mai 
recent — din Peru — soldat cu 
70 (!00 răniți și aproape 200 000 
de locuințe distruse. Numai în 
cîteva secunde munca și truda 
mai multor generații se prefa
ce în ruine, rămîn imagini de
zolante cu urmări, uneori ,mai 
grele deeît ale unui război. Și 
pe teritoriul țării noastre s-au 
produs cîteva cutremure eu ur
mări grave. Cel din 1170 este 
primul pe care cronicile îl con
semnează. Tn anii 1683. 1802 și 
1912 s-au înregistrat cutremure 
ce au pricinuit distrugeri. Cel 
mai puternic însă fămîne cel 
din 10 noiembrie 1940 cînd mii 
de oameni au rămas fără adă
post.

Aproape că nu există țară a 
lumii în care să nu se facă stu
dii și cercetări in domeniul seis
micității. Se înmulțesc vertigi
nos centrele de cercetări știin
țifice. crește tot mai mult ba
gajul de daté informaționale ce 
necesită un schimb de expe
riență periodic. Numai în acest 
an sînt programate patru im
portante conferințe internațio
nale dé inginerie seismică.

De curînd lașul a avut cinstea 
de a găzdui o asemenea întîl- 
nire à zeci de specialiști din 15 
State de pe toate continentele. 
Alegerea acestui oraș s-a făcut 
ca semn al aprecierii de care se 
bucură prestigioasele rezultate 
obținute de specialiștii Facultă
ții de construcții a Institutului 
politehnic „Gh. Asachi" și fi
lialei din Iași a Institutului de 
Cercetări în Cons.rucții și Eco
nomia Construcțiilor—ÎNCERC, 
în domeniul proiectării antiseis
mice à construcțiilor. Stația de 
încercări seismice din loca
litate este recomandată de 
U.N.E.S.C.O. ca una dintre cele 
mai mari și mai complexe din 
lume. Aici se încearcă construc
ții sau părți de construcții a că
ror greutate atinge 150 tone. 
Despre activitatea și necesita
tea creării stației ne-a vorbit 
inginerul loan Ciongradi — șef 
de lucrări la catedra de statică 
și rezistență a Facultății de 
construcții de la Politehnica ie
șeană, unul din membrii colec
tivului ce au proiectat platfor
ma de încercări.

Studiile noastre au in vedere 
calculul de rezistență la cutre
mure pentru construcțiile am
plasate în zonele de seismicitate 
existente în România. Dacă pen
tru construcțiile din Oltenia, 
Banat, Transilvania și Nordul 
Moldovei, situate în zonă seis
mică de gradul 6 se consideră 
suficient calculul de rezistență 
la vînt, nu același lucru se pe
trece eu cèle situate în regiuni 
unde gradul cutremurelor posi
bile este 7 sau 8. Cu atît mai 
necesar devine un calcul anti
seismic pentru localități ca 
Focșani șl Odobeștî aflate în 
zonă seismică de gradul 9. Con
strucțiile trebuiesc asigurate 
astfel ca în caz de cutremur să 
nu se distrugă, să nu dea naș
tere la victimă. Evident, se im
pune totuși un anumit grad — 
ce-i drept foarte scăzut — dé 
distrugeri. Suprimarea lui ar în
semna construirea unor clădiri 
masive, cu consum exagerat de 
materiale, lucru neaccéptât in 
nici o țară. Dar cum rezistența 
unei noi construcții nil se poa
te verifica așteptind cutremu
rul, acesta se simulează pe o 
platformă mobilă ce plutește au- 
tostabilizată pe o peliculă de 
3—5 mm de fluid. în cazul 
nostru între platforma fixă Și 
cea mobilă fluidul cu rol de eli
minare * frecării este apa. lm- 
primînd platformei mobile acce
lerații identice cu cele căpătate 
de sol In timpul cutremurului, 
se urmărește timp de 30—lo de 
secunde comportarea clădirii în 
ansamblu, tensiunile și solicită
rile ce apar in anumite zone.

Adăugăm că întreaga stație 
este de concepție românească, 
utilată cu aparatură modernă 
ce permite efectuarea dé expe
riențe din cèle mai complicate. 
Aici s-a încercat pe modele va
labilitatea 
seismice.
inginerul 
cercetător 
ÎNCERC,

numeroaselor calcule 
După cum ne spunea 

Dumitru Vasilescu, 
la filiala din lași a 

amplul studiu dina-

mic și seismic al structurilbr de 
rezistență de la centralele ter
moelectrice Chișcani și Rovi
naci au condus la soluții teh
nice constructive noi. Pe înălți
mea de 92 metri aceste struc
turi au amplasate trei planșee,

reflecte undele de șoc. 
că asemenea realizări

cara să
Numai _  _
sint mult îngreunate de schim
barea permanentă a fizionomiei 
orașelor. Aglomerările urba
nistice modifică sarcinile meca
nice de la suprafața solului. Pe

Despre preocupările specialiștilor legate 
de sporirea gradului de rezistență a cons- 

' i cadrul

Despre preocupările

tructiilor la cutremure, ne vorbesc în 
unei anchete internaționale : prof. S. CHER
RY, ing. I. CIONGRADI, ing. W. CLOUD, 
prof. B. GOSCHY, prof. E. KOKINOPOU
LOS, ing. D. VASILESCU.

de ultimul fiind suspendate ca
zane in greutate de zeci de 
tone. înălțimea de 250 m. a co
șului centralei venea să com
plice și mai/mult calculul de 
rezistența. Această complexitate 
de date a impus folosirea cal
culatorului electronic ce a indi
cat ca soluție optimă rezema- 
rea simplă a cazanelor în loc 
de încastrarea lor. Pe lingă fap
tul că i s-a conferit un înalt 
grad de rezistență, construcția 
s-a realizat și cu mari econo
mii de material. Și alte obiec
tive, ca Spitalul de pediatrie 
din iași, coșurile de fum de la 
Deva, Ișalnița etc. au benefi
ciat de rezultatele cercetărilor 
științifice de la Iași.

Firește, fiecare țară își orien
tează căutările în 'acest dome
niu în funcție de zonele seismi
ce teritoriale. Pentru noi — spu
nea William Cloud, directorul 
Institutului de seismologie din 
San Francisco — filozofia unei 
construcții este de a nu se pră
buși. Pentru aceasta încercăm 
să construim cît mai mult din 
fier și sticlă. Dar nu din orice 
fier și orice sticlă ci din acelea 
cu un înalt grad de plasticitate, 
care să nu crape la primul șoc. 
Dacă arhitecții ar conlucra mai 
mult cu noi, problemele s-ar 
simplifica căci există forme de 
construcții — ce-i drept mai pu
țin aspectuoase — dar cu o înal
tă rezistență.

Această ultimă idée a consti
tuit tema discuției avută , cu 
prof. dr. E. Kokinopoulos, pro
rector al Universității tehnice 
din Atena.

Considerați că viitorul aparți
nă construcțiilor înalte ?

— Da. deoarece de multe ori 
construcțiile joase sînt mai pe
riculoase deeît cele înalte. Niai 
bine rezistă clădirile ce au for
me geometrice regulate și mài 
cu seamă acélea la care centrul 
de greutate coincide , cu centrul 
de rigiditate,

— Rezultă că forma influen
țează mult creșterea sau seadé- 
dérea gradului de siguranță.

— Foarte mult. Cel mai bun 
și convingător exemplu ni-1 o- 
feră piramidele. Forma perfect 
regulată le-a făcut să reziste 
mii de ani. Cu cît „ornăm“ 
mai mult o clădire cu atît com
plicăm calculul antiseismic și-i 
micșorăm rezistența. Blocurile 
de formă cilindrică sau parale
lipipedică sînt cele mai réco
mandate pentru zonele cu cu
tremure.

în căutările pentru anihilarea 
efectelor Cutremurelor s-au con
turat și alte tendințe. Astfel în 
Japonia, țară des încercată de 
cutremure, există tendința de a 
se construi fie pe piloni, fié pe 
fundații continue. compacte, 
pentru ca vibrațiile să cuprin
dă întreaga construcție nu co
loane individuale. Tot japonezii 
construiesc case din lemn, ma
terial foarte flexibil ce face 
față cu mare ușurință oricărui 
șoc.

Atenția specialiștilor nu se 
îndreaptă însă numai spre con
strucțiile propriu zise. în ulti
mul timp tot mai mult teren 
cî.știgă ideea dacă nu cumva se 
poate facé ceva péntru ca unda 
de șoc a cutremurului să nu a- 
jungă pină la clădire, proté- 
jînd-o pe aceasta 
ravanè". „Poate
mai îndepărtat 
prof. B. Goschy 
sitatea tehnică

réâlizà dispozitive de 
a energiei undelor, 

colosal de mare. Sau 
vom găsi o poșibili- 
amplasa în jurul car-

de altă parte trebuie să ținem 
seama de natura rocilor-para- 
metru de care depinde direct 
propagarea undelor".

Dacă afirmațiile profesorului 
Goschy par puțin îndrăznețe, 
destul de fantezistă poate părea

la prima vedere ipoteza emisă 
de tot mai mulți specialiști că 
nu este departe timpul cînd a- 
semeni prevederii vremii se 
vor putea prevedea și cutremu
rele. „Numai că astăzi — re
marca prof. S. Cherry din Ca
nada — nici chiar vremea nu se 
poate prevedea exact. Or, pro
nosticarea cutremurelor ridică 
și probleme sociologice. Dacă se 
anunță ploaie omul nu se spe
rie dar dacă se va anunța pen
tru următoarele 3 zile un cutre
mur, panica va 
mult, este foarte 
nu Se producă".

Mai devreme 
omul nu se va mai teme de cu
tremur. Ceea ce astăzi reprezin
tă idee, proiect sau ipoteză, 
mîine va deveni instrument de 
apărare împotriva unor aseme
nea calamități. Pînă atunci însă 
specialiștii sînt preocupați în 
principal de progresul acestei 
știință în atît de importantul do
meniu al realizării unor con
strucții sigure, ieftine și dtțra- 
bile.

fi mare și mai 
posibil ca el sä

sau mai tirziu
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Prin dispozitivul pe care îl (ine în mină. pacientul 
poate regla intensitatea sunetului. Medicul stoma
tolog dispune și el de un microdiftizor. Melodiile 

pot fi alese de pacient după dorință.

UN
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la clădire,
prin niște „pa- 
că

dé 
din

în viitorul 
ne spunea 
la Urtivér- 
Büdapèâta

dintre pionierii ei

— se vor 
absorbire 
care este 
poate că 
tate de a
tierelor un fel de ecrane — de
sigur îngropate în pămînt —
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1N KHIRGHIZIA, LA 
TURTKVLSK va fi creat un 
mare rezervor artificial de 
apă. Cu această ocazie se va 
experimenta un procedeu in
genios de a împiedica absorb
ția în pămînt a prețiosului li
chid. întregul fund al viitoru
lui lac va fi acoperit, pe 650 
de hectare, cu o folie de poli
etilenă. Peste ea va fi depus 
un strat de pămînt de jumă
tate metru. Se consideră că 
investiția pentru această ope
rație va fi amortizată rapid 
datorită faptului că apa eco
nomisită poate fi utilizată în 
fiecare an pentru irigarea su
plimentară a 1 000 de hectare 
cultivate cu bumbac.

I
O CAROTA DE GHEAȚA 

DE 7 400 DE METRI à -fost 
prelevată de către americani

in Groenlanda și studiată de 
glaciologi danezi. Ea a permis 
urmărirea evoluției climei în 
ultimii 100000 de ani. Au 
fost stabilite oscilații cu o pe
rioadă lungă de 400 și de 
2 400 de ani. In același timp 
s-au obținut date amănunțite 
despre evoluția climei în ul
timii 800 de ani. Perioade de 
frig mai intens s-au înregistrat 
în secolul XV, la sfîrșitul se
colului XVII și începutul se
colului XIX. Călduri maxime 
au fost constatate în 1550 și 
1930. Se pare că există între 
două maximuri un ciclu me
diu de 63 de ani. Cea mai cal
dă perioadă din ultimii 800 de 
ani a fost cuprinsă între 
1930—1940. In prezent clima 
este în răcire sensibilă, pro
ces care va dura pînă Ifl În
ceputul secolului XXI; o în-

In 1846 doctorii dentiști Wells 
și Morton descopereau narcoza 
cu protoxid de azot și eter în a- 
mintirea acestui eveniment, la 
Baston, Acolo unde descoperito
rii narcozei au făcut primele de- 
motistfații ale metodei lor s-a' 
ridicat ..Monumentul anesteziei“.

în curind aveau să fie uitate, 
chinuitoarele chingi eu dare bol-, 
navii erau legați de masa de.o- 
perație pentru a fi imobilizați în 
timpul intervențiilor chirurgica
le, după cum avea -sa fie Uitată 
și durerea violentă a căriiii stră-- 
pun.îă pînă atunci ..pe viu“ de 
isiaturiul medicului. Să pusese o. 
primă și foarte solidă piedică în 
calea durerii fizice, tovarășă ne
dorită a operațiilor chirurgicale.

De atunci, oamenii de știință 
n-au încetat să caute noi rrtij-' 
1oa.ee de eliminare sau reducere 
a durerii, cu rezultate tot mai 
bune pentru pacient cit și pen
tru medic : noi substanțe ane-, 
stezice sau analgezice, diverse 
posibilități de întrerupere a 
transmisiei durérii etc.

învățați cu răsfățul secolului 
XX. pentru cei mai mulți dintre 
noi este greu de admis în mo
mentul de față însăși ideea ex
tragerii unei măsele fără obiș
nuita anestezie.

Și totuși. în cabinetele stoma
tologice pășim și acum cu oare
care stringere de inimă. Nu pu
tem să ne reținem un fior de 
teamă la vederea acelor instru
mente nichelate care, odată in-

călzire va fi simțită spre anii 
2010 său 2020 dar fără a atin
ge nivelul, din 1930. Oferind 
aceste pronosticuri cu o șansă 
de realizare, de 85 la sută 
cercetătorii Universității din
Copenhaga, fac o rezervă:
evoluția poluării atmosferei de 
către om poate influența pu
ternic clima deceniilor 
toare.

UN OM IN AUR. 
imaginea .surprinzătoare 
rită arheologilor sovietici 
au cercetat un mormînt antic 
din apropiere de Isșik, în 
Kazakstan. Mormîntul cuprin
dea resturile unui bărbat îm
brăcat în aur din cap pînă in 
picioare. Aproape 6 mie de 
ornamente de aur au fost 
descoperite cu acest prilej — 
îmbrăcămintea sa, zalele, în
călțămintea, totul era din 
metal prețios gravat cu figu
rine reprezentind tui berbec 
de munte. Alături de el — o 
mulțime de vase de aur. Mor
mîntul ar data din secolele A7 
sau VI î.e.n.

vii-

Irită 
ofe- 
care

trate în func
țiune, ne revol
tă gingiile. Am 
vrea să nu au
zim zbîrnîiăla 
enervantă a fre
zei, bâ chiar să 
nu simțim nici 
înțepătura ne
plăcută a injec
ției anestezice.

Sensibili la a- 
c-este dorințe ale 
pacienților, me
dicii stomato
logi din țară și 
din străinătate 
au introdus 
cabinetele 
metode 

înlocuiesc sau

în 
lor 

nbi, 
care înlocuiesc sau comple
tează cu succes obișnuita anes
tezie : acupunctura (practicată 
eu succes de medicul Irina lo- 
neseu Pogăeeanu la Clinica de 
stomatologie ortopedică a Facul
tății de stomatologie), muzica 
(așa numita melosonoprofilaxie, 
utilizată de dr. Tiberiu Orheianu 
și colaboratorii să!) curenții 
diadinamici, bă chiar hipnoza.

Cea mai recentă dintre meto
dele menite să reducă sau să e- 
limine, fără fiolă de anestezic, 
durerea care Însoțește in génè
re tratamentul stomatologic este 
andioanalgezia. studiată și expe
rimentată pentru prihla dată la 
noi in țară de studenta Ada 
Rudescu Cosiea, in cadrul unei 
lucrări dé diplomă care va fi 
prezentată in sesiunea din âcést 
an a Facultății de stomatologie 
din București.

Aparatul pe care l-a alcătuit, 
truda de un an de zile a proas
petei absolvéntè, îndrumată în
deaproape de prof. Eugen 
Costa, a primit, ca orice nou 
născut uh nume : DENTANAL- 
GO.

Alcătuirea acestuia pare, și 
esté, destul de simplă : 2 măg- 
netofoane obișnuite, prin asocie
rea cărora s-a obținut un efect 
stereo, căștile pacientului, casca 
olivă a medicului și dispozitivul 
de reglare a volumului sonor. 

Și tocmai aceasta este curiozi
tatea : cu un apărat atît de sim-

plu se obțin efecte de-a dreptul 
miraculoase.

Stimulii auditivi (muzica și 
zgomotul „alb“, care imită că
derea unei cascade) transmiși 
în căști împreună sau separat, 
acționează asupra cortexului și 
elimină senzația de durere prin 
modificările fiziologice pe care 
le determină.

în felul acesta, cei mai preten
țioși pacienți pot fi satisfăcuți. 
Ce poate fi mai confortabil de- 
cit să-ți rezolvi afecțiunile den
tare ascultind... melodia prefe
rată ?

Experimentat de Ada Rudescu 
Costea pe un număr de 107 pa- 
eienți, „derttanalgo'1 a dat re
zultate excelente și bune in 
93.4« o din cazuri (în rest, dure
rea nedepășind limite suportabi
le). După constatările ei. eficaci
tatea aparatului este mai ridica
tă la femei dectt la bărbați, 
iar în funcție de virată dă re
zultate deosebit de bune la per
soanele care au depășit 40 de 
ani. mai ales dacă sistemul ner
vos al acestora este echilibrat.

Ținind seama de cîteva deza
vantaje ale anesteziei clasice — 
durerea provocată de înțepătu
ra acului, eventualele simto- 
me secundare neplăcute (greață, 
vomă) precum și insensibilitatea 
locului injectat timp de 2—3 ore 
după terminarea operației — 
specialiștii sînt de părere că ge
neralizarea audioanalgeziei des
chide lărgi perspective practicii 
odontostomatologice. Nu este 
printre cele mai neînsemnate a- 
vantaje posibilitatea tratării 
fără durere a pacienților cu a- 
numite afecțiuni generale 
pertensiune. 
cardiace etc.), 
contraindicată 
zieelor.

In cabinetul prof. dr.
Costa, nu a mai fost nevoie să 
se utilizeze nici măcar o singură 
fiolă de Anestezic, o dată cu in
troducerea audioanalgezei.

Și întrucît este cît se poate de 
îmbucurătoare perspectiva să 
scăpăm de carii ascultînd zgo
mot de cascadă si armonii mu
zicale. sperăm că la Ministerul 
Sănătății vor avea ecou demer
surile făcute pentru omologarea 
și generalizarea metodei de
scrise.

— Știm că în ultimul timp 
experiențele dv. au abordat 
unul dintre cele mai noi do
menii de cercetare din chi- 
mia-fizică : aeronomia, care 
ar putea fi definită ca o știin
ță ce se ocupă de studiul fe
nomenelor ce au loc în at
mosferă. Cam generală acea
stă definiție a noastră, Spe
răm s-o detaliați dumnea
voastră.

— Am început, de circa doi 
ani, să lucrez asupra reacții
lor ce au loc în chemosferă, 
adică la altitudinea de 90—■ 
U)0 km. Încercăm în institu
tul nostru să simulăm reacții 
ce se petrec acolo sus, așa- 
numitele reacții chemiluminis- 
cente produse ca urmare a 
ciocnirii dintre doi atomi sau 
dintre un atom și o moleculă. 
De pildă, cînd un atom de 
oxigen se ciocnește cu o mo
leculă de mono-oxid de azot 
aceasta, din urmă suferă unele 
modificări. Apare o moleculă 
optic excitată de bioxid de 
azot care emite lumină. O 
altă reacție interesantă o con
stituie recombinarea a doi 
atomi de oxigen sau a doi 
atomi de azot: și aici apare o 
emisie luminoasă. Aceste reac
ții care se petrec in chemo
sferă pot. fi simulate și pe pă
mînt. Pentru aceasta noi dis-

prof. dr

WILHELM GROTH
directorul Institutului de Chi- 
mie-Fizică al Universității din 

Bonn

punem de o instalație con- 
stînd dintr-o sferă cu un dia
metru de 7,5 m. Ea poate fi 
încălzită la 350 de grade si în 
același timp se poate obține 
înăuntrul ei un vid de 10~9 
thori.

— După cum se vede ne 
aflăm în fața unor cercetări 
fundamentale. Credeți că re
zultatele obținute aici pot Avea 
într-un viitor previzibil apli
cații practice ?

— Cit de vaste vor fi a- 
ceste aplicații este greu de 
spus de pe acum. Dar despre 
existenta lor putem deja 
vorbi. Termenul „smog“ a de
venit binecunoscut în ultimul 
timp, mai ales locuitorilor 
Londrei și. New-York-ului, 
unde consecințele lui au fost 
de cîteva ori destul de grave, 
ca și în alte mari metropole 
ce au de înfruntat probleme
le legate de poluarea aerului. 
Smogul este provocat printre

altele de moleculele de oxi
gen excedat care 
reacție cu oxizil de azot, cu 
hidrocarburile șl cu alte sub
stanțe eliminate în atmosferă 
de automobile și de industrie. 
Sg află în studiu reacții ale 
azotului, care joacă un rol 
considerabil în poluarea ae
rului, ca și cele legate de 
combinații de clor sau fior.

— Ați putea să ne prezen
tați pe scurt stadiul în care se 
află aeronomia pe plan mon
dial ? '

— După cîte știu eu cer
cetări în acest domeniu se 
mai efectuează în Uniunea 
Sovietică șl in Statele Unite, 
cu ajutorul rachetelor, direct 
în chemosferă. Instalația de 
care dispunem noi la Bonn 
este unică în lume. Aș vrea 
să remarc cu satisfacție că în 
apest domeniu nou în știință 
cercetătorii români lucrează la 
o serie de experiențe foar
te interesante. La institutul 
nostru se află dr. G. Comșa, 
de la I.F.A, București, și Ger- 
aa Comșa de la Centrul de 
Chimie-Fizică din capitala 
dumneavoastră, ale căror stu
dii, repet, sînt foarte intere
sante și 
produce 
ție.

intră în

colaborarea cu ei nă 
o deosebită satîsfac-

B. ANDREI

O SIGURANȚĂ

alergii, 
cărora 

folosirea

(hi* 
afecțiuni 
lé este 

aneste-

Eugen

MARIA SUCIU

Cum poate ceda 

cuprul energia 
electrică necesară 
alimentării unui 
oraș cu 20 000 

de locuitori

în 1965 România începea să 
producă — ca urmare a cer
cetărilor efectuate la institu
tul de specialitate — primele 
siguranțe electrice de uz in
dustrial cu fuzibilul din ar
gint. Treptat se asimilează 
producția de siguranțe lente, 
rapide și ultra rapide. Dife
rența între ele constă în faptul 
— așa cum și denumirea o a- 
rată — că în timp ce primele

gra«r.

Imaginea prezintă detlec- 
torul unui televizor. Pe a- 
cest suport din plastic ter- 
mostabil este încasttat un 
circuit fudcțlonind în cu
rent continuu, care se în
călzește pînă iă IM de gra
de. Cu toate acestea deose
bita rezistență mecanică, 
temperatura ridicată la care 
se deformează ca și pro
prietățile sale de autostin- 
gere permit utilizarea ma
terialului plastic în aseme
nea situații. Unul dintre 
plasticele termostabile care 
încep să capete o largă 
răspîndire este „Norylul“. 
Prin rezistența sa la trac
țiune, întindere și flexiune 
el are proprietăți asemănă
toare cu ale metalelor. In 
schimb densitatea sa e de 
șase ori mai mică ca a fon
tei șl oțelului reprezentind 
Jumătate din cea a alumi
niului. El poate suporta 
temperaturi între 15#—IM 
de grade. Printre altele , el 
este utilizat pe toate ma
șinile Renault. de la R-5 la 
R-16, în construcția grile
lor de ventilare. Și aceasta 
fiindcă în Imediata apro
piere a parbrizului unei 
mașini lăsate la soare, în 
Interiorul el, temperatura 
aerului atinge 130—14#

DE CUPRU...
sesizează supracurentul după 
un timp destul de îndelungat 
de la aparițje. ultimele între
rup circuitul aproape instan
taneu în cazul că instalațiile 
s-ar afla în pericol.

Printre cei pentru care nou
tatea suscita un deosebit in
teres se număra și Gheorghe 
Dumitrescu, student la Facul
tatea de electrotehnică din Po
litehnica bucureșteană. Un an 
mai tîrziu, fiind repartizat la 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru electrotehnică, 
cerb să lucreze în colectivul 
condus de inginerul Ion Băr
bii, șeful secției „Echipamen
te electrice și bunuri de larg 
consum", care avea în studiu 
înlocuirea fuzibilului de ar
gint cu fuzibil din cupru. Ce 
înseamnă acest lucru, ce im
portanță are ? L-am rugat pe 
dr. ing. Florin Tănăsescu. di
rectorul institutului să ne ex
plice la. ce conduce finalizarea 
acestor cercetări.

„Numai în anul 1970 se ob
țin economii de peste 6.000.000 
lei prin înlocuirea argintului 
cu cuprul. Siguranțele cu fuzi
bil de cupru corespund tutu
ror condițiilor impuse de nor
mele interne și internaționale. 
Deși deocamdată aceste sigu
ranțe sînt folosite la protecția 
instalațiilor electrice de joasă 
tensiune. în viitor vor putea fi 
extinse și la cele de medie ten
siune“.

Cum s-a ajuns atei ? Să re
constituim principalele etape, 
ale drumului parcurs. Cînd 
s-au făcut primele încercări 
de înlocuire a argintului cu 
cuprul, chiar la curentul no
minal. datorită încălzirilor lo
cale foarte puternice siguran
țele se oxidau. Era deci nece
sară o răcire mai bună a fu
zibilului. Ideea de a deplasa 
punctul de strangulare către 
mărginea fuzibilului s-a ară
tat a da din ce în ce mai mul
te satisfacții. Au fost necesare

sute de probe și încercări, mii 
și mii de măsurători. „Succe
sul — spunea inginerul Gheor
ghe Dumitrescu — a fost găsit 
în deplasarea cu 12 mm fată 
de vechiul loc a strangulării. 
De remarcat că în caz de 
sdurt-circuit, limitarea curen
tului este normală".

Odată realizat și definitivat 
acest studiu (azi aceste sigu
ranțe sînt fabricate în serie la 
combinatul de industrie loca
lă din Timișoara) cercetările 
s-au îndreptat spre o altă di
recție : siguranțele cu pierderi 
reduse. Responsabil de pro
blemă: același tinăr inginer pe 
care de data aceasta l-am gă
sit în laborator unde împreună 
cu tînărul tehnician Savel Ichi- 
mfescu realiza noi circuite pen
tru experimentări.

Aflăm scopul 
țări. Siguranțele 
recare cădere 
Dăcă în țară se
de funcționare peste zece mi
lioane de siguranțe, o reduce* 
rț a căderii de tensiune cu 10 
milivolți la fiecare, reprezin
tă o economie de putere de 
energie electrică necesară ali
mentării unui oraș cum e 
Curtea de Argeș.

Cînd se părea că la siguran
țele cu pierderi reduse totul 
este în ordine, la una din pro
bele de laborator se constată 
o surpriză deloc plăcută : si
guranțele explodau.

— Nimeni nu a avut ideea M 
întocmirii unei statistici a o- 
relor, a zecilor, sutelor de- ore 
consumate pentru calcule, pen
tru redimensionarea părții dn*.- 
ceramică. Trebuia mărit spa
țiul interior ceeâ ce implica 
crâștereâ cantității de nisip 
cuarțos —■' material necesar 
stingerii arcului electric. Și în 
sfîrșit tPtul este în ordine.

noilor cerce- 
implică o ofi- 
de tensiune 
află în stare

1. V.
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Intîlnire

la Consiliul
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURÉR. președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului 
TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, și tovarășului 
GHEORGHI TRAIKOV, președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Bulgaria, următoarea tele
gramă :

.In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului- de Stat și al guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român, transmitem Comitetu
lui Centrai ăl Partidului Comunist Bulgar. Prezidiului 
Adunării Populare. Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, poporului bulgar cele mai calde felicitări 
cu prilejdl. celei de-a XXVI-a aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările 
remarcabile obținute de poporul bulgar, sub conducerea 
partidului său comunist, în opera de făurire a societății so
cialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii. în ridi
carea nivelului de trai.

Ne exprimăm convingerea ' că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Bulgar.' dintre Republica 
Socialistă România Și Republica Populară Bulgaria se vor 
dezvoltă și- întări cbntinuu, pe baza principiilor marxism- 
léninismului și internaționalismului socialist, corespunzător 
intereselor popoarelor român și bulgar, unității țărilor socia
liste. mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cau
zei socialismului și păcii în lume.

De ziua sărbătorii naționale urăm poporului frate bulgar 
noi succese pe drumul înfloririi Republicii Populare Bul
garia.

de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Iosif Banc, a avut 
marți dimineața o intîlnire cu 
președintele Vecei' Executive 
a; R. S. Serbia, Milenko Boia- 
nici,

■ La intîlnire. care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă. tovărășească, au participat 
din partea română Nicolae 
Giosan, președintele Acade
miei de Științe Agricole și Sil
vice și alte persoane oficiale.

Din partea sîrbă au asistat

Radivoi Marcovici, membru al 
Vecei Executive a R.S. Serbia, 
Dușan Gaici. membru al Ve
cei Executive a Regiunii Auto
nome Voivodina. 
semeneâ, de față 
R.S.F. Iugoslavia 
l'so bîjegovan.

Cu acest prilej, au fost abor
date unele probleme privind 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de colaborare și coo
perare romàno-iugoslave.

(Agerpres)

Fotbal pe glob

A fost, de a- 
ambasadorul 
la București

PREGĂTIREA PRACTICA
A MECANIZATORILOR

(Urmare din pag. I)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER. președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au adresat tovarășul«! K1M 
IR SEN, secretar general al Comitetului Central ai Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Coreene, și tovarășului ȚOI 
EN GHEN, președintele Prezidiului Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare Democrate Coreene, următoa
rea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, ai poporului român și al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea. Prezidiului Adunării 
Populare Supreme. Cabinetului de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene și poporului frate coreean calde 
felicitări cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Proclamarea R.P.D. Coreene a constituit un moment de 
importanță crucială în istoria poporului coreean, o strălucită 
victorie în lupta sa eroică pentru apărarea libertății și inde
pendenței naționale, pentru progres social.

Poporul român se bucură de marile succese obținute de 
poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Co
reea, în transformarea socialistă a țării. în dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, în Întărirea capacității de apărare 
a patriei și ridicarea nivelului de trai. Reafirmăm și cu acest 
prilej solidaritatea partidului și poporului nostru cu cauza 
dreaptă a unificării pașnice și democratice a Coreei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală româno-coreene. bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist, vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul po
poarelor român, și coreean, al unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste internaționale, al luptei comune împo
triva imperialismului, pentru triumful cauzei socialismului
SI ‘OSCII

Cu prilejul acestei sărbători vă urăm din toată inima 
succes deplin în activitatea consacrată edificării socialismului 
și înfloririi patriei. în înfăptuirea aspirațiilor de unitate ale 
poporului coreean.

Cu ocazia Zilei naționale a 
țării sale, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, Spas 
Gospodov. a rostit marți seara 
o cuvîntare la posturile româ
nești de radio și televiziune.

Cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a revoluției socia
liste din Bulgaria — 9 septem
brie 1944 — ambasadorul aces
tei țări la București. Spas Gos
podov. a oferit, marți seara, un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Marți după-amiază. la clubul 
..Progresul" din municipiul 
Brăila a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
22-a aniversări a proclamării 
R.P.D. Coreene.

La adunarea festivă au par
ticipat Kang lăng Săp. amba
sadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpree)

Vizitele delegației P. C. din Martinica
Continuîndu-și călătoria In 

țara noastră, delegația Parti
dului Comunist din Martini- 
ca. alcătuită din tovarășii 
Georges Mauvois, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.M., și Rene Bram- 
bân, membru al C.C. al P.C.M., 
a vizitat Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România, Muzeul satului, 
combinatul aP'c°l Asociației 
crescătorilor de albipe. precum 
și I.A.S. „Copăceni" și ,,30 De
cembrie“.

în județul Brașov, delegația 
a avut o intîlnire cu membri ai 
Comitetului municipal Brașov 
al P.C.R. și a vizitat Uzina 
„Tractorul", cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Cristian, precum și monumen
te cultural-istorice ți obiective 
turistice din județ.

Delegația a vizitat, de ase
menea, Muzeul Doftana și 
Combinatul petrochimic Șj Ra
finăria Brazi din județul Pra
hova.

INTRE LITERATURĂ
Șl CINEMATOGRAF
(Urmare din pag. 1)

intelectuală proprie care să 
impună un program propriu și 
nu asimilat comod din statutul 
normativ al altor arte, cinema
tograful capătă un caracter hi
brid care îl lipsește de simțul 
critic necesar oricărei arte. 
Vecinătatea literaturii ar fi pu
tut fi benefică pentru cinema
tograful românesc, dacă în locul 
transpunerii pe peliculă a unei 
simililiteraturi (pentru că biza
rul gen ad-hoc „scenariul-literar“ 
nu poate fi decît simililitera- 
tură) s-ar fi stabilit un program 
de ecranizări din opere clasice 
ale literaturii, constituind în a- 
celași timp, un test definitoriu 
pentru regizori și scenariști și 
un act cultural inestimabil, de 
popularizare a literaturii cla
sice. Cele două ecranizări reu
șite, „Moara cu noroc“ și „Pă
durea spînzuraților“ sînt, cu 
trecerea timpului, și operele 
cele mai rezistente din cinema
tografia noastră în ciuda im
perfecțiunilor lor în comparație 
cu ODerele literare.

Fleferindu-se la literatură 
MaioreScu spune : „dacă lipsa 
de orice literatură este unul 
din semnele de barbarie a po
poarelor. o literatură falsă și 
urîtă este cel dinții pas spre 
degradarea culturii începînde". 
valabile la vremea lor pentru

literatura noastră „începîndă" 
noi credem că spusele _ acestea 
se potrivesc astăzi cinemato
grafiei.

Recunoașterea crizei de va
loare a cinematografului și 
surprinderea cauzelor ei reale ar 
putea fi semnul unui reviriment 
necesar.

înainte de a face loc specu
lațiilor estetice privitoare la 
afinitățile dintre cinematograf 
și literatură se impune, însă, o 
evaluare din perspectiva eticii 
a relațiilor existente între cele 
două domenii amintite.

O anume confuzie care per
sistă în atmosfera morală crea
tă în relațiile dintre film și li
teratură frustrează cele două 
arte de la o conlucrare folosi
toare pe planul valorii.

Născut, de fapt, după 23 Au
gust, cinematograful românesc 
a fost lipsit de o tradiție. Lip
sa tradiției s-a îhcercat să fie 
suplinită prin subordonarea 
cinematografului de către lite
ratură. Privită în contextul cul
turii noastre, alegerea literatu
rii ca posibil tutore al unei arte 
incipiente este întemeiată, lite
ratura fiind coloana vertebrală 
a întregii noastre culturi.

Existau deci premisele unui 
început ferit de hazârd, cine
matograful putînd să-și facă 
exercițiul pe opere literare. în
ceputul. privit retrospectiv, ofe
ră revelația unor filme merito-

exprimată prin cuvintul autori
zat al inginerului ei șef. Cu atit 
mai mult cu cit, la urma urmei, 
întreprinderea se numără prin
tre principalii beneficiari ai a- 
cestui proces, participă sau ar 
trebui să participe Ia instruirea 
lor. De aceea nu vom aborda în 
acest articol răspunderile ce re
vin școlii (o vom face cu alt 
prilej) ci vom insista mai mult 
pe îndatoririle ce revin între
prinderii de mecanizare.

Intr-adevăr, programa școlară 
e deficitară, despre foarte mul
te aspecte ale meseriei se dis
cută pur... școlărește, dar se 
speră ca acele minime cunoștin
țe acumulate in școală să fie 
multiplicate in lunile de prac
tică ce le execută elevii in sec
țiile întreprinderii de mecani
zare a agriculturii. Paradoxal, 
însă, cit elevii se află in prac
tică, aceștia nu pot fi găsiți pe 
tractor. De cele mai multe ori, 
in această perioadă afectată de
prinderii meseriei elevii sini 
folosiți la ștersul mașinilor : ei 
sînt cei care trebăluiesc la în
frumusețarea secțiilor. A reieșit 
din cadrul anchetei întreprinse 
că in raza de activitate a I.M.A.- 
Slobozia elevii școlii profesio
nale încheie cei trei ani de stu
diu și nici măcar n-au partici
pat la executarea unor lucrări 
ea recoltatul cu combina, balota- 
tul paielor, cositul mecanic al 
finului, ca să dăm numai cîte
va exemple. Inexplicabilă a- 
ceastă atitudine a șefilor de sec
ție și a conducerii întreprinde
rii. grijulie doar în sensul în
deplinirii sarcinilor de plan și a 
conservării mașinilor, nu și in 
privința pregătirii profesionale a 
celor cu care vor lucra miine. 
Dacă acești factori responsa
bili s-ar ocupa mai mult de asi
gurarea calificării elevilor, in 
momentul angajării lor s-ar ști 
precis ce lucrări poate sau nu să 
execute fiecare. Ar cădea astfel 
concepția că în primul an de 
producție tinărul trebuie să exe
cute numai lucrări ușoare.

Cîte din lacunele procesului de 
învățămint ar putea fi inlăturate 
dacă practica în întreprindere 
i-ar familiariza pe elevi cu lu
crul la diverse mașini, dacă a- 
cest interval de timp ar fi in
tegral folosit pentru formarea 
unor reale deprinderi practice 
ne relevă un exemplu luat chiar 
din acest județ de la o între
prindere vecină. (Cu aceasta nu 
dorim in nici un fel să dimi
nuăm răspunderile școlii ci. in 
condițiile date, să evidențiem 
posibilitățile ce stau la 
unității productive.)

La I.M.A. Ciulnița 
nit tineri cu rezultate 
bile. De exemplu. Dumitru Bu
nea și Marian Tăbleț. au realizat 
15.080 lei și, respectiv 12 250 lei 
venituri pe tractor in aceeași 
lună cind cei de la I.M.A. Slo
bozia abia de realizaseră 4—5 mii 
de lei. Această stare de lucruri 
ne-a îndemnat să aflăm opinia 
celor de aici privind antrenarea 
multilaterală in producție a ti
nerilor mecanizatori. Aproape 
toți tinerii angajați au realizat 
venituri încă din prima lună 
de producție la fel de mari cu 
mecanizatorii mai vechi în mese
rie. „Noi le cunoaștem foarte 
bine capacitatea de muncă Încă 
din perioada de practică, ne 
mărturisește tovarășul Preda 
Oprea, inginerul șef al întreprin
derii. așa că o dată angajați au 
fost repartizați să execute in 
primul rind lucrările corespun-

zătoare ce le mai executaseră și 
progresiv, sub o atentă obser
vare și îndrumare, și pe celelal
te. Pentru fiecare tinăr mecani
zator proaspăt angajat am în
tocmit o fișă personală, pe baza 
căreia, la sfîrșitul săptăminii, 
împreună cu șeful de secție, le 
analizăm activitatea : ce lucrări 
au executat, in ce timp, cu ce 
calificativ au fost recepționate, 
ce defecțiuni Ia mașini au avut 
și cum le-au înlăturat“.

Exact, contrariul situației 
la I.M.A. Slobozia. Probabil 
pentru că se desfășoară sub per
manentul control al cadrelor di
dactice — școala se află in ime
diata apropiwe a întreprinderii 
— la I.M.A. Ciulnița practica e- 
levilor este cu adevărat o pe
rioadă în care calificarea se con
turează tot mai mult in fiecare 
an. De aici are de ciștigat atît 
întreprinderea, efere imediat 
după angajare i-a angrenat pe 
proaspeții mecanizatori in cam
pania de recoltare cit și tinerii 
care încă din prima lună au ob
ținut ciștiguri stimulatorii. Am 
pus față in față salariile reali
zate pe perjoada campaniei de 
vară de cîțiva tineri noi anga
jați de către cele două între
prinderi': Florea Gurghiu. 948 
iei, Costică Baboi 728 lei, Ni
colae Chiriță 697 lei (I.M.A. 
Slobozia) și Ștefan Rulea. 1 200 
lei. Marian Tăbleț. 1 158 lei. Du
mitru Bunea 1 348 lei (I.M.A. 
Ciulnița).

Exemplele amintite fac inutile 
alte comentarii. Randamentul 
in producție al tînărului mecani
zator proaspăt absolvent al șco
lii profesionale privit sub toate 
aspectele, nu numai cantitativ 
ca în cazul de fată, este direct 
proporțional cu interesul ce se 
manifestă de factorii răspunză
tori pentru a i se asigura incă 
din perioada de școlarizare, de
prinderile practice necesare mi- 
nuirii întregii game de mașini 
cu care este înzestrată agricul
tura noastră. Ir, acest proces, 
răspunderi importante revin atit 
școlii cit mai ales întreprinderii 
unde se efectuează practica. 
Pentru că elevul de azi este me
canizatorul de miine. Și cum 
și-l pregătește așa îl va avea.

• Aflată în turneu in Coreea 
de Sud, echipa de fotbal Benfica 
Lisabona a susținut două jocuri 
cu selecționata țării. In primul 
meci fotbaliștii portughezi au 
obținut victoria cu scorul de 
5—-0 (2—0), iar în cel de-al doi
lea scorul a fost
(1-1).
• In campionatul

fotbal s-au disputat 
Iată î ........
Șahtior 
Tașkent 
grad — 
Dinamo 
2—0 ; Ska Rostov pe Don — Tor- 
pedo Kutaisi 0—0.

• în etapa a 5-a a campiona
tului elvețian de fotbal, echipa 
Lausanne a înving cu scorul de
1— 0 pe Young Boys. iar F.C. 
Sion a terminat la egalitate 
(3—3) cu Chaux de Fonds. Alte 
rezultate : Bienne — Bellinzona
2— 1 ; Fribourg — Servette Ge
neva 0—3 .

egal :

deunional 
noi întîlniri. 

rezultatele înregistrate : 
Donețk — Pahtakor 

3—0 ; Zaria Voroșilov- 
Torpedo Moscova 4—1 ; 
Kiev — Din’amo Tbilisi

Da ! Așa da, stimați colegi de la Radio. Ceea 
ce ați reușit în „gustatele“ transmisii de dumi
nica trecută întrece, parcă, tot ce realizaserăți 
pină acum, in această privință. Nu-i vorba nu
mai de cț ne' doare pe noi, cei care suferim cu 
juvervtiștîi,, ci chiar de maniera — sugestivă și 
operativă — în care ne-ați ținut la curent cu 
tot ce se întîmpla pe marile noastre stadioane. 
Jar în ceea ce ne privește pe noi, juyentiștii și 
cei care suferim cU ei, sintem pe deplin satisfă- 
cuți. Pentru prima dată toată țara cunoștea — nu
mai la cinci minute după ora H a începerii pat- 
tidelor de „A“ — TOATE rezultatele de la tine
ret. Mulțumim. Mulțumim, în 
primul rînd,. colegului Ion Ghi- 
țu'lescu — omiil care a dirijat 
cu siguranță și inteligență toată 
operația de informare prin eter. 
Mulțumim, apoi, celorlalți co
legi : lui Gh. Minoiu (statornic 
prieten al juventiștilor și ex
perimentat interlocutor în dia
logul cu publicul), lui Nicolae 
Soare (care ne-a oferit și ceva 
amănunte „picante" despre că
deți), lui Dan Voicilă (întotdea
una prompt și îndatoritor față 
de juventiști). lui Mureșan. și 
lui Secoșan (care, de asemenea, 
ne informează cu religiozitate 
despre fiecare partidă de-a, 
noastră), lui Ilisei (care. în sfir-f- 
șit, nu ne-a uitat) și chiar lui..
Domozină (deși a comunicat rezultatul numai 
...la cerere) sau lui Costin (deși e debutant). 
Aducîndu-vă cuvenitele mulțumiri ale juventiș- 
tilor. vă aducem aminte — stimați colegi de la 
Radio — și că alaltăieri. 6 septembrie, ați ridicat 
o ștachetă pe sub care nu v-am dori și nu 
ne-am dori să treceți vreodată.

Ocupîndu-ne acum de întrecerea propriu-zisă, 
nu se poate să nu începem cu o constatare ge
nerală : la tineret — rezerve (of, că nu mai scă
păm odată si odată de titulatura asta insipidă !) 
nici o echipă n-a putut acumula, în aceste prime 
două etape, patru puncte. Nimeni, adică, n-a 
obținut două victorii — ceea ce ar putea prii« 
jui cuiva eventuale cuvinte critice.la adresa a 
tacurilor juventiste, dar nouă ne prilejuiește nu 
mai cuvinte bune despre îndîrjirea cu care mtn 
jii iau joaca în serios și despre apropierea va
lorică dintre teamurile cadete.
■ Argeșenii, care anul trecut au tot înotat prin 
subsolul clasamentului (in final, locul 15) au ju 
cat bine si în deplasare (0—0 la Craiova) âșa câ, 
iată-i, acum sînt în fruntea clasamentului. Ne 
surprinde startul slăbuț al băcăuanilor (campio
nii au realizat două draw-uri, dar duminică, â-

JUVEN

casă, au egalat greu, abia în ultimele minute !!), 
după ciîhn este de neînțeles ce se întîmplă cu 
Farul — care, înfrintă și atașă și în deplasare, 
este singura echipă juventlstă cu zero punct« 
(golaveraj : 2—5!!). în rest, progresiștii..șl cefe
riștii timișoreni (promovații .') au Confirmat șt 
în etapa a doua (acumulînd rfte trei puncte), 
iar Jiul și Petrolul încep de. pe acum să bîjbîie 
prin întunecimile .Juminate doar de... lanterna 
roșie. » „

Etapa a doua consemnează și surprize. Cin# 
s-ar fi așteptat, de pildă, ca tînărul portar ie 
șean Costaș (excepțional și imbatabil la Ploiești

— ceea ce-i determinase pe con
frații d£ la „Fotbal“ sâ-1 reco
mande pe acest cerber de 17 ani 
pentru lotul național de juniori) 
Să fie 'Ingerwlnchiat chiar în 
Dealul Copoului de ...bobocii de 
pe malul Begăi ?! Său cine ar 
fi crezut că minjil de la U.T.A. 
nu vor putea trece, pe teren 
propriu, de colegii lor de. vîr- 
stă din Dr. Staicovici. Câ să nu 
mai vorbim că tot surprize se 
numesc și cele cinci rezultate 
egale (dintre care trei de 1—1) 
înregistrate într-o etapă !

In cronica de marțea viitoare, 
cînd ne vom ocupa pe larg de 
zecile de nume noi care au apă
rut to această toamnă în forma
țiile juvemgiste, vom stărui, tot

odată. și asupra cauzelor care explică aceste 
binevenite surprize. Astăzi, să mai spu
nem doar cîteva cuvinte despre juventiș- 
tli promovați — tot în această toamnă — 
în primele formații ale cluburilor lor. Iordâche, 
minzul titularizat de antrenorul Mărdărescu, 
după ce la Ploiești fusese notat doar cu 6, acum 
— acasă 
rat : 8. Să-ți fie înti:-un 
bor (adică „blîndul“, în 
luase 8 la Pitești, dar de 
l-a notat numai ou 6. Nu 
avem mare încredere în 
nescu. Un alt antrenor
Robert Cosmoc, ține morțiș să-și găsească prin
tre juventiști un fundaș dreapta : în prima eta
pă a încercat cu Grama, dar acesta n-a cores
puns și l-a schimbat; alaltăieri a încercat cu 
altul — Mustafa. Nota : 6. Să mai vedem...

Dar ne-am luat cu vorba și am uitat că spa
țiul rezervat Juventiștilor este, totuși, limitat. 
Deci, pe marți...

TISTII

a apărat mai curajos și mai inspi- 
ceas bun, tinere ! lam- 
traducere românească) 
data aceasta cronicarul 
ne temem însă, fiindcă 
„ochiul“ lui Tinel Stă ■ 
care iubește tineretul,

G. MITROI

Intre 1 și 16 septembrie, in 
sala Casei tineretului din Iași 
se desfășoară cea de-a 2-a 
ediție a Festivalului șahistic 
ieșan organizat de C.J.E.F.S. 
Iași și Clubul sportiv univer
sitar „Medicina". Particulari
tatea acestei competiții constă 
in faptul că pentru prima 
dată in țară se îmbină în ca
drul unui singur concurs șahul 
de performanță cu cel de 
masă. Alături de maestra in
ternațională Maria Pagorevici 
și de maeștri ca Dumitru Ghiz- 
davu. Șerban Neamțu șînt 
prezenți în concurs jucători de 
categoria I și II, mare parte 
din ei fiind elevi și stildenți 
din întreaga țară.

Cele 4 turnee ale festivalu
lui vor contribui, sperăm, la 
atingerea scopului țaronus de 
organizatori ca cei mai tineri 
șahiști să 
riența 
tent 
curs

învețe din expe- 
maeștrilor. Concomi- 

se desfășoară și un con- 
de dezlegări de probleme 
șah : și aici participarea 
foarte numeroasă.

îndemina

am intil- 
aprecia-

furtunoasă“, 
„Moara 

.Viața nu 
în 
cu 

încerca 
respectând,

rii : „Noaptea
„Desfășurarea“, 
noroc” sau „ 
Remarcabilă apare, 
rînd, onestitatea 
cinematograful 
definească 
sență, substanța oferită de ope
rele literare. Neizvorînd însă, 
se vede. dintr-un program 
ferm, stabil, coexistența dintre 
literatură și cinematograf a de
generat într-o ----------- "
nematografului ■ 
tură.

Lucrul a fost 
mentul în care 
s-a autonomizat , _ .
industrie. Absolut nouă, fără o 
elită intelectuală cate să în
cerce să precizeze specificul ar
tei filmului, fără masa de teh
nicieni pregătită special în 
școli pentru industrie cinema
tografică și. fără personalități 
regizorale care să poată pregăti 
competent pe viitorii regizori, 
această formă de creație colec
tivă a început să lucreze în ne
cunoscut. Materia spirituală a 
furnizat-o în continuare litera
tura, dar nu prin opere de valoa
re recunoscută, ci prin inventa
rea unei literaturi cu totul aparte 
(o . literatură pentru cinema !) 
numită „scenariu literar“. Ne
supusă unei judecăți critice au
torizate și, mai ales, judecății 
gustului public (decît în forma 
„finită“ a filmului) această „li
teratură" putea fi orice era 
scris pe mai multe pagini (și, în 
general, paginile erau multe 
din moment ce se plătea după 
cantitate. luCru care excludea 
astfel exigența creatorului dar 
și a celor care o apreciau). Fil
mul nu trebuia să fie decît pu-

cu 
iartă“, 
primul 

care 
să se 

în e-

supunere a ci- 
față de litera-

posibil în mo- 
cinematdgraful 

ca instituție și

I

Campionatele europene de talere

OPRIMĂ CIFRĂ ABSOLUTĂ

ION DUMITRESCU

Ieri. în ziua de debut a Cam
pionatelor europene de talere, 
ambianța poligonului Tunari a 
fost cu adevărat neobișnuită. Pe

Avanpremieră la „internaționalele “ de atletism ale României unde așteptăm ca Ileana Silai (in prim 
plan) să urce din nou pe podiumul victoriei.• •••••

nerea în imagine a literaturii 
cinematografice ! Astfel, dintr-o 
posibilitate de integrare în pa
trimoniul culturii noastre,, prin 
direcționarea de către litera
tură, cinematograful și-a ratat 
independența devenind cenușe- 
reasa literaturii. Mai direct 
spus . un fel de refugiu pentru 
scriiturii care nu puteau supor
ta competiția în literatură sau 
pentru cei a căror momentană 
criză de creație literară putea 
fi convertită în creația îngădui
toare a cinematografului. Mo
bilul acestor transferuri stă în- 
tr-’o mare .măsură și în cîștigu'l 
pe care l-a oferit mult timp ■' ci
nematograful celor care-1 „cre
au“. Consecințele unei astfel 
de stări morale sau repercu
tat însă cu o fatalitate ime
diată asupra valorii operelor 
cinematografice. O exigență de 
valoare în crearea operelor in
tr-un astfel de context este ex
clusă'pentru că nu poate fi 
vorba de valoare acolo unde 
fundamentul
Or.
străbate 
creator 
urmă și 
artistice.
rată, marea literatură, este ne
fastă pentru cinematograful 
românesc, ci literatura fără va
loare care constituie „baz^“ 
viitorului film Nu deslitera- 
turizarea cinematografului este 
condiția esențială a depășirii 
crizei de valoare, ei reconside
rarea stării morale din jurul 
cinematografului. Fundamenta
rea unor raporturi de' echitate 
între cinematograf și literatură 
ar’ constitui după Opinia noas
tră baza unei colaborări fruc-

tuoase pentru ambele arte. îm
prumuturile cinematografului 
din literatură sînt 
pentru că literatura

necesare, 
întruchi-

pează valoric natura spirituală 
a poporului nostru și spre a- 
ceasta trebuie să tindă și cine
matograful nostru.

TRICOUL
(Urmare din pag. T)

lipsește, 
morală 

fatal opera unui 
dîndu-i în cele din 

dimensiunea valorii 
Nu literatura adevă-

moral
personalitatea 

opera 
în

tricou ci numai o fîșie, 
așa cum ajunge acest u- 
Iuitor trofeu în mîna su
porterului electrizat, după 
o bătălie cruntă cu frații săi 
într-u fanatism. Aici surîsul 
indulgent al observatorului 
cu mintea rece menține o su
perioritate aparentă : infan
tilismul manifestărilor pasiu
nii ‘nu poate anula frumuse
țea pasiunii însăși. Iar secolul 
flagelează blazarea cu biciul 
împletit din asemenea fîșii de 
tricouri și alungă — în acest 
fel destul de ciudat — zara
fii din templul dăruit exem
plarelor celor mai înzestrate 
cu voința de a învinge.

Trăsătură omenească defi
nitorie.

Sac de pînză cu trei găuri 
pentru cap și brațe, indivi
dualizat printr-un număț a- 
plicat fără eleganță, tricoul 
deține toate secretele învin
gătorului, de la plictisitorul 
antrenament de rutină, pînă 
Ia căutarea ultimei picături 
de energie pe povîrnișul e-

puizant al întrecerii — ba nu, 
niciodată ultima, totdeauna 
se mai află una și după aceea, 
dar cu ce preț ? Fără ispita 
abandonului, însă, ce ar mai 
fi laurii celui ce știe s-o în
vingă ? Mulat pe bustul a- 
tletului, tricoul se află exact 
acolo, la intersecția celor 
două forțe : o inimă care 
vrea sălbatic și un văzduh 
a toate învăluitor, inert, de- 
șirant ca nimicul. Bombar- 
dînd dinăuntru în afară piep
tul acela cu o sută de explo
zii atomice pe minut, inima 
rămîne biruitoare asupra re
nunțării, sub tricoul care, 
miraculos, nici măcar n-a fost 
perforat.

Pe urmă toată lumea se 
uită la cronometru, la tabela 
electrohică de marcaj, la di
fuzoarele stadionului, la tot 
soiul de obiecte apatice în 
perfecțiunea lor mecanică. 
Tricoul, năclăit de transpi
rație, mototolit ca dracul, e 
rupt în bucăți. Intindeți mina, 
apucați și voi o fîșie, nu vă 
fie rușine, merită.

locurile fixe de deasupra șan
țului de unde țișneau, la co
mandă, „farfurioarele zburătoa
re" s-a perindat toată elita arme
lor cu alice din Europa. Multe 
„nume“ dintr-un tabel întreg de 
nume ; multe ambiții! a căror 
împlinire a început să se contu
reze) : mulți tineri care adulme
că prilejul — acest mare prilej 
al C.E. — de a se afirma ; în 
sfirșit, impresionantă exactitate, 
despre care mulți, gîndindu-se 
la sportul armelor cu foc, iz
butesc doar vag să Și-o repre
zinte. Totul trebuie văzut și 
trăit acolo. între pocnituri seci 
și fum albastru de fosfor. între 
pocniturile seci pe care spec
tatorii la acoperă vorbind in 
șoaptă...
—„Șanțul" — proba de debut 
— și-a restrâns programul sta
bilit inițial, de la patru zile a 
cîte 50 de talere la individual, 
la formula 75—75—50 reparti- 
z.ată pe trei zile. Primul „tur 
de scrutin" de 75 de talere, a 
avut și un mare performer : 
sovieticul P. Senicev. cu 75 de 
talere doborite ! Bine secondat 
de coechipierii săi Alipov, Va- 
sileț și Kulakov, Senicev 
și satisfacția 
primul loc, deocamdată, echi
pa U.R.S.S. ~ " ”””
că... zarurile 
cate decit o dată. Decantarea va
lorilor a început, așadar. La 
individual, după Senicev — acest 
amator de cifre absolute — ur
mează colegul său A. Alipov, 
grecul L. Patronis și B. Hoppe 
(R.D.G.) care n-au greșit de
cît o dată : 74 de talere făcute 
țăndări și doar cite unul — no
rocos — lăsat să zboare.

Ce fac insă reprezentanții noș
tri ? Adică Dumitrescu. Po- 
povici, Florescu și Ioneseu ? Ei 
au izbutit câte 70 (primii doi) și 69, 
ultimii : performanțe care nu re
prezintă potențialul lor maxim. 
Nu este 
desigur. Terenul 
reface 
manșe. Dar putea fi și mai bine, 
căci Dumitrescu sau Florescu 
s-au ..jucat“ și ei. de multe ori, 
cu cifrele absolute... Pe marele 
tabel .sinoptic al rezultatelor (o 
primă mențiune organizatorilor 
pentru modul operativ și corect 
de a-1 completa) cea mai tare 

serie a fost ultima, a treia, in 
care 18 concurenți au mers pe 
..fix“. Poate că tot așa. crescin- 
dă. va fi și curba rezultatelor 
trăgătorilor noștri ; spre final va 
atinge ea (oare) cotele maxime ?

Clasamentul concursului pe 
echipe are un lider meritoriu : 

A U.R.S.S. — 287 t ; Franța și 
’ FR.D.G„ cu cîte 286 t. emit pre

tenții directe ; ca și R.F. a Ger
maniei — 285 t (altă echipă te
ribil de omogenă). Dacă mai so
cotim Spania (280 t) și Italia 
(279 t). ajungem la locurile VII 
—VIII pe care Anglia și Româ
nia le ocupă la egalitate : 278 t, 
dintr-un total d»> 16 formații. 
Astăzi, foarte inițiați deja în 
jocul rezultatelor, vom urmări 
manșa secundă.

• Antrenorul federal Gh. Ola, 
care urmărește pregătirile echi
pei U.T.A. în vederea confrun
tării cu Fejenoord, se arată 
mulțumit de forma campioanei 
noastre. „Și in jocul de dumi
nică, cu Progresul, U.T.A. a lă
sat ««impresie bună, jucătorii 
acționînd ordonat, respectînd 
cu sfințenie indicațiile tactice 
primite la cabine. De notat că 
Flavius Domide a făcut o par
tidă de zile mari, dind, se pare, 
semnalul intrării intr-o formă 
foarte bună".

în această săptămînă U.T.A. 
se va antrena sub îndrumarea 
„secundului“ Ion Reinhardt, 
căci Coco Dumitrescu va pleca 
marți la Rotterdam pentru a 
urmări mânșa a doua a finalei 
„Cupei Intercontinentale“, Fe
jenoord — Estudiantes la Plata.

• Ieri dimineață l-am sunat 
la telefon pe rapidistul Dumi
tru. Vroiam să-l întrebăm, 
printre altele, de ce in repriza 
a doua a cerut să fie schimbat 
și cum explică el jocul slab 
prestat de Rapid in partida cu 
Jiul. Dar n-am avut, însă, șan
sa de a-1 găsi acasă. Era plecat 
— „de cum s-a crăpat de ziuă“, 
mi s-a răspuns -r la pescuit. 
Noroc că soția lui, gimnasta 
Claudia Pandelescu-Dumitru,

are
de a aduce pe

Deocamdată fiind- 
n-au fost arun-

un semnal de alarmă, 
se mai poate 

in următoarele două

VIOREL RABA

MERIDIAN
• MARȚI, in cadrul campio

natelor europene de natație, 
care au loc la Barcelona, înotă
torul vest-german Hans Faa- 
snacht a stabilit un nou record 
al Europei in proba de 200 m li
ber cu timpul de 1’56’’ 4/10. Pe 
locul doi in' această serie s-a 
clasat Marian Slavic (România) 
— 1’59” 5/10 (nou record al Ro
mâniei). Marian Slavic s-a ca
lificat. de asemenea, pentru fi
nala probei.

• Rezultatele înregistrate în 
cadrul grupelor preliminarii ale 
campionatului european de polo 
pe apă de la Barcelona : Grupa 
A : Franța—Austria 5-3 
0-0, 1-1, 1-1) ; Grupa
U.R.S.S.—Belgia 12-1 (3-0.
5-6, 1-0) ; Spania—Finlanda 
(2-0. 4-0. 2-1, 2-0) ; Grupa 
Italia—Suedia 8-4 (2-1, 3-0, 
2-3).

(3-1,
B :

3-1,
10-1
C :

1-0,

s-a arătat dispusă — și, aveam 
să constatăm, competentă — să 
răspundă întrebărilor noastre.

,,tn repriza a doua., la o „bus
culadă“, produsă pe Ia mijlocul 
terenului, un jucător de la Jiul 
— nu știu sigur care — a căzut 
peste el, lovindu-1 în spate. La 
aceasta s-a mai adăugat, apoi, 
o lovitură recepționată în tibia 
piciorului drept. Acuzind du
reri persistente, care îi scădeau 
vizibil capacitatea de efort, și-i 
încetineau mișcările, Dumitru 
a cerut antrenorilor să fie 
schimbat.

• Un meci interesant a avut 
Ioc la Craiova, Iată opinia unui 
martor ocular, competent și au
torizat, arbitrul de centru al 
jocului — ALEXANDRU PÎR- 
VU. „A fost o partidă hună, 
contrar unor aprecieri subiec
tive. Jocul a fost punctat de 
cîteva momente gen „El Mun- 
dial". De exemplu, execuția lo
viturilor libere nu s-a făcut 
după tiparul obișnuit, adică șu- 
tpl șablon, puternic, să spargă 
zidul, ci altfel, ntai subtil, mai 
inteligent. O mostră, o schemă 
braziliană, dacă vreți : la o lo
vitură liberă, lingă minge s-au 
așezat Oblenienco și Strimbea- 
nu. Elanul l-au luat amindoi : 
prințul a ridicat mingea peste 
zid, iar al doilea a ajuns deoda
tă cu balonul in spatele zidului 
și, printr-o foarfecă pe spate, a 
șutat spre poarta lui Niculescu. 
Apropo : deși vina pentru gol 
revine in totalitate portarului 
piteștean, paradoxal, el a apă
rat excepțional. Dobrin a fost 
„șters" pentru că tot timpul 
Strîmbeanu și Deselnicu l-au 
ținut ca într-un clește, în plus 
el n-a prea fost ajutat nici de 
coechipieri. O impresie bună 
mi-a făcut publicul care l-a a- 
plaudat la scenă 
Niculescu. Un gest 
impresionat a fost 
lor doi căpitani de 
la sfîrșitul jocului, __
tat și mi-au mulțumit 
arbitraj.

• Valentin Stănescu ne spu
nea ieri dimineață : „de cînd 
sînt la Brașov, de doi ani, nu 
au venit atiția spectatori ca 
duminică, la vreun meci de-al 
nostru. Cred că două—trei mii 
dintre ei au venit special pen
tru a-1 vedea pe Dumitriu. Și 
Niky, receptiv, a făcut, ca si la 
Pitești, o partidă excelentă, în 
timpul căreia nu a uitat să joa
ce și pentru delectarea „tribu
nelor"... Și cînd te gîndești că 
duminică Rapidul n-a fost in 
stare timp de 95 de minute să 
lege măcar o acțiune mai acă
tării...

I

deschisă pe 
care m-a 

acela al ce- 
echipă care, 
m-au felici- 

pentru

DUMITRU VIȘAN
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SARBATOAREA POPORULUI 
BULGAR

VIENA 8 — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : O delegație de ziariști ro
mâni reprezentanți ai principale
lor noastre organe de presă, care 
se află în vizită în Austria, a fost 
primită marți dimineața de pre
ședintele Franz Jonas. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire 
cordială. Referindu-se la apro
piata vizită în Austria a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președin
tele Franz Jonas a subliniat că a- 
ceastă vizită „este așteptată cu 
mare bucurie și interes. Ea este 
apreciată ca un eveniment atît de 
oficialitățile Austriei cît și de po
porul austriac".

Evocînd vizita pe care a făcu
t-o anul trecut în România și în
trevederile pe care le-a avut cu 
conducătorul statului român, 
Franz Jonas a spus : „Acest con
tact nemijlocit mi-a permis 
să cunosc pe domnul Nicolae 
Ceaușescu ca omul de stat care 
tratează cu înțelepciune politică și

personalitate. Această latură u- 
mană a întîlnirii noastre a înles
nit convorbirile, a permis ca ele 
să constituie un succes“.

Președintele Austriei a subliniat 
că vizita pe care președintele 
Consiliului de Sat al României, 
Nicolae Ceaușescu, o va face în 
Austria reprezintă o demonstrație 
de prietenie reciprocă, o expresie 
a unei dorințe de colaborare. în 
acest sens, — a spus Franz Jo- 
nas — cred că evoluția relațiilor 
dintre țările noastre are perspec
tive de succes, un mare viitor.

S-au împlinit 16 ani de cînd 
Curtea Supremă a S.U.A. a 
decretat drept anticonstituțio
nală segregația rasială în șco
lile publice. Cu toate acestea, 
în prezent așa cum relevă ul
timele statistici oficiale, doar 
35 la sută din cei 2 552 000 
copii de culoare frecventează 
școli integrate, restul continu- 
înd să fie supuși regimului de 
segregare. Pe lîngă discrimi
narea rasială mai există o pie
dică serioasă în drumul co
piilor de culoare spre școli: 
venitul mediu anual al unei 
familii de negri este cu 40 Ia 
sută mai mic decît cel al al
bilor. Totodată, nivelul șo
majului în rindul populației 
de culoare este mai mult de- 
dt dublu față de cel înregis
trat în rîndul albilor.

Conferința la nivel inalt
a țărilor nealiniate

într-o impunătoare clădire care domină „Mulungushi Village“, 
cartier modern construit recent în capitala Zambiei, Lusaka, s-a 
deschis marți cea de-a treia conferință la nivel înalt a țărilor neali
niate, la care participă reprezentanți din peste 60 de state din 
Africa, Asia, Europa și America Latină.

PHENIAN 8 (Agerpres). — 
La Phenian a avut loc marți, în 
prezența conducătorilor de par
tid și de stat, adunarea fbstivă 
prilejuită de aniversarea, la 9 
septembrie, a 22 de ani de la 
proclamarea Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Kim Dong Gyu, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, a prezen
tat în fața participanților la adu
nare un raport. Vorbitorul a sub
liniat realizările poporului R.P.D. 
Coreene, dobîndite sub conduce
rea partidului, în dezvoltarea e- 
conomiei socialiste, în ridicarea 
nivelului de viață, material și 
cultural. El a evidențiat, totoda
tă, rolul statului democrat core
ean, independent și suveran, în 
dobîndirea acestor succese. Vor
bind despre năzuința fierbinte a 
poporului coreean de a realiza 
unificarea pașnică, democratică a 
țării, vorbitorul a subliniat că 
unificarea trebuie să fie opera 
poporului coreean, înfăptuită in
dependent, pe baza unor principii 
democratice fără nici un amestec 
din afară, pentru atingerea aces
tui țel fiind imperios necesară 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Coreea de sud.

a DELEGAȚIA UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR 
din România, condusă de Flo- 
rian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
care se află la Viena la invita
ția Uniunii Sindicatelor djn 
Austria (O.G.B.), a vizitat în 
cursul zilei de marți, obiective 
economice și sociale din capi
tala austriacă.

Seara, ambasadorul României 
Ia Viena, Dumitru Aninoiu, a 
oferit un coctail.

Printre personalitățile prezen
te la această întâlnire se află 
președintele țării gazdă, Ken- 
neth Kaunda, președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
I, președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, premie
rul Ceylonului, Sirimavo Banda- 
ranaike. La conferință participă, 
de asemenea, în calitate de ob
servator, un reprezentant al Gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud.

Mesajul de salut adresat con
ferinței statelor nealiniate de 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost prezentat în mod oficial con
ferinței, de către ambasadorul ro
mân la Lusaka, Ion Drînceanu.

Pe ordinea de zi a conferinței 
sînt înscrise probleme de impor
tanță majoră pentru lumea con
temporană, cum ar fi pacea și 
securitatea internațională, lupta 
pentru dezarmarea generală și 
totală, decolonizarea, ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare, pro
movarea unei cooperări econo
mice efective între statele neali
niate.

Ședința de deschidere a con
ferinței la nivel înalt a fost pre
zidată de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, care 
a adresat un salut tuturor parti
cipanților. Apoi a luat cuvîntul 
șeful statului gazdă, Kenneth 
Kaunda, care a fost ales pre
ședinte al actualei întîlniri de la 
Lusaka. El a adresat un apel 
statelor participante la reuniune 
de a-și extinde cooperarea în 
toate domeniile.

Referindu-se la principiile care 
trebuie să stea la baza relații
lor internaționale, președintele 
Zambiei a subliniat că neameste
cul în afacerile interne ale altor 
state, coexistența pașnică, pro-

movarea unei politici de inde
pendență, eliminarea cauzelor 
tensiunii în lume și renunțarea la 
forță în reglementarea disputelor 
dintre state constituie probleme 
fundamentale.

In cuvîntul său, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito a arătat că principiile po
liticii de nealiniere adoptate la 
conferința de la Belgrad și re
afirmate la reuniunea de la 
Cairo acționează tot mai puternic 
în viața internațională împotriva 
dominației și folosirii forței, îm
potriva amestecului în treburile 
interne ale popoarelor.

„Noile relații internaționale, a 
declarat președintele Tito, pre
supun o pace trainică și uni^r- 
sală, un sistem eficace de securi
tate, dezarmare generală și to
tală, înlăturarea prăpastiei din
tre țările dezvoltate și cele slab 
dezvoltate și în primul rînd co
existența între popoare și țări in
diferent de mărimea și sistemul 
lor politic“.

La Cairo s-a anunțat că au
toritățile egiptene au permis 
luni după-amiază pasagerilor 
și membrilor echipajului avio
nului „Boeing-747“, aparținînd 
companiei „Pan American“ să 
părăsească capitala egipteană 
la bordul unui avion special. 
Marți. dimineața, ei au sosit pe 
aeroportul Kennedy din New 
York. După cum s-a anunțat, 
avionul a fost deturnat spre 
Cairo de un comando, al Fron
tului Popular pentru Elibera
rea Palestinei (F.U.E.P.). Cea 
mai mare parte a pasagerilor 
au rămas fără bagaje în urma 
aruncării în aer a avionului în
dată după aterizarea sa la 
Cairo.

D.in Amman agențiile de pre; 
să anunță că 120 de femei și 
copii aflați la bordul avioane
lor companiilor „Swissair“ și 
„Twa“, forțate de comandouri 
ale F.P.E.P. să aterizeze în nor
dul Iordaniei, au fost transpor
tați la Amman și instalați in 
două hoteluri. Comandourile 
F.P.E.P. au reținut în cel" două 
avioane ceilalți 180 de pasageri 
și membri ai echipajelor, între 
care copii și femei de naționa
litate evreească.

Un purtător de cuvînt al 
F.P.E.P., relatează agenția 
U.P.I., nu a precizat care va fi 
soarta ostaticilor, dacă condiții
le formulate de această organi
zație nu vor fi îndeplinite.

Cotidianul egiptean „AL 
AHRAM“ abordează, în edito
rialul său de marți, problema 
deturnării de către membri ai 
unor organizații palestiniene de 
rezistență a avioanelor aparți
nînd unor companii de aviație 
civilă. După ce arată că un fac
tor important în sprijinul cau
zei rezistenței palestiniene este 
cîștigarea simpatiei opiniei pu
blice mondiale, ziarul scrie: 
„Este evident că atentatele la 
securitatea aviației civile inter
naționale nu încurajează pe 
nimeni să sprijine cauza pales
tiniană. Din contră ele provoa
că un sentiment de reprobare 
și condamnare“.

O vie activitate 
are loc în prezent 
capitale occidentale pentru as? 
obține eliberarea celor aproxi
mativ 3C0 de pasageri și mem
bri ai echipajelor a două avioa
ne aparținînd companiilor 
„Swissair“ și „Trans World 
Airlines“, care sînt reținuți în 
prezent în Iordania. Ministrul 
afacerilor externe al Elveției, 
Pierre Graber, a declarat luni 
seara că „situația s-a schimbat" 
ca urmare a hotărîrii F.P.E.P. 
de a cere eliberarea tuturor de- 
ținuților palestinieni arestați 
și judecați în Europa occiden
tală, precum și a unui număr 
de palestinieni deținuți în Is
rael în schimbul punerii în li
bertate a pasagerilor. Precizînd 
că' guvernul său acceptase ini-

țial să elibereze pe cei trei pa
lestinieni condamnați în Elve
ția, ministrul a spus că în • fața 
acestor noi cereri ale F.P.E.P., 
reprezentanții diplomatici la 
Berna ai S.U.A., Marii Britanii 
și R.F. a Germaniei s-au întru
nit cu oficialități elvețiene și 
au căzut de acord asupra unei 
„acțiuni concertate“ în vederea 
obținerii eliberării pasageri
lor. Un „mandat colectiv“ 
acest sens urmează să fie 
Comitetului Internațional 
Crucii Roșii.

La Geneva, un purtător 
cuvînt al C.I.C.R. a declarat 
această organizație acceptă 
joace rolul de intermediar în
tre palestinieni și țările intere
sate, precizînd însă că Crucea 
Roșie Internațională nu va dis
cuta decit eliberarea tuturor 
pasagerilor reținuți, indiferent 
de naționalitatea lor.

Reunit luni seara la Londra, 
guvernul britanic a hotărît să 
amîne luarea unei hotărîri în 
ce privește eliberarea tinerei 
palestiniene arestate după în
cercarea nereușită de deturnare 
a avionului aparținînd compa
niei israeliene „El-Al" și a a- 
nunțat că va continua ancheta 
asupra împrejurărilor în care a 
avut loc tentativa de răpire a 
aparatului.

La Washington, secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, 
a examinat problema deturnării 
avioanelor cu ambasadorii Marii 
Britanii, Elveției, R.F. a Ger
maniei și Israelului.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că urmează să se reunească la 
Londra Comitetul director al 
Federației internaționale a pi- 
loților de linie pentru a exami
na măsurile imediate pe trebuie 
luate pentru a se pune capăt 
actelor de piraterie aeriană.

(Agerpres)
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AMMAN. — După o perioadă 
de două zile de calm relativ, la 
Amman au izbucnit luni inciden
tele dintre forțele de comando 
palestiniene și armata iordania
nă. Un purtător de cuvînt ofitial 
iordanian a comunicat că mai 
mulți membri ai forțelor armate 
iordaniene au fost răpiți jle fe- 
daini, în cursul unor „razii“ între
prinse în ultimele zile în unele 
cartiere ale Ammanului, S-a a- 
nunțat, pe de altă parte, că uni
tăți de comando au atacat cu 
rachete și cu arme automate 
clădirile posturilor de radio și 
televiziune iordaniene. Incidente
le au continuat în noaptea de 
luni spre marți, în ciuda apelu
rilor la calm lansate de ambele 
părți. Agenția FRANCE PRESSE 
anunță că cinci persoane au fost 
ucise în timpul incidentelor.

Pe de altă parte, se anunță că 
eforturile depuse în unele ca
pitale arabe pentru rezolvarea 
diferendelor dintre rezistența pa
lestiniană și armata iordaniană 
continuă. Secretarul general ad
junct al Ligii Arabe, Selim El 
Yafi, a plecat spre Amman — 
anunță ziarul egiptean „AL 
AHRAM“ — pentru a intra în 
legătură cu cele două părți aflate 
în conflict. El reprezintă Liga 
Arabă în Comitetul de reconci
liere dintre autoritățile iordanie
ne și comandourile palestiniene.

în Cursul după-amiezii de ieri 
postul de radio Amman anunța 
că între guvernul iordanian și 
Comitetul central al rezistenței 
palestiniene a intervenit un acord 
privind încetarea imediată 

. focului.
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De trei ori milenară — nu
mită de romani Trimontium, 
după cele trei coline care o 
străjuiesc — vechea așezare 
din Valea Tracilor, cea stră
bătută de rîul Marița, s-a în
scris pe harta Bulgariei mo
derne nu numai ca important 
centru industrial și lăcaș al 
schimburilor comerciale bine 
cunoscut în sud-eslul conti
nentului nostru, ci și ca o ve
ritabilă citadelă universitară. 
Plovdivul găzduiește astăzi 
cinci institute de învățămînt 
superior ale căror cursuri sînt 
urmate de peste 10 000 de 
studenți — număr aproape 
egal cu al studențimii Bulga
riei antebelice.

10 000 de tineri, avizi de 
cultură, serioși in ceasurile de 
muncă și exuberanți în cele 
de răgaz, particularizează 
populația Plovdivului și im
primă orașului un neasemuit 
farmec. După cursuri, după 
seminarii și munca în labo
ratoare sau pe terenurile ex
perimentale, invadează libră
riile și anticariatele, sălile de 
spectacole și de expoziții, 
parcurile și aleile înfrunzite, 
stadioanele și sălile de sport, 
ti întîlnești peste tot, și-i re
cunoști după însemnele ^uni
versale“ ale studențimii.- in
teres pentru o carte nouă sau 
pentru afișul cinematografic,

Ie, mașini și utilaje moderne 
și, mai ales, un corp profeso
ral de elită care numără în 
rîndurile sale oameni de ști
ință, profesori cu îndelungată 
experiență didactică și 
practică. Flancat de cămine 
și cantine, institutul oferă 
studenților săi condiții dintre 
cele mai optime pentru învă
țătură, pentru viață.

Dar înainte de a deveni 
studenți tinerii Plovdivului 
populează cele 31 de școli 
post-generale. 20 000 de elevi 
ai gimnaziilor, școlilor tehni
ce ori profesionale, de muzi
că ori cu predare în limbile 
engleză și rusă, reprezintă 
„rezerva“ citadelei universi
tare. Și orașul se mîndrește 
că 50 Ia sută dintre elevii 
săi devin studenți —• la Plov- 
div, la Sofia sau în alte cen
tre universitare.

Plovdivul își merită pe de
plin titlul de oraș al tinereții. 
De aceea își adaugă mereu 
noi și noi elemente care să-i 
justifice titlul. Una din cele 
trei coline care străjuiesc ora
șul este „Colina tineretului“ ; 
cu parcuri, monumente, tere
nuri sportive, dar, mai ales, 
cu perspectiva pe care o des
chide. de Ia înălțime, asupra 
orașului și văii 
care < 
trul Plovdivului îți atrage a-

*. $

reprobare

diplomatică 
în diverse

Congresul sindicatelor britanice
In stațiunea balneoclimaterică Brighton, au început luni lu

crările celui de-al 102-lea Congres anual al sindicatelor britanice, 
la care participă peste 1 000 de delegați reprezentînd aproape 10 
milioane de membri. După cuvîntul de deschidere, rostit de Sid- 
ney Greene, președintele T.U.C., participanții la lucrări au trecut 
la discutarea unora din cele 90 de moțiuni înscrise pe ordinea 
de zi a Congresului.

Aderarea Angliei la Piața comună a constituit unul din prime
le puncte luate in dezbatere. După cum se știe, numeroase sin
dicate britanice se opun intrării Angliei in C.E.E., întrucit o a- 
semenea hotărire ar duce la o înrăutățire a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Subiectul care reține în mod deosebit atenția participanților la
Congres este intenția guvernului conservator de a promulga o 
lege destinată să interzică greve spontane. (Este vorba de grevele 
declanșate fără ca autoritățile să fie înștiințate din vreme — n.r.). 
Congresul urmează să adreseze guvernului un mesaj în care sin
dicatele exprimă hotărîrea de a folosi toate mijloacele pentru 
a-și apăra drepturile și prerogativele lor.

PRIN TELEFON PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI“
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Realizări in
R.P.D. Coreeană
• IN ULTIMII zece ani 

în R.P.D. Coreeană au fost 
construite noi mari întreprin
deri ale industriei ușoare care 
satisfac în prezent 50 la sută 
din nevoile de bunuri de larg 
consum ale țării. Numai în 
anul care a trecut volumul 
exporturilor de bunuri ale in
dustriei ușoare a R.P.D. Co
reene a crescut de 11 ori în 
comparație cu 1960.

• IN URMA eforturilor 
depuse de muncitorii coreeni 
cantitatea de huilă extrasă în 
luna iulie a acestui an a fost 
de 2 ori mai mare decît în 
anul precedent, extracția de 
minereu de fier cu 60 la sută, 
producția de oțel cu 30 la 
sută, iar a industriei cons
tructoare de mașini cu 70 la 
sută.

înălțimea unui bloc de nouă 
etaje. Este pentru prima dată 
cînd în R.P.D. Coreeană se 
construiește o presă de ase* 
menea proporții.

• ÎN PRIMUL trimestru 
al acestui an, comparativ cu 
aceeași perioadă a 
1969, producția de 
electrică și cărbune a 
de la L2 la 1,3 ori, 
și fontă de la 1,2 la , 
de minerale — de 1,3 ori, de 
mașini de la 1,6 Ia 1,7 ori 
etc.

anului 
energie 
crescut 
de oțel 
1,5 ori,

® SIDERURGIA coreeană 
produce astăzi în mai puțin 
de 50 de zile tot atît oțel cit 
producea în 1944 într-un an 
întreg.

e PÎNĂ în iulie anul aces
ta 21 de uzine ale industriei 
de construcții au depășit în 
proporție de 50—80 Ia sută 
volumul producției de echi
pament mecanic în raport cu 
primele șase luni ale anului 
trecut.

o ÎN PREZENT 25,2 la 
sută din lungimea totală a 
căilor ferate ale R.P.D. Co
reene sînt electrificate.

• ÎN LUNA iunie a aces
tui an la oțelăria Kanson a 
fost dată în exploatare o pre
să de 6 000 tone care are

• IN ULTIMII trei ani 
producția industriei farma
ceutice a sporit de 2,7 ori, 
iar producția de instrumente 
medicale de 2,1 ori, lărgin- 
du-se totodată și gama aces
tor produse. în prezent în 
R.P.D. Coreeană, unitățile 
producătoare de medicamen
te și instrumente medicale 
au fost modernizate și dotate 
cu mijloace materiale și teh
nice care satisfac necesitățile 
interne în aceste domenii.

• NUMAI în lunile ianua
rie și februarie ale acestui an, 
în R.P.D. Coreeană au fost 
construite peste 400 de între
prinderi ale industriei lo
cale.

Prima săptămînă a Seminarului european 
asupra cercetărilor în domeniul1 educației, 
consacrată conferințelor, autoprezeritării 
participanților și demonstrațiilor practice 
la ordinatoare, îmi permite o primă con
statare : tendința cercetării de a experi
menta și conserva tehnologii de măsurare a 
fenomenului educațional, tendință care 
vine să contracareze, adesea cu rezultate 
remarcabile, viciile speculației filozofice 
clasice asupra educației. Stabilirea indica
torilor și indicilor care permit determina
rea cotelor rămînerii în urmă la învăță
tură (prof. A. Haramein — Canada), tehni
cile experimentale de controlare a compor
tamentului individual în cadrul comunității 
școlare (prof. M. Richell — Belgia), cunoș
tințele cognitive și afective ale învățării 
limbilor străine (prof. W. E. Lambert — 
Canada) sau sistemul interacțiunilor ver
bale în școală (prof. G. de Landsheere — 
Belgia) — au constituit tot atîtea subiecte 
ale conferințelor audiate.

Lucrările Seminarului confirmă teza că 
redimensionarea cercetării științifice e o 
consecință firească a schimbărilor rapide 
care se produc în societatea contemporană 
implicit în sfera educației. Pornind tocmai 
de la această din urmă constatare am avut 
o convorbire cu prof. Albert Legrand, re
prezentantul Direcției UNESCO la Semi
nar, care a ținut să specifice de la început 
că are o deosebită afecțiune pentru Româ
nia, a cărei prezență activă la toate activi
tățile UNESCO e un fapt car.e se impune 
cu pregnanță atenției. Românii pe care, i-am 
cunoscut pînă acum, a adăugat domnia sa, 
s-au dovedit a fi oameni deschiși și jo
viali, convivi excelenți și colaboratori com- 
petenți.

A. C. : Așadar, care socotiți că sînt tră
săturile cele mai evidente ale procesului 
educativ contemporan ?

A. L.: E greu de desprins anume trăsă
turi principale dar nu imposibil. M-aș opri, 
de pilda, la democratizarea învățămîntului 
și la prelungirea școlarității ceea ce atrage

după sine puternice restructurări de ordin 
cantitativ și calitativ în special în privința 
metodelor și strategiei educației. Școala de 
azi poate prospera dacă își înscrie în sco
purile sale pe primul plan pe acela de „a 
învăța pe elevi să învețe“. Metoda e deci 
factorul principal.

A. C.: Metoda care desigur e în bună mă
sură modelată și de progresul tehnic con
temporan...

A. L.: Fără îndoială. Se vorbește mult 
despre o tehnologie a educației actuale.

Educație și
tehnologie

Mașinile de învățat, computeri, mijloacele 
audiovizuale vin să restructureze în mare 
măsură sistemul clasic al interacțiunilor 
din școală. Ca urmare metodele trebuie să 
se schimbe, căci tehnica e doar un instru
ment care nj poate înlocui decizia umană.

A. C. : Socotiți deci că profesorul își re
stringe astăzi sfera de acțiune doar la pla
nul instrumental ?

A. L. : A, nicidecum. Cred că între teh
nologia școlară și elev se interpune nu nu
mai profesorul, ca personalitate, ci și pro
fesorul ca om, ca dascăl în sensul clasic, 
în a cărui sarcină rămîne în continuare 
trezirea unei motivații ample în elev și 
conservarea afectivității în mediul școlar ; 
afectivitate uneori percutată, din păcate,

pînă la anihilare. Fără personalitatea pro
fesorului și fără motivația pozitivă din lu
mea interioară a elevului, tehnologia șco
lară rămîne inoperantă și ineficientă.

A. C. : Nu vorbesc numai despre faptul 
că profesorul ca și elevul nu se pot sus
trage decît efemer devenirii generale, uni
versale a unui „homo-tehnologicus“.

A. L. : Profundă eroare în aceste opinii. 
Ele fac concesii modei și spectaculosului. 
Atît timp cît creează mașini, omul se recre
ează pe sine, se redescoperă. Cred că nu 
greșesc dacă spun că educația e un teren 
pe care acest fapt e cel mai lesne obser
vabil.

A. C. : Dar școala paralelă — televiziune, 
radio, cinematograf — nu vine oare să 
concureze irezistibil școala tradițională ?

A. L. : Nu cred că există o stare de 
concurență în acest sens decît dacă punem 
față în față „mass-media“ și școala servită 
de profesori limitați și depășiți. Pericolul 
— dacă există vreunul — stă n.u în supre
mația fatală a „mass-media“ ci în slăbiciu
nea acelei școli care nu s-a racordat la 
pulsul vieții contemporane.

A. C. : O ultimă întrebare, domnule Le
grand : admiteți în științele educației o er
gonomie a învățămîntului ?

A. L. : Ergonomia abia se naște în aceas
tă direcție. E neîndoielnic că ea se va in
tegra în complexul științelor educației. în 
triunghiul elev—profesor—mașină, sînt nu
meroase necunoscute la a căror reușită, in
vestigațiile ergonomice vor aduce desigur 
o contribuție ce nu va putea fi ignorată.

Am încheiat aici discuția nu numai pen
tru că se făcuse tîrziu, și Salonul de la 
Abbaye des Prémontrés are un program 
bine stabilit, ci și pentru că simțeam ne
voia de a diseca pe îndelete ideile acumu
late în cursul convorbirii, iar domnul Le
grand își terminase de mult cafeaua...

ilui și văii pitorești în 
este așezat. In plin cen-
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MARIETA VIDKAȘCU

vioiciune în comentarea pe 
Ioc a evenimentului cotidian, 
liniștea cu care străbat stră
duțele de factură orientală 
ale vechiului oraș, adevărate 
piese de muzeu, învăluite 
într-o stranie poezie.

Trăiesc însă și învață în 
orașul modem. Pentru ei s-au 
ridicat construcții monumen
tale — înglobînd amfiteatre, 
săli de cursuri, biblioteci, că
mine și cantine. Construcții 
avînd nu numai atributele 
confortului ci și ale eleganței 
conferite de dccorațiuni ce 
poartă semnătura unor artiști 
renumiți ai Bulgariei. Grupa
te într-un adevărat cartier 
studențesc, institutele de în
vățămînt superior din Plov- 
div și-au cîștigat un bineme
ritat prestigiu în rîndurile 
tineretului, titlul de „student 
la Plovdiv“ fiind rîvnit de 
cei ce vor să devină medici, 
profesori sau agronomi.

în cartierul studențesc se 
detașează silueta impunătoa
re a Institutului agronomic 
„Vasil Kolarov“. în relativ 
scurta sa existență — aproape 
25 de ani — el a dat agri
culturii 6 000 de specialiști. 
La dispoziția viitorilor agro
nomi — pe lîngă spațiile des
tinate strict studiului — stau 
imense cîmpuri experimenta-

Institutul agronomic „Vasil Kolarov

tenția o clădire deosebit de 
frumos să lîngă care poți sta 
ore întregi fără a observa să-i 
treacă pragul alte persoane 
decît tinere: este „Casa mire
lui“. Alături, se construiește 
un lăcaș destinat celor mai 
tineri locuitori ai săi — noi
lor născuți. In cartierul uni
versitar clubul „Orfeu“ este 
în exclusivitate al studenților. 
Dar și proiectele de dezvol
tare a Plovdivului au în ve
dere tineretul cu nevoile sale: 
o casă de cultură a studenți
lor, cluburi, noi săli de spec
tacole și terenuri de sport.

Pentru cel ce vizitează 
Bulgaria, Plovdivul reprezintă 
întotdeauna
cine vrea să-1 cunoască 
adevărat trebuie 
în lunile „de 
anului școlar și 
Pentru că orașul 
trei coline, vechi
tea milenii, capătă în aceste 
luni amprenta tinereții, pul
sează într-un ritm viu, iar 
vestigiile nealterate ale așeză
rii tracice de odinioară do- 
bîndesc prin prezența tinere
tului o aureolă de neegalat.

o atracție. Dar 
cu 

să-I vadă 
vîrf“ ale 

universitar, 
dintre cele 
de tot atî-

Adunarea festivă
de ia Sofia

ACULIN CAZACU
Pont-a-Mousson, 8 septembrie 1970

SOFIA 8 (Corespondentul A- 
gerpres, Gheorghe leva, transmi
te) : Marți seara, la Opera popu
lară din Sofia, a avut loc aduna
rea festivă consacrată aniversării
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• FORȚELE PATHET LAO 
au doborît. alte trei eli
coptere americane, care efectu
ează raiduri în zona aflată sub 
controlul patrioților laoțieni — 
informează agenția KHAOSAN 
Pathet Lao. începînd de la 17 
mai 1964 pînă în prezent, men
ționează aceeași agenție, S.U.A. 
au pierdut în Laos 1 524 avioane 
și elicoptere.

MIȘCAREA 
GREVISTĂ 

DIN SPANIA
cli-• ÎN ULTIMELE ZILE, 

matul social spaniol a devenit 
din ce în ce mai încordat. Mii 
de muncitori din diverse sec
toare de activitate au declanșat 
largi acțiuni revendicative. 
Principala mișcare grevistă este 
cea a muncitorilor constructori 
din Madrid. Situația continuă 
să rămînă încordată și în bazi
nul carbonifer al Asturici Pen
tru a „sancționa“ pe cei 2 0C0

s u r* -t
de mineri intrați în grevă 
începutul săptămînii trecute, 
întreprinderea „Hunosa“ a ho
tărît închiderea a 27 de mine, 
lăsînd fără lucru aproximativ 
4 000 de salariați.

• MINISTRUL BRITANIC 
PENTRU PROBLEMELE EU
ROPENE, Geoffrey Rippon, 
care a făcut luni o vizită la 
Bonn, a declarat, după între
vederile avute cu ministrul 
vest-german al afacerilor ex
terne, Walter Scheel, că guver
nul Marii Britanii a stabilit 
luna iulie a anului viitor drept 
termen limită pentru încheierea 
tratativelor în vederea aderării 
la Piața comună. Vorbind în 
cadrul unei conferințe de 
presă, Rippon a subliniat că 
„ma* rămîn probleme conside-

rabile de rezolvat“ cursul
acestor tratative, în special 
cele privitoare la produsele 
gricole.

CUTREMURE
IN IUGOSLAVIA

a-

cutremurul a avut intensitatea 
cea mai mare, a rămas fără lu
mină electrică, circa 15 clădiri 
din oraș și din satele apropiate 
au fost dărîmate, alte nume
roase fiind avariate. Nu s-au 
semnalat victime.

condusă de Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de stat pentru 
Știință și tehnică, iar cea fran
ceză, de Valery Giscard d'Es- 
taing, ministrul economiei și 
finanțelor.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat marți satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos- 
361“. La bordul satelitului au 
fost instalate aparate pentru 
continuarea explorării spațiului 
cosmic.

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA TANIUG în sea
ra zilei de 7 septembrie, în mai 
multe localități: din Iugoslavia, 
între care Split, Saraievo, Și- 
benik, Makar, Karlovaț și alte
le s-au produs, lă intervale de 
timp diferite, cutremure de in
tensități variate, cele mai pu
ternice fiind de gradul 6 (scara 
Richter). într-o serie de loca
lități s-au înregistrat pagube 
materiale. Orașul Knin, unde

• 12 NOI CAZURI DE HO
LERĂ au fost semnalate în ul
timile 24 de ore în Israel, nu
mărul celor bolnavi ridieîn- 
du-se în felul acesta la 66. In 
Ierusalim, Haifa și alte cîteva 
localități au fost luate măsuri 
severe pentru prevenirea răs- 
pîndirii epidemiei.

• EA 8 SEPTEMBRIE, la 
Paris s-a deschis sesiunea Co
misiei permanente sovieto-fran- 
ceze. Delegația sovietică este

• MINISTRUL IRANIAN AL 
AFACERILOR EXTERNE, Ar- 
deshir Zahedi, a părăsit marți 
Teheranul pentru o vizită oficia
lă la Istanbul,, unde va avea 
convorbiri cu omologul său turc, 
Ihsan Sabri Caglayangil. Intr-o 
declarație făcută presei. Ardeshir 
Zahedi a arătat că va avea un 
schimb de vederi cu oficialită
țile turce în legătură cu relați
ile dintre cele două țări, evoluția 
situației în Orientul Apropiat și 
a situației internaționale în an
samblu.

a 26 de ani de la victoria re
voluției socialiste de la 9 septem
brie 1944 din Bulgaria. In pre
zidiu au luat loc Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghi Traikov. 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare a R.P. Bulgaria, și 
alți conducători de partid și de 
stat bulgari.

Peko Takov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., ministrul comerțului in
terior, a prezentat un raport în 
care a relevat lupta dusă de că
tre poporul bulgar împotriva a- 
supririi capitaliste și fasciste. 
Vorbitorul s-a referit pe larg Ia 
importantele succese obținute în 
cei 26 de ani în diferite sectoa
re de activitate.

Referindu-se la o serie de pro
bleme internaționale, Peko Ta
kov a subliniat, printre altele, că 
guvernul bulgar promovează și 
va promova o politică de pace, 
de relații de bună vecinătate și 
de colaborare reciproc avanta
joasă între țările balcanice, pen
tru transformarea balcanilor în
tr-o zonă de pace trainică și de 
securitate.
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