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DIN ALBIMUL
MUNCII

PATRIOTICE
Mii de uteciști, stu- 
denți și muncitori, 
continuă să sprijine 
în aceste zile pe mun
citorii ogoarelor la 
strînsul recoltei.

PRIMIRI LA TC ARĂȘUL 
NICOLAE CE ȘESCU 

Reprezentanții Federație /^ale Mondiale 
și conducătorii deleg».... . articipante 

la sesiunea Consiliului General al F. S. M.
Proletari din toate țările, uniti-vă!
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
vineri la amiază, pe conducă
torii Federației Sindicale Mon
diale și ai delegațiilor organi
zațiilor sindicale de peste ho
tare care au participat la cea 
de-a 22-a sesiune a Consiliului 
General al Federației Sindica
le Mondiale.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnâraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mircea Malița, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președin
telui Consiliuluix de Stat, pre
cum și Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu oaspe
ții.

In cursul convorbirii, condu
cătorii delegațiilor au subliniat 
caracterul rodnic al actualei 
Sesiuni a Consiliului General 
al F.S.M., care a marcat înce
perea lucrărilor pregătitoare 
ale celui de-al VHI-lea Con
gres Sindical Mondial, deschis 
tuturor organizațiilor sindicale, 
fără deosebire de afiliere și a- 
vind în centrul preocupărilor 
problema unității sindicale 
mondiale.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru aceste preocupări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a su
bliniat necesitatea -realizării 
unei largi unități sindicale, pe 
baza unei noi platforme care să 
asigure o conlucrare mal strîn- 
să între toate sindicatele, indi
ferent de orientările lor, s-a 
pronunțat pentru o colaborare 
mai puternică a F.S.M. cu clasa 
muncitoare de pretutindeni, cu 
toate forțele democratice și an- 
tiimperialiste. în această ordine 
de idei, conducătorul partidu
lui și statului nostru a arătat

că mișcarea sindicală este che
mată să-și aducă o contribuție 
sporită la promovarea cursului 
de destindere, cooperare și în
țelegere între popoare; la cau
za securității și păcii în lume.

în încheierea întîlnirii, oaspe
ții au exprimat calde mulțumiri 
tovarăișului Nicolae Ceaușescu 
pentru condițiile asigurate bu
nei desfășurări a sesiunii de la 
București, pentru contribuția 
adusă în cadrul lucrărilor de 
sindicatele din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită tuturor 
sindicatelor, organizațiilor re
prezentate la sesiune urările 
sale de succes în realizarea o- 
biectivelor pe care și le-au 
propus și a exprimat convinge
rea că. Federația Sindicală 
Mondială va obține rezultate 
tot măi mari în activitatea sa, 
inclusiv pe calea realizării uni
tății tuturor forțelor clasei 
muncitoare.

Delegația parlamentară elvețiană

SĂ MUNCIM, SĂ TRĂIM 
ÎN CHIP COMUNIST - 
ASA CUM NE ÎNVAȚĂ 

PARTIDUL!
• Luna aceasta începe în organi

zațiile U.T.C. dezbaterea proiec
tului de norme ale muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

• Antrenînd în desfășurarea lor 
toți uteciștii, întregul tineret 
al patriei, dezbaterile vor con
stitui expresia hotărîrii noastre 
de a respecta neabătut, întot
deauna, programul de acțiune 
al partidului.

Sînt încă deosebit de vii și 
puternice în memoria noastră a 
tuturor momentele din vara a- 
nului trecut cind, ca urmare a 
propunerilor de măsuri prezen
tate de secretarul general al 
partidului și a expunerii sale 
la consfătuirea cu activul de 
partid din domeniul ideologiei, 
întregul popor a răspuns cu en
tuziasm apelului lansat de 
partid pentru îmbunătățirea ac

tivității politico-ideologice. pen
tru dezvoltarea conștiinței oa
menilor muncii și așezarea so
cietății în ansamblul ei pe prin
cipiile eticii și echității socia
liste. Dezbaterile declanșate cu 
acel prilej în rindul colective
lor de oameni ai muncii, al tu
turor organizațiilor U.T.C, au 
constituit o expresie elocventă 
a deplinei adeziuni a poporului 
nostru și, implicit, a tinerei

sale generații la programul de 
acțiuni elaborat de partid, de- 
monstrind in același timp hotă- 
rîrea sa fermă de a trece nein- 
tirziat la fapte, de a dovedi in 
mod concret, la locul de muncă 
al fiecăruia dintre noi, cum în
țelegem să trăim și să muncim 
în chip comunist. Analizele 
profunde, efectuate de pe po
zițiile unei înalte principialități 
și exigențe revoluționare, de 
colectivele de uteciști in adună
rile generale care au dezbătut 
aceste documente au însemnat 
un examen de maturitate tre
cut cu succes, un prilej fertil 
de verificare a propriilor con
științe și de adoptare a celor 
mai bune măsuri privind per
fecționarea muncii de educație 
comunistă, scoțind totodată in 
evidență insesi posibilitățile de 
creștere a rolului adunării ge
nerale, afirmarea sa neîntre
ruptă ca școală a combativită
ții și educației comuniste.

Ne atlăm acum, din nou. in 
pragul unui moment de aceeași 
intensitate politică, de aceeași 
solicitare a energiilor și a ca
pacităților de mobilizare si ac
țiune de care organizația U.T.C. 
a dat dovadă întotdeauna. In 
cursul acestei luni si in luna 
decembrie organizațiile U.T.C. 
vor trece la inițierea nor am
ple acțiuni de dezbatere. ce 
vor avea loc in pnma adunare 
generală de după alegeri, a pro
iectului de norme ale muncii 
și vieții rnna..ivzilor, ale eticii 
și echității socialiste. adoptat

SClNTEI A TINERETULUI 
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Studenții din anul III al Institutului de petrol din Ploiești studiind 
in laboratorul de organe de mașini

Foto: O. PLEC AN
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REPUBLICA i O DISCUȚIE CU SURSELE

VATRA

EMBLEMA 
CETĂTI1 

DIN METAL ț
Dincolo de apele Someșului, la 

marginile de sud-vest ale mile
narei reședințe Satu Mare, înce
pe „teritoriul" uzinei UNIO, ex
primîndu-și devenirea prin ze
cile de hale noi, prin impresio
nanta verticalitate a muchiilor și 
a „degetelor" care se cațără pe 
cer.

Dincolo de apele Someșului, la 
mijlocul lunii mai 1970, am întîl- 
nit un zid viu, un zid tînăr care 
învingea blestămăția apelor hotă- 
rîte să nimicească, să spele de pe 
sol zidirile mîinii.

Dincolo de apele deobicei blîn- 
de în care se lăfăie bivolii, în 
1911 se improvizaseră cîteva ate
liere, lipsite de importanță chiar 
și pentru industria locală. Șt vre-

ION IUGA
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SPECIALIȘTII
I. P. C. M.-ului

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit vineri de
legația parlamentară elvețiană, 
condusă de Ferruccio Bolla, 
președintele Consiliului Statelor 
(Camera Superioară).

La primire au lua: parte to
varășii Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Ștefan Voitec. președintele 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. Gheorghe 
Vasilichi, președintele Comisiei 
permanente pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale.

Delegația parlamentară elve
țiană este alcătuită din Marius

Lampert, vicepreședinte al 
Consiliului Statelor' (Partidul 
Democrat Creștin), Pierre Feli
ce Barchi (Partidul Radical De
mocrat), Ernst Gugerli (Uniu
nea Democratică de Centru), 
Karl Ketterer (Grupul inde
pendenților), Walter Roethlin 
(Partidul Democrat Creștin), 
Paul Wagner (Partidul Socia
list), membri ai Consiliului Na
țional, și Arno Theus, membru 
al Consiliului Statelor (Uniu
nea Democratică de Centru).

Oaspeții au fost însoțiți de 
Alfred William Rappard. am
basadorul Elveției la București.

In cadrul întrevederii au fost 
evidențiate bunele relații ro- 
mâno-elvețiene, subliniindu-se 
cu satisfacție evoluția lor po-

AMBASADORUL REPUBLICII

zitivă, dorința comună de a 
imprima și in viitor un curs 
ascendent raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice, 
culturale dintre România și 
Elveția.

Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte ale situației inter
naționale actuale, îndeosebi 
probleme privind organizarea 
Conferinței generale pentru se
curitate și cooperare pe conti
nentul nostru, subliniindu-sa 
rolul și contribuția pe care 
parlamentarii o pot aduce la în
tărirea climatului de pace și 
prietenie între țările și popoa
rele din Europa și în iume.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de cordiali
tate.

UGANDA
în cursul zilei de vineri, 3 

noiembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Michael

Dule Yiga Ondoga, ambasado
rul Republicii Uganda.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia am
basadorul ugandez a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președin

telui Republicii Uganda, Idy 
Amin.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Mircea Ma
lița. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL AFGANISTANULUI

în ziua de 3 noiembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe generalul Mo
hamed Aref. care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare ca 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Afganistanului

în țara noastră.
Cu acest prilej, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Mohamed Aref au rostit 
scurte cuvîntâri.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o

convorbire prietenească, cordi
ală cu ambasadorul Mohamed 
Aref.'.

La ' solemnitatea prezentării 
scrisorilor șl la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

AMBASADORUL JAPONIEI
Vineri, 3 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
pe Yoshito Shimoda, ambasa

dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei la București, 
în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara noas
tră. '

La primire a participat Mir
cea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului, de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-â desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

TINERE, CUM IL GOSPODĂREȘTI?

UN SECRETAR
I
i

ECONOMIEI SURD LA CRITICA,
i

i

VERTICALA
DISCIPLINEI

de ACULIN CAZACU

POT FI DESCOPERITE 
ÎNCĂ DIN PROIECTARE
Economia de investiție. elimi

narea risipei sub orice formă, 
nu are, poate, nicăieri implica
ții mai adinei decit in proiec
tare. într-adevăr. o tehnologie, 
o fabrică proiectată de la în
ceput „cu rezerve" nu poate 
decit să atragă, asemenea unei 
reacții în lanț, risipă in con
strucție, în Jitilare, in exploa
tare, in producția însăși.

Iată de ce am propus inter
locutorilor mei, specialiști din 
Institutul de proiectări pentru 
construcția de mașini — unul 
dintre institutele cu cea mai 
scăzută medie de vîrstă, unde 
numai în ultimii 3 ani și-au 
început activitatea aproape 250 
de absolvenți ai diferitelor in
stitute de invățămint superior 
— ca subiect al convorbirii 
noastre, posibilitatea depistării 
și înlăturării exagerărilor in 
proiectare. Unde poate apare 
deci pericolul exagerărilor, al

PETRE JUNIE
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NEPĂSĂTOR LA RISIPĂ
Au acum cuvintul măsurile

transformate in fapte !
I—, adunarea generala a »aia— 

riaților, din vara acestui an, 
datele din darea de seamă pre
zentată de șeful secției turnă
torie de fontă si neferoase din 
cadrul U.C.M. Reșița, tovarășul 
inginer Mircea Moldovan, con
semnau mari pierderi de me
tal cauzate de rebuturi. Valoa
rea lor totală era de peste 5 
milioane lei. cum se spunea a- 
tunci. echivalentul a 100 de a- 
partamente. Tot cu acel prilej, 
ziarul nostru a publicat un ma
terial în care criticam aproaoe 
totala inexistență a prezenței 
organizației U.T.C. în combate
rea acestui fenomen, deși pon
derea tinerilor din secție la în
registrarea rebuturilor era mai 
mult decit substanțială. L-am 
întrebat pe tovarășul șef de 
secție care este în prezent si
tuația la aproape patru luni 
după momentul amintit „Ace
eași, dacă nu chiar mai rea. 
Dacă pe primele 6 luni rebu
turile reprezentau 9,4 la sută 
din producția de piese turna
te, în prezent procentul a eres-

• ••
cut la 11,4'. L-am rugat să ne 
expună cîteva din cauzele care 
cuc la această mare risipă de 
m-A. ..Ele țin în primul rind 
de aspecte de ordin intern. In- 
= := .izlina tehnologică duce la 
asamblări incorecte a formelor 
pentru turnare la uscări și e- 
■ e _;ia necorespunzătoare a 
fermelor și a miezurilor". Sînt 
desigur și lipsuri care țin de 
: - i-‘a aprovizionare cu mate- 
rii prime. Noi le-am urmărit 
pe orimele, deoarece atît ca 
pondere cit și din punct de ve
dere al conținutului ele vizea
ză existența pnor fertile tere- 
-o-i de acțiune pentru organi
zația U.T.C., fiind vorba în pri
mul rind de disciplină. Deci, ce 
zice secretarul comitetului 
U.T.C., Dumitru Stănciulescu ? 
Critica pe care o formulasem 
la adresa organizației trebuia 
să fie auzită, în primul rind, de 
el. (Ca să poată lua măsuri !) 
Spre surprinderea noastră, el 
era și acum tot atît de depar
te de a cunoaște lucrurile. Iar 
urmările se văd. De ce nu trec 
prin această organizație 
viștii U.T.C. ? Ei ce zic ? 
măsuri iau ?

Așteptăm un răspuns 
pe bază de măsuri s

acti- 
Ei ce
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puns scris, ■ 
șj de fapte... I

ION DANCEA I

„Cind mi se cere cu autoritate și argumente ale forței sâ . 
fac un anumit lucru — îmi spunea un tindr confrate de cu- ( 
rind — imediat mă gîndesc la distribuția răspunderilor. Sînt . 
unii care cred că răspunderile revin numai celor ce le sînt . 
subordonați. După părerea mea este vorba aici deopotrivă . 
de abuz și de indisciplină. Valoarea disciplinei este testabilă . 
nu numai de sus in jos, ci și de jos în sus. înțeleg să râs- . 
pund pentru ceea ce îmi aparține, dar nu și pentru ceea ce ( 
mi se atribuie nefondat". • ,

Această replică m-a pus pe ginduri și i-am dat dreptate , 
interlocutorului. Intr-adevăr, disciplina — ca atribut al reia- . 
țiilor — este insensibilă la ierarhii. Susținută prin criterii ce . 
vizează raportarea la norme, ea face abstracție de persoane . 
și de funcții. Oricine poate fi răspunzător că a încălcat regu
lile disciplinei. Nu-i suficient să vorbești in numele ei pentru 
a te socoti absolvit de răspundere. într-un context de rapor- ’ 
turi sociale — verticale sau orizontale — abaterile de la ten- ’ 
dința disciplinarității își pot găsi surse oriunde, nu numai ’ 
pe anumite paliere. Eroarea unora, de altfel ușor decodifi- ’ 
cabilă, este aceea că solicitind pe bună dreptate atacul < 
ferm la indisciplină consideră, in același timp, că există un ’ 
singur sens al criticii : de la ei pornind, in jos. Faptul îmi ’ 
aduce aminte de o glumă cu un iepure căzut in raza de ac- * 
țiune și de ochire a unui vînător : dacă este împușcat, el ’ 
este vinovat pentru că a fugit prea încet, dacă scapă tot el * 
este vinovat pentru că a fugit prea repede. <

O critică insuficient fondată este, cred, un act de indis- < 
ciplină. Pentru că subminează criteriile și poate lăsa pîrtie * 
deschisă arbitrariului. Pentru că, mai departe, substituie ju- ’ 
decata prin forță și spiritul de răspundere prin instinctul de ’ 
conservare. Intr-o posibilă matrice a răspunderilor, faptele ’ 
de disciplină precum și cele de indisciplină pot și trebuie 1 
să fie distribuite nu numai pe rubrici, ci și pe coloane. Este * 
o cerință la a cărei satisfacere ne îndeamnă principiile echi- • 
tații, ce se statornicesc tot mai puternic în peisajul vieții * 
noastre sociale. Pe verticala disciplinei, mentalitatea auto
rității fortuite este - pentru cel care o poartă - un însemn ( 
□ I slăbiciunii. <

Scriu aceste rînduri nu pentru faptul că situațiile implicate < 
în replica citată la început ar fi prea numeroase, ci pentru ’ 
că ele se întîlnesc în unele colective și pot avea efecte ( 
dizarmonice dintre cele mai puțin dorite. Și pentru că, prin ( 
substanța și spiritul lor, documentele de partid ne învață I 
realmente un adevăr cu nimic alterabil: dincolo de severita- * 
tea și ascuțimea ei, disciplina trebuie să fie una și aceeași 
pentru toți. <
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BUCURIA UNUI

ADUNAREA DE ALEGERI
în cîteva întrebări si răspunsuri

• T

ÎNCEPUT DE DRUM
Telefonul a sunat zilele 

trecute la redacție.
— Alo, sînt de la comitetul 

V,T.C. al Șantierului 7 de la 
Întreprinderea „Construcții- 
montaj" ; aș dori să vă comu
nic că sînteți invitat la nunta 
colegului nostru, utecistul 
Dumitru Vardu. Am citit la 
rubrica „Actualitate" că ați 
dori să fiți martori la aseme
nea evenimente.
• Am mulțumit pentru invi
tație, și, iată-ne — cu carne
tul de reporter în buzunar și 
blițul pe umăr — sunînd, 
sîmbătă seara, la ușa unui a- 
partament de pe B-did „Le- 
ontin Sălăjan". Ne întâmpină 
un om cu părul cărunt, îm
brăcat sărbătorește, cu floare 
la butonieră. Desigur că e 
tatăl unuia dintre miri...

— Nu, nu sînt tatăl nici 
unuia dintre miri, al nici unui 
tînăr-aflat aici, deși mulți mă 
privesc astfel și sînt mîndru 
de aceasta. Lucrez pe șantie
rele de construcții de aproape 
20 de am, sînt maistru și am 
fost dascălul multor tineri. 
Cîțiva dintre ei se află aici, în 
această casă, iar unul dintre 
ei e chiar mirele, Dumitru 
Vardu.

îi privesc pe cei adunați 
pentru a sărbători un coleg Și 
o colegă de muncă. Sînt cu 
toții tineri, prieteni ; se simt 
bine împreună; gîndesc și 
vorbesc despre aceleași lu
cruri. In fiecare zi, muncesc 
cot la cot, umăr lingă umăr, 
li bucură sau îi necăjesc ace
leași lucruri ; aceleași frămîn- 
tări le umplu clipele de entu
ziasm sau de neliniște. Și a- 
cest fapt se simte acum pe 
chipurile lor; se simte din 
gesturile lor sincere, deschise.

...Îmi vine în minte 'coclii 
auzită cu cîteva zile tn urmă, 
la telefon; nu Fam întâlnit 
încă pe tânărul din comitetul 
U.T.C. Dar, n-are a face. In
tr-un fel, cu toții sîntem invi
tații comitetului. (Acesta a or
ganizat doar preparativele 
concrete, a „mobilizat" invi
tații — a dăruit mirilor ca
douri). Ori de cîte ori se pre
ocupă, ori de cîte ori e ne
voie, organizația găsește deci 
soluțiile care să răspundă 
preocupărilor celor mai va
riate ale tinerilor, făcîndu-i pe 
aceștia să se simtă bine în 
orice împrejurare. Această 
nuntă în cadrul organizației 
mi se pare o dovadă elocven
tă. Care pot fi, oare, cei mai 
apropiați prieteni in măsură 
să participe la un asemenea 
eveniment, decit înșiși colegii 
de organizație, de muncă ?

Ileana și Dumitru clădesc 
o- familie nouă Sînt tineri; 
am'ndoi au aspirații ambițioa
se. demne. A le enumera — 
ca fapte în tine — nu mi se 
pare lucrul cel mai impor
tant Ele există însă, există și 
dorința fierbinte de a le rea
liza, de a le vedea împlinite 
cît mai cutând, tn fond, o- 
biectivul pentru care mun
cesc, răspunderile a căror 
greutate o vor simți pe unten 
acești doi tineri, sînt comune 
— în modul cel mai firesc — 
atâtor și atâtor tinere familii

din orice colț al țării, de ori
ce profesie. Familii ce se clă
desc, la fel, în mijlocul prie
tenilor, al colegilor, și a că
ror primă sărbătoare are loc 
de obicei, tot intr-o sbnbătâ 
seara, intre două săptămini de 
muncă.

Colegii, tovarășii de muncă 
i-au felicitat. Le-au strins mîi- 
nile zeci de alte mîi ni care, 
dacă va fi nevoie, oricind, sini 
gata să le acorde un ajutor, 
un sprijin. Și mirii știu a- 
ceasta. De asta s-au fi întâlnit, 
atunci, acolo, cu toții, de asta 
s-au simțit atit de bine îm
preună.

...înainte de plecare — 
după ce am rostit si noi, către 
cei doi miri, urările cuvenite 
— s-a apropiat de noi un 
băiat mărunțel, pe care nu

Ce sfat i-am putea oferi, oare, 
lui Gheorghe C. din satul Par- 
cheș, județul Tulcea ? In scri
soarea trimisă redacției, cores
pondentul se lamentează pe mai 
multe pagini pentru că a înche
iat o căsătorie nereușită. Să ex
punem, pe scurt, circumstanțele 
acestui „rateu" din viața lui Gh. 
C. Originar din Rusănești (Olt), 
tânărul, în vîrstă de 29 de ani, 

. vrea să-și întemeieze un cămin. 
Anul trecut, in concediu, cu
noaște in satul natal o tânără 
profesoară și, animat și de do
rința de a reveni lingă părinți, 
în luna august a acestui an, ho- 

■ț -jf^fășțg să se căsătorească cu a- 
teastrr. Zis și făcut, la 15 sep
tembrie cei doi, care, și normat, 
după cîteva întâlniri abia se cu
noșteau. se prezintă la oficiul 
stării civile unde sint uniți prin 
căsătorie. Imediat după aceea 
Gh. C. își dă seama că proaspă
ta Itti soție nu corespundea pre
tențiilor, exigențelor sale.

Pentru aceasta Gh. C. se con
sideră iremediabil nenorocii, fă
cut de ris, căzui — cităm — „ut 
mizerie".

Lamentările lui ni se par exa
gerate, mai cu seamă că. în caz 
că situația e reală, prinavalut 
vinovat nu e altul decit autorul 
scrisorii. Un bărbat de 29 de ani. 
cu multă experiență — a trecui 
prin diferite profesii, între alte
le, a educat el însuși tiaen — 
nu are dreptul să sară de gitul 
primei venite, să se joace, pur 
și simplu, cu sentimentele sale, 
eu starea sa civilă. In orice raz 
exigentele sale etice ar fi trebuit 
să se manifeste nu după, ci îna
inte de căsătorie : importanța a- 
cestui act ar fi trebuit să-l în
demne la mm multă 
chibzuință în alegerea 
reL

Iar a arunca toate 
in- spinarea unui om pe
gur ți l-ai ales, dovedește, din
colo de ușurința în opțiune, ușu
rință în aprecierea situației. Mai 
ales că suportul nemulțumirilor 
lui Gh. C. e de natura labilă a 
bănuielilor.

atenție, 
partene-

defectele 
cme sin-

prea il remarcasem pmă 
tunci.

— Eu sint cal care v-a te
lefonat, tnciUridu-vă h nuntă; 
Vasile Plopeanu de la comi
tetul U.T.C. Vă mulțumesc 
că ați venit.

— Și noi că mulțumim !

ANDREI BÂRSAN

1
TI

Ce sfat i-am putea oferi, dea, 
lui Gh.,C.? In primul rind să 
privească lucrurile cu mai mult 
calm, să se gindească la propria 
vinovăție, să încerce a găsi o t 
altă soluție decit acel ireparabil 
divorț de care se agață ca de 
ultima speranță. Poate măcar 
acum ar trebui să încerce 
cunoaște cu adevărat soția, 
înțelege și a face la rindul 
apel la înțelegerea ei.

a-șt 
a o 
său,

Căsătoriile...

răspunde tovarășul Nicolae Ungureanu ,
prim-adjunct al șefatut sepției"jșrgantpatorice_ a'îComitetului Uentral al U.T.G.

misiei de cenzori, a delegărilor la conferința 
organizației U.T.C. imediat superioară) și> desem
narea candidaților pentru organele U.T.C. ime
diat superioare.

3 CARE SÎNT PRINCIPALELE PRO
BLEME ȘI ASPECTE SPECIFICE 
CAKE TREBUIE ANALIZATE ÎN DĂ
RILE DE SEAMĂ CE SE PREZIN-TA 
ÎN ADUNĂRILE SAU CONFERIN
ȚELE ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DIN 
UNITĂȚILE ECONOMICE INDUSTRI
ALE *

— Ca și în toate celelalte organizații U.T.C.. 
este necesar ca dările de seamă să facă o ana
liză cuprinzătoare, in spirit de lucru, asupra 
îndeplinirii sarcinilor și răspunderilor ce revin, 
organizațiilor U.T.C- tineretului, în lumina do
cumentelor Congresului al X-lea- al P.C.R. și 
Conferinței Naționale a partidului, pe baza ho 
tăririlor Congresului al IX-lea al Uniunii Tine
retului Comunist și a plenarelor C.C. al U.T.G. 
In centrul dezbaterilor, pentru toate catego
riile de organizații trebuie situată analiza muncii 
politico-educative desfășurate pentru mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea sarcinilor profesio
nale. In acest sens, dările de seamă trebuie să 
se raporteze la modul practic în care s-a trecut 
la realizarea angajamentelbr în vederea îndepli
nirii planului cincinal inainte de termen.

Ținindu-se seama de sarcinile specifice, de 
posibilitățile concrete din fiecare unitate, este 
necesar ca în darea de seamă să fie reflectate 
convingător modalitățile folosite: pînă- în prezent, 
ca și măsurile ce se impun, pentru educarea 
ftnerilor prin muncă- și pentru muncă; pentru 
mobilizarea lor la realizarea obiectivelor și an
gajamentelor întreprinderii, pentru cultivarea, 
prin forme și metode proprii, specifice organi
zației U.T.C., a respectului față de muncă. Pro
blemele privind folosirea integrală a capacită
ților de producție,. încadrarea și integrarea în 
producție a tinerilor absolvenți, disciplina și spi
ritul muncitoresc, întărirea responsabilității fie
cărui tînăr pentru locul de 
profesionale nu trebuie nici 
rindul preocupărilor majore 
in adunarea de alegeri.

Analizînd întreaga viață _
samblul de acțiuni întreprinse, activitatea orga
nelor de conducere și a utecițtilor, evidențiind; 
atât rezultatele bune obținute cît și lipsurile ms» 
nifestate. cauzele care le-au generat, dârea de 
seamă trebuie să dea posibilitatea antrenării la 
discuții a unui număr mare de tineri, pentru 
desprinderea principalelor direcții ale muncii de 
viitor, concluziilor utile îmbunătățirii de sub
stanță a întregii munci politico-educative și or
ganizatorice în colectivul respectiv de uteciști.

- CIND SE CONVOACĂ ADUNAREA
SAU CONFERINȚA FENTRU PARE 

I DE SEAMĂ ȘI ALEGERI >

— Cel puțin eu 5 zile înainte. Secretarul, bi
roul sau comitetul organizației U.T.C. are -dato
ria să comunice uteciștilor ziua, ora, locul și or
dinea de zi a adunării sau conferinței, țn acest 
scop, se folosesc atit tabele convocatoare, cit si 
mijloace audio-vi’Zuale'— afișe, panouri, stațiile 
de radio-amplificare, anunțuri la gazetele de pe
rete — dar mai ales discuțiile de la om la om. 
ale secretarului și celorlalți membri ai biroului 
sau comitetului . U.T.C. cu fiecare utecist di» 
organizație.

Adunarea sau conferința organizației comunale, 
orășenești sau municipale a U.T.C. se convoacă 
de către comitetul respectiv cu eel puțin M zile 
înainte de data la care urmează să aibă loc.

2* ÎN CE CONSTA MOMENTUL DES
CHIDERII ADUNĂRII ȘI ALEGEREA 
ORGANELOR DE LUCRU .ALE ACES
TEIA ?

— Secretarul organizației U.T.C. anunță par- 
ticipanților valabilitatea constituirii adunării 
dacă sînt prezenți cel puțin jumătate plus un» 
din numărul nteciștilor exiateuți în evidența 
acelei organizații la 1 octombrie 1972. Se declară 
apoi deschise lucrările adunării și so propune 
alegerea unui prezidiu. Mit numărul membrilor 
prezidiului cît și propunerile nominale se aprobă 
prin vot deschis de către partKtpanți. La adu
nările organizațiilor U.T.C- care au pînă la 10 
membri, pentru conducerea lucrărilor se alege 
numai un președinte. în adunările și conferințele 
organizațiilor U.T.C care au drapel propriu se 
organizează solemnitatea aducerii drapelului Se 
alege in continuare un n i ntwint format din 3—5 
membri, care redactează procesul verbul p retine 
prcpunerile sau sugestiile de îmbunătățire a pro
iectului programului de activități. Tn onanizațrile 
U.T.C.-care nu un număr mic de membri, sar
cinile secretariatului se îndeplinesc de către un 
membru al prezidiului sau de către un utecist 
desemnat de adunare.

După alegerea organelor de lucru, președinte
le prezidiului anunță ordinea de zi si o supune 
votului deschis al adunării. De regală, ordine* de 
zi a adunării cuprinde :

a Darea de seamă asupra activității desfășura
te de la alegerile precedente, proiectul progra
mului de acthități și proiectul phnuhn de veni
turi și cheltuieli. Urmează dezbateri. Proiectul 
planului de venituri și cheltuieli se prezintă 
numai în adunările sau conferinței* orzanizaU»- 
lor U.T.C. care sînt subordonate nemijlocit co
mitetelor județene, municipal* și orășenești:

bl Alegerea noului organ de conducere a co

hv

nelegitime și dramele
pe care le pot genera

Nu rareori în scrisorile pri
mite la redacție, fn diferite alte 

jurări am auzit formulări 
.sîntem căsătoriți neiegi- 
..scția mea nelegitimă", 

..soțul meu de fapt*, „am în
cheiat o căsătorie de fapt*, 
„concubinaj" etc. Nu rareori am 
asistat la felurite procese în 
rare apăreau aceiași termeni, 
invocați cu destulă insistență 
de părțile în litigiu.

Mi s-a întîmplat, chiar, să în- 
tilnesc tinere care, în baza unei 
asemenea „căsătorii" neconsfin
țite de lege , se recomandau cu 
numele concubinului sau pretin
de st drepturi materiale de la

cmei

a

Dar sRuatiiie definite prin 
termenii mai sus menționați 
pot genera cfteodată adevărate 
drame.

Am Ir. fată scrisoarea unui 
tînăr (avi-d de altfel, pregătire 
superioară!) în care este expu-

> asemenea stare de fapt- 
:':c, tinărul respectiv s-a 
âgostit. Ir. anii de facultate,

> studentă de la alt institut. 
.Au techeiat o asemenea „căsă- 
:or:e" nelegitimă, au deja doi 
ropi:. el a terminat primul anii 
de studii si a fost repartizat în 
județul Olt- Un an..după aceea 
a terminat si soția... nelegitimă. 
La repartizarea acesteia, în 
ciuda situației de fapt, neexis-

T>r

jft temei legal per.iru tim' nu se vor putea prevala 
niciodată de această stare în 
fața iegii, regimul relațiilor din
tre ei, inclusiv al bunurilor care 
le aparțin, fiind exceptat de la 
prevederile Codului familiei. 
Multe tinere (mai ales !) care au 
„încheiat" asemenea 
nelegitime (adesea cu 
părinților!) au căzut

tind 
a i se acorda prioritat-,-----------
de stat i-a oferit un loc de 
muncă tn județul Botoșani.

Firește, judecind omenește a- 
ceștr doi tineri trebuiau ajutați, 
mai ales ținînd seama de exis
tența copiilor, dar trecind peste 
prevederile legii privind repar
tiția cadrelor (și în care, ca In 
toate legile, de altfel, nu apare 
nicăieri termenul de „soț nele
gitim") comisia ar fi luat o 
hotărîre contestabilă — pe bună 
dreptate — de către ceilalți ab
solvenți.

Șt iată cum Ctintr-o neglijentă 
tratare a prevederilor legii, cei 
doi tineri „nelegitim căsătoriți" 
s-au pus singuri in fața unul 
cortegiu de situații neplăcute 
(din care au de suferit si cei 
doi copii) ; sperăm că pînă la 
legalizarea legăturii' lor, vom 
reuși - să obținem sprijinul mi
nisterelor de care depind pro
fesional pentru a li se rezolva 
Intr-up fel problema. Dar, în
trunit cazul — repet —; nu e 
deloc, singular, socotim necesar 
să precizăm cîteva aspecte care 
pot surveni în legătură cu a- 
ceste „căsătorii" în afara legii.

Mai întîi trebuie spus că, deși 
legea nu interzice relațiile de 
concubinaj,'familia „de fapt", ea 
nici nu ocrotește acest tip de le
gătură. Doi „căsătoriți nelegi-

tisia

căsătorii 
acordul 

_ victiine 
neseriozității cîte unui vînățor 
de zestre sau vreunui individ 
nestatornic care le-a părăsit la 
prima ocazie, motivînd că, nu 
avea nici o obligație legală față 
de ele. Sînt numai cîteva din 
posibilele fațete neplăcute ale 
„căsătoriilor rtelegltimț*' 
re promitem să le analizăm mai 
pe larg într-o viitoare' anchetă. 
Ceea ce trebuie reținut, deocam
dată, este că importanța, căsăto
riei ca relație socială, necesita
tea de a se asigura copiilor o 
educație temeinică în familie, 
o îngrijire corespunzătoare sînt 
direct legate de noțiunea de 
„stabilitate conjugală". Or, 
concubinajul, căsătoria nelegiti
mă sînt relații în care această, 
stabilitate rămîne exclusiv la 
buna voință a partenerilor. Ceea 
ce, desigur, trebuie să invit*- la 
meditație pe . cel intr-adevăr 
preocupați de viitorul lor fami
lial.

Rubrică realizată, de 
OV. PĂUN

pe ca-

sfertului de

ZACCENTE

Mentalitatea

>

V

muncă și sarcinile 
ele să lipsească din 
ale analizei făcute

de organizație, at>-

Privind timpul în 
I general, ce contea- 
’ ză un sfert de oră P
> Păcatul e că, în 
; chip fatal, mutăm
> această optică, și în, 
' perimetrul timpului
> nostru social-uman, 
' în timpul concret,
> ca. să zic așa, dînd 
’ naștere unei ciuda-
> te boli de care se 
J suferă și care se
> numește cronofa- 
J gia. Printr-o simplă
> mentalitate — aceea 
} a. sfertului de oră
> — se deturnează de
> la sensul și utilita-
> tea lor funciară e-
> nergii și eforturi
> care, adunate toate 
l la un loc, ar mișca
> roțile tuturor orolo-
> giilor lumii și
> trăi, poate, mai 
r xactă secunda,
> prețui-o, poate, 
r mult. Fiindcă 
C mânui; dhr absolut 
? nimănui, cred, nu-i 
5 convine să se lase 
C abandonat timpului,
> în afara lui. Chiar 
? și pentru un sfert
> de oră. Și totuși,
< dintr-un destul de 
S vechi obicei care 
' capătă adesea, ca-
< meleonic, culorile și
> aerul crud al unor
< preocupări, chipuri-
> le, fortuite — și ve-
< deți dumneavoastră,
> ce contează în acest
< caz că cineva sau
> chiar mai mulți inși
< deodată sint puși să 
Ș aștepte? — dintr-un
< destul de vechi o-
> bicei, ziceam, se mai 
\ atentează la timpul
> concret al individu- 
v lui. ne mai frustrăm 
? unii pe alții ca și 
( pe noi înșine, cîte-
> odată, de dimensiu-
> nea propriilor noas-
> tre posibildăți. Se 
? ia în calcul o neo-
> menească probabili-
> taie, aceea ci —
> mai știi? — fiecare 
? poate să întârzie.
> Și cum cam așa e, 
? s-a născut și un a-
> devărat protocol în 
ț acest scop, ceasuri-
> le, deși merg bine,
> bat uneori cu întîr-
> ziere în reflexele
> noastre; amină cu
> îndoială ora- exactă.
> Se ia un fel de
> marjă înaintea unei
> acțiuni, de un sfert
> de oră. Și pe cît
> coborîm. nivelele de
> responsabilități și
> preocupări ierarhice
> administrative, pe
> atit sfertul acesta

am
e- 

am 
mai 
ni-

se

se umflă, crește cu 
adaos pe deasupra 
de inert și aștepta
re. Și o activitate 
anunțată precis la 
o oră. anume
transformă ușor în 
mișcare de 
Cine și ce se cîști- 
gă printr-o aseme
nea manieră ? !

Sfertul de oră 
trebuie eradicat de 
mentalitatea care-l 
devoră I Trebuie e- 
raclicată de fapt psi
hologia acestei mar
je care nu în ulti
mă instanță are 
consecințe asupra 
organizării și pros
pectării timpului, a- 
supra muncii în 
fond, căci aci se a- 
junge. E o chestiu
ne de respect față 
de timpul nostru 
comun și dinamic 
dar și de respect 
față de individ: Sint 
domenii în care ac
tivitatea practică ri
dică lupta cu minu
tele la rangul de 
demnitate și forță a 
coeziunii morale a 
unui întreg colec
tiv. Ce-ar fi dacă și 
acolo s-ar manifesta 
cronofagic această 
optică a amînării 
sau așteptării, ce-ar 
fi dacă, în legile și 
aritmetica muncii, 
la un furnal, de 
pildă, sau la o cen
trală electrică, am 
întîlni aceeași ne
fastă toleranță, a- 
buxivă în fond; față 
de timp ?!

Problema sfertu
lui de oră numit 
pînă mai ieri aca
demic nu e chiar 
atît de minoră cît 
ar părea la prima 
vedere. Ne-am a- 
sumat ca deviză de 
importanță naționa
lă înfăptuirea îna
inte de termen a 
multora din obiecti
vele cincinalului. Se 
desfășoară lupta 
cantracronometru — 
aceasta însemnînd 
'și precizie, și înaltă 
măiestrie profesio
nală, și abnegație, 
și înțelegere superi
oară a necesității 
sporirii eforturilor, a 
angajării etc. — în 
cele mai multe u- 
zine și fabrici, pe 
șantiere și chiar în 
agricultură, în spe
cial: în aceste ulti
me și promițătoare 
zile hune de toam
nă. Nu reclamă toa-

zar.

con
cave 
Dar

te acestea și un 
mod, serios, de 
privi și folosi 
timpul, de a-l chib- 
zui bine, concret, 
gospodărește ?

Căutăm să identi
ficăm surse supli
mentare de econo
mii, de materii și 
materiale care să 
concure la accele
rarea operei 
structive în 
ne-am angajat,
timpul, timpul vă
zut și în sferturi de 
oră, el nu- e unu 
dintre aceste sur
se ?! Să calculăm 
minutele lungi, inu
tile, cărora, zilnic, să 
zicem, trebuie să le 
facă față sute și 
sute de oameni, a- 
minînd sau aștep
tând ceva, făcînd 
anticamere ierarhi
ce, stând la cozi. în- 
gară etc., accep
tând și îmbrățișind 
o convenție prin 
care ei singuri de 
fapt se frustrează 
de timp : cîte săp- 
tămîni sau cîte luni 
de zile s-ar aduna 
astfel intr-un sin
gur și- inofensiv 
sfert de ceas ? ! Lu
crează' muncitorul 
opt ore- și produce 
în acest timp valori 
de mii și mii de lei 
pentru ca să trans
pire apoi pentru o 
sută de grame de 
salam timp de o oră 
și ceva la rind (la 
cosă, apoi la- vfriză- 
tor I) în alimentară. 
De ce toată această 
pierdere de timp 
cînd lucrurile s-ar 
putea rezolva prin
tr-o mai bună și 
mai atentă- organi
zare ?

Sfertâd de oră. 
mentalitatea ca ți 
nostalgia aceasta 
păguboasă a sfertu
lui; de oră care ne 
toacă uneori nervii 
și ne golește de 
timp! Este un urît 
obicei și acesta • ține 
de educație dar nu 
numai de ea. Pre
țuind omul, trebuie 
să prețuim și timpul 
său, să punem deci 
punct, pe cît se 
poate, incalculabilei 
risipe de ore, orono- 
fagiei de fapt, căci 
cu ea avem a ne 
lupta.
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ÎNTREBARE:

Debutul unui meci, al unei partide, al unui joc, al unui ghem 
este marcat, întotdeauna, de... servici. Astăzi, vă rugăm să 
vorbiți tăierilor despre importanța și felurile serviciului 

practicate de galeria marilor tenismeni ai lumii. După dv. ser
viciul constituie o simplă intrare, o simplă angajare în joc, sau îl 
priviți ca pe un dement tehnic de bază în măsură să servească 
ideilor tactice de joc, implicit victoriei ? Ce înseamnă, de fapt, un 
serviciu bun ? Serviciul joacă și un rol psihologie ? în reușita lui 
contează calitatea și constituția terenului ?

ZGURA CARE M
I Șl BIBI

Tn lecția tiecută am încheiat, pare-mir.se, cii o glumă adevărată 
pe tema serviciului, forhand-ufui și reverului meu mai slab. Dar, 
această situație nu mă caracterizează doar pâ mine. Din păcate, 

' Ia noi, serviciul continuă să fie, pentru majoritatea jucătorilor, un 
i mod pașnic de a pune mingea în joc. La americani, de pildă, ser- 
| viciul echivalează cu o jumătate de punct. Iar cînd e vorba de o 

suprafață rapidă, care face ca mingea să fulgere pe iarbă sau pe 
ciment, atunci importanța serviciului crește și mai mult.

Să că dau cîteva nume de jucători celebri prin serviciile lor. 
Sări amintesc pe Smith, recenta noastră cunoștință, care servește 
cu o forță extraordinară. Să-l amintesc pe mar bătrînul Gonzales, 
a cărui forță este diminuată numai de marele lui echilibru în toate 
zonele jocului, care-l fac, pentru mine, cel mai mare tenisman al 
tuturor timpurilor. Să-l amintesc pe Rod Laver, care nu servește 
în forță, dar care strălucește prin agilitate, prin calcularea perfectă 
a aruncării mingii și mai ales a timpului — rn miimi de secundă, 
aș spune I — care trece între aruncare și lovire. Din familia lui 
Laver face parte și Ilie Năstase, care a înregistrat progrese deose
bite la acest procedeu. V-aș ruga să nu rămîneți cu impresia ser

viciului său din meciul cu Stan Smith. Am văzut filmul finalei 
de la Forest Hills și pot spune cu mina pe inimă- că în această 
mare finală Ilie Năstase a fost primul european din istoria tenisului 
cate l-a zdrobit literalmente pe Ashe la capitolul servici. Mențio
nez, între altele, că Ilie și-a schimbat de mai multa ori serviciul 
— lucru destul de rar la un jucător format — din nevoia de a 
face față diferitelor suprafețe de teren, in care întreg angrenajul de 
unghiuri și pîrghii diferă atît de mult.

Serviciul meu a fost și este un servici mediu. Am încercat 
deseori să modific unghiurile și pîrghiile în funcție de viteza su
prafeței de joc, dar, pînă la urmă, handicapul principal se simte 
tot în jocul pe zgură, unde, serviciul meu rămîne un mod de pu
nere pașnică a mingii în joc.

Cît de mult îi invidiez uneori pe jucătorii care servesc cu stră
lucire, cîștigînd puncte după puncte! Un singur lucru aș vrea să \ 
rețineți. Punctul acesta al serviciului, care lasă impresia că estet' 
un punct ușor, „nemuncit", cum s-ar spune, ca urmare a faptului 
că elimină schimbul de mingi, este un punct foarte greu, la căpătui 
unei munci uriașe. Iată, de pildă, o dată, la Roland Garros, l-arm 
văzut pe Gonzales exersind serviciul la numai 10 minute după ce 
terminase un meci foarte greu.

Mă veți întreba iarăși : cît timp trebuie acordat serviciului, 
dacă este un procedeu atit de important ? Răspunsul e din nou; 
dificil, pentru că nu exiștă. reguli. Cred, însă; că, pe la 14 ani, dacă 
ai început tenisul, așa cum ne-am înțeles, la 10 ani, trebuie con
sacrat un 15 la sută antrenării serviciului. Și ca să eliminăm con
fuziile posibile, să mai stabilim că la 14 ani un jucător care vrea 
să facă ceva în tenis trebuie să consacre rachetei o oră și jumă
tate pe zi. Apoi timpul va crește, astfel încît pe la 17, 18 ani jucă
torul să fie format din punct dc vedere tehnic, urmînd ca după 
aceea să se treacă la cizelarea tehnicii și la perfecționarea tacticii, 
știut fiind că dezvoltarea fizică este o condiție fără de care nimic 
nu e de conceput.

Cred că am fost destul de clar expunînd rolul serviciului în jo
cul de tenis. Aoest rol va crește pe zi ce trece. Terenul de zgură, 
care este o caracteristică a Europei, va începe să dispară și în 
Europa. Deci, copii, pregătiți-vă! De pe acum constat o ofensivă 
a- cimentului sau a betonului. Ici și colo au început să apară tere
nuri gazonate. Acestora însă nu le prevăd un viitor deosebit, pen
tru că sînt doai o jormă de fantezie europeană, un fel de import! 
aristocratic din insulă, deoarece întreținerea lor e foarte costisitoare.

Așadar, să servim puternic și plasat, pentru a putea veni cu 
șanse la fileu și pentru a încheia faza în trei timpi, cu un voleu 
necruțător așa' cum face Stan Smith și Ilie Năstase cînd sint in 
mare formă.

Americanii au o vorbă : Kill or miss,.. Asta înseamnă „omoară 
sau greștește'. Acesta este un întreg program de lucru. Totul tre
buie să se petreacă rapid, evitând pe cit posibil procedeele clasice 
ale tenisului. De altfel, viteza terenurilor modifică pînă și tehnica 
deplasării. Iată de pildă, Stan Smith, care s-a plimbat pe toate 
terenurile de ciment ale Californiei sale, se deplasează cu pași 

j mici, în ciuda staturii sale de uriaș. EL face acești pași pentru a 
amortiza frinarea bruscă pe terenul de ciment, unde este exclus 

: „patinajul" nostru atît de obișnuit pe terenul de zgură.
Am fost întrebat deseori : cum rămîne eu preluarea corectă a 

; procedeului ? Cine poate garanta că un procedeu se învață corect? 
Cine poate fi sigur de faptul că un copil învață exact ceea ce îi 
spune antrenorul ?

Și aici este o chestiune care cere o precizare. Există multe ma
nuale de tenis. Au existat întotdeauna. In. aceste manuale am văzut 
sute și sute de desene, cu linii punctate, adevărate kinograme in 
care mișcările se succed ca-ntr-un film de desene animate. Mă 
îndbiesc, însă, că un copil va. învăța vreodată tenis buehisind 
mișcările corecte după desenele manualelor. Mă îndoiesc că el va 
reuși să transpună pe teren mișcarea desenată pe hîrtie. Mă în
doiesc, totodată, chiar, și de faptul că un copil va putea învăța 
aplicînd pas cu pas ceea ce-i spune antrenorul;

Mijlocul cel mai important pe drumul greu al instruirii rămîne 
exempul antrenorului. Privind, elevul' își adaptează tehnica la 
posibilitățile sale fizice- îmi aduc aminte, Ilie Năstase îmi spu
nea o dată că a învățat tenis privind. El a avut o situație privile
giată, crescînd în mijlocul unor terenuri de tenis: Ilie Năstase 
glumea spunînd că a învățat tenis din greșelile jucătorilor pe care 
i-a urmărit. Și e foarte adevărat. înveți și din greșeli. Sau mai ales 
din greșeli.

Pentru copiii care nu au privilegiul' de a crește în mijlocul' tere
nurilor de tenis,, rolul antrenorului este hotăritor.

Vă rog să mă credeți, avem antrenori buni, cu o tehnică corectă 
și inteligentă. Nu ne rămîne decit să-i privim cu atenție și să-i 
imităm pe furiș. Iar cei care vor reuși să... corecteze pe nesimțite 
stiitd antrenorului, spre un stil propriu, vor juca și în „Cupa 
Davis".
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(Urmare din pap. I) 
supradimensionărilor inutile și 
costisitoare ?

In primul rînd, mi s-a rela
tat, in însăși tehnologia ce ur
inează să fie realizată. Nu de 
puține ori apare tendința de a 
se introduce în fluxul tehnolo
gic utilaje și agregate insufi
cient încărcate care, cu alte cu
vinte, participă într-o mică 
proporție la procesul de pro
ducție. Uneori apar și agrega
te care ar putea fi parțial său 
chiar complet eliminate prin- 
tr-o soluție tehnologică mai 
bine gîndită. Tocmai pentru a 
elimina aceste deficiențe în fo
losirea fondului de timp al 
utilajelor, specialiștii de la 
i.P.C.M. au hotărit ca nici un 
proiect să nu mai cuprindă 
utilaje și agregate a căror uti
lizare să fie mai mică de 
80’. a din fondul de timp posi
bil. De asemenea, datorită unei 
analize insuficient adîncite, 
fluxul tehnologic poate fi orga
nizat neeconomic, ocupînd su
prafețe prea mari, fapt ce duce 
la apariția unor construcții su
plimentare. Acesta a fost, de 
exemplu, cazul proiectului inițial 
pentru noua turnătorie de oțel a 
Uzinei „Progresul" Brăila. Prin 
reanalizarea lui s-a obținut, 
datorită reașezării mai judj- 
:: sase a utilajelor, o economie 
de 750 metri pătrați la con
strucția halei. Economiile de 
investiții realizate în acest fel 
nu sint. evident, de neglijat.

Un alt domeniu unde pot a- 
pare exagerări este cel al con
strucțiilor ce adăpostesc viitoa
rea fabrică sau uzină. Nu în
totdeauna partea fixă a investi
ției este redusă la strictul ne
cesar, ea fiind concepută, de 
multe ori, exagerat. Supradi
mensionările suprafețelor și vo
lumelor construcțiilor, exage
rarea nejustificată a dimensiu
nilor unor elemente de re
zistență etc., ..încarcă" nota de 
cheltuieli pentru realizarea o- 
biectivului propus. Un aseme
nea caz a fost intîlnit recent 
la proiectarea halelor grele de 
la Șantierul naval din Con
stanța. Soluția clasică propusă 
inițial de proiectanți prevedea 
acoperirea halei cu chesoane 
de beton armat. Dar în pre
zent există și alte moduri, mai 
economice, de rezolvare a pro
blemei. Unul dintre ele a și fost 
adoptat: acoperirea halei cu ta
blă cutată și izolarea termică 
cu vată de sticlă. Rezultatul ? 
Economii in întreaga structură 
metalică a halei de ordinul a 
500 de tone. Un alt exemplu t 
la Uzina „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț proiectul inițial preve
dea realizarea unui pod rulant 
ce se deplasa pe o estacadă de 
120 metri lungime. Reanalizînd 

RURRELF 
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soluțiile propuse, s-a înlocuit 
complet estacada cu o macara 
portal ce se deplasa la sol. 
Economiile realizate la lucrări
le de construcții-montaj se ci
frează la circa 700.000 lei.

In această direcție intervine 
și o altă inițiativă a tinerilor 
specialiști din institut : intro
ducerea și extinderea folosirii 
calculatorului în proiectarea 
reperelor, astfel îneît ele să 
aibă dimensiunile optime, să a- 
ducă o eficiență economică 
maximă.

Supradimensionările in ali
mentarea cu energie electrică 
a instalațiilor utilitare, con
cepute mult peste necesitățile 
procesului de producție, sint și 
ele extrem de costisitoare. 
Dacă asemenea situații se core
lează și cu exagerarea con
strucțiilor și amenajărilor pen
tru diverse utilități, cheltuie
lile cresc și mai mult. Așa 
s-ar fi întîmplat la lucrările 
pentru extinderea Fabricii de 
rulmenți Bîrlad, unde proiec
tul prevedea amplasarea con
ductelor de apă tehnologică 
într-un canal de beton subte
ran cu o lungime de 400 de 
metri. Conform soluției mai 
simple, adoptată la avizarea 
în institut, conductele vor fi in
troduse direct în sol, respectînd, 
desigur, precauțiile necesare. Se 
va obține astfel o economie de 
peste un milion de lei.

In sfîrșit o ultimă remarcă i 
halele proiectate în prezent de 
specialiști vor servi, desigur, și 
altor procese tehnologice. în 
medie, Ia un interval de 5—8 
ani, tehnologiile se schimbă. 
Pentru o durată de circa 50 de 
ani de folosire, o hală va trebui 
să găzduiască cel puțin 5—8 teh
nologii diferite. De aici carac
terul polifunețional, de univer
salitate pe care trebuie să-1 
aibă construcțiile industriale. 
De acest lucru au ținut seama 
specialiștii I.P.C.M. și la proiec
tarea noilor hale ale Uzinei [de 
mașini grele București care 
vor permite realizarea agrega
telor termoenergetice de 330 
MW, a celor de 600 MW, a 
echipamentului pentru energe
tica nucleară, a liniilor de ci
ment de mare capacitate, a 
echipamentului siderurgic de 
mare performanță.

Cum poate fi preintimpinată 
apariția unor asemenea exage
rări ? Adresez această între
bare ing. MARCEL GAVKI- 
LESCU, directorul tehnic al 
I.P.C.M.

— Prevenirea acestor defi
ciențe sau greșeli de proiecta
re, opiniază domnia sa, nu poa
te fi realizată in mod eficient 
prin înființarea unor noi 
comisii de supraveghere ■ și 
control, a unor superorganis- 
me care nu ar face decit să 
constate că proiectul finit ar 
trebui reanalizat și îmbunătă
țit. In institutul nostru noi 
ne-am orientat in ultima vre
me spre o adevărată colaborare 
între comisia de avizare și co
lectivele de proiectare. Mai 
precis, membrii comisiei nu nu
mai că intervin în faza inci
pientă și, apoi, în celelalte eta
pe ale elaborării proiectului, 
dar dezbat, în cadrul unor dis
cuții cu proiectanții, alegerea 
uneia sau alteia dintre poluțiile 
temei. Ceea ce consider însă 
esențial pentru eliminarea ori
cărei exagerări în proiectare 
este, cred, formarea. Ia fiecare 
dintre specialiștii noștri, a unei 
concepții cu adevărat economi
ce despre proiectare. Și în a- 
cest domeniu mai avem, desi
gur, multe de făcut.
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In vară, înaintea Conferinței 
organizației de partid a Capi
talei, cind colectivul Uzinei de 
utilaj chimic „Grivița Roșie" 
își încheiase calculele în vede
rea lansării angajamentului de 
a realiza prevederile actualului 
cincinal în numai 4 ani și iu- 
mătate. rezulta că vor mai tre
bui angajați si calificați încă 
910 muncitori pentru diverse 
compartimente. Acest plus de 
forță de muncă urma să asigu
re generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului tll 
astfel incit coeficientul de 
schimb să crească pe mașinile 
unelte în secțiile de bază, de Ia 
2,20 în 1972 la 2,61 în 1973. Pe 
măsură ce alți tineri vor absol
vi ucenicia la locul de muncă 
sau alte forme de calificare, 
coeficientul de schimb va creș
te pînă în 1975 la nivelul op
tim, în aceste condiții, facilitat 
și de alte măsuri tehnice și 
organizatorice, planul cincinal 
va putea fi încheiat după minu
țioase cplcule ale colectivului, 
la 30 iunie 1975 vărsîndu-se in 
economia națională un plus de 
producție — marfă în valoare 
de aproximativ 544 milioane de 
lei.

Ca și Ia celelalte întreprinderi 
din București, și aici au venit 
cerînd angajarea, după lansarea 
chemării industriei Capitalei, 
□n mare număr de tineri. Și 
băieți și fete. Și din București 
și din alte localități. Nu
mai în lunile septembrie și oc
tombrie s-au angajat 400 de ti
neri, unii pentru ucenicie la 
locul de muncă, alții pentru 
cursurile de scurtă durată. 
Pentru ,ca planul de școlarizare 
pe 1973 să fie realizat, Uzina 
„Grivița roșie" mai are nevoie 
de 110 tineri. Am vrut să cu
noaștem cum au fost _ primiți 
cei care au răspuns pînă acum 
chemării, ce condiții li s-au o- 
ferit, cum sint ajutați să se a- 
comodeze cu munca și cu coț 
lectivul, pentru ca în cel mai 
scurt timp posibil ei să devină 
folositori producției, pentru ca 
ei înșiși să se realizeze in mi
nimum de timp. Dialogul nos
tru a început chiar cu cițiva 
dintre tinerii proaspăt angajați.

— Despre uzina „Grivița ro
șie" am auzit încă de cind eram 
copil. Aflînd că angajează ti
neri pentru calificare am venit 
și noi.

— La cine vă mal referiți ?
— La fratele meu...
Intr-adevăr, Dorel Ana și Re

mus Ana au hotărit să vină la 
București, ia uzina „Grivița 
roșie", tocmai dintr-un sat din 
Transilvania. Numai în alege
rea meseriei frații nu s-au mai 
potrivit la gusturi. Unul și-a 
ales lăcătușeria, celălalt su
dura.

— Sîntem pe deplin satisfă
cut: de primirea ce ni s-a fă
cut, de condițiile oferite. Odată 
cu legitimația de angajați ai 
uzinei ni s-a dat și repartiția 
în căminul tineretului despre 
care am aflat că a fost construit 
cu ajutorul uteciștilor prin 
muncă patriotică. Primim, apoi, ------- . -x --------de 

de
pe toată durata cursurilor 
calificare, o indemnizație 
1050 lei

După cum ne informează ing. 
Gheorghe Păduraru, șeful bi
roului invățămînt al uzinei, 
circa 10 la sută dintre tinerii 
aflați în cursurile de scurtă du
rată sint absolvenți de liceu. 
Facem cunoștință cu trej din
tre ei i Gheorghe Stoica, Ion 
Nedelcu și Eugen Vasile Pană.

— Am considerat — ne măr
turisește utecistul Ion Nedelcu 
— că nimic nu poate fi mai va
loros în societatea noastră de- 
cît o meserie bine știută, în 
care poți descoperi toate satis
facțiile. De aceea am venit în 
uzină, de aceea mi-am 
meseria de sudor ne care 
am început s-o îndrăgesc 
de-abia am pus mina pe 
râtul de sudură.
- Cred că orizontul pe 

ni l-a deschis liceul — adaugă 
Gh. Stoica — ne va ajuta 
deprindem repede meseria 
s-o stăpinim la perfecție, 
fapt am aflat că aproape 
mătate dintre uteciștij uzinei 
sint absolvenți ai liceului seral 
sau în curs de a-1 termina, 
deci ne simțim aici ca printre 
colegii generației noastre.

S-ar putea spune că primul 
contact al tinerilor nou anga
jați cu uzina, cu meseriile ei, 
s-a realizat prin mijlocirea or
ganizației U.T.C.

— Ne-am propus să le tre
zim din prima clipă interesul 
pentru întreprindere, pentru 
muncă, să-i facem să se simtă

rit mai bine printre noi — ne 
spune tovarășa! Lazâr Zahar-.a, 
secretarul comitetului —
Am stat de vorbă cu 
în parte, le-am vorbit 
frumusețile dar si greutățile si 
răspunderea profesională, le-am 
prezentat tineri fruntași în 
muncă cu care ne mindrim 
le-am înfățișat perspectivele pe 
care le au muncind alături de 
noi. Apoi tinerii au fost repar
tizați în brigăzile de producție 
și educație socialistă, dati în 
seama acestor colective care se 
vor ocupa de pregătirea si e- 
ducația lor cu toată intransi
gența.

S-a statornicit obiceiul aici, 
ca zilnic, secretari: organizații
lor U.T.C. din secții, membru 
birourilor U.T.C-, să se ir.til- 
neascâ cu tinerii nou angajați 
pentru a $e interesa de proble
mele lor personale, de modul 
în care își însușesc meser a. 
Se poate acorda astfel un ajutor 
operativ, tinerii simt că organi
zația se îngrijește cu atenție 
de ei.

— Ce probleme ale produc
ției au fost soluționate prin an
gajarea celor 400 de tineri ? — 
l-am întrebat apoi pe tovarășul 
director al uzinei.

— Ne-am asigurat în primul 
rînd efectivul necesar pentru 
anul viitor și pentru ceilalți ani 
ai cincinalului, ceea ce ne va 
permite folosirea mai intensivă 
a mijloacelor fixe si In final, 
realizarea înainte de termen a 
sarcinilor de plan așa na 
ne-am angajat în fața partidu
lui. Ne vom strădui insă si aș
teptăm in aceste eforturi ri »- 
jutorul organizației U.T.C- «s 
reducem cit mai mnlt posib; 
durata de calificare, ia seasa 
ca tinerii să poată lucra singuri 
pe mașini — desigur. operații 
simple, piese de serie — după 
o perioadă minimă de scum» 
dare. Fiecare zi câștigată in a- 
cest fel însemnează la nivelul 
celor 400 de tineri, o product.e 
in valoare de zeci de mii de lei 
in afara prevederilor.

Spre acest țel converg de tape 
toate acțiunile organizat-.: 
U.T.C.. măsurile Întreprinse de 
conducerea uzinei. Despre con
dițiile de viață — cazarea îr. că
mine, servirea mesei la cantină 
etc. — am vorbit De aceeași 
importanță sint pe planul însu
șirii meserie- cit mai repede, 
atelierele școală.

— Am amenajat deocamdată 
două asemenea ateliere, ne in
formează ingir.eru: Păduraru, 
pentru sudori și prelucrări me
canice, urmind ca numărul lor 
să crească. Avantajele acestor 
ateliere sînt evidente. Tine
rii pot S mai bine testruițL 
mai bine supravegneațt pro
gramul mai bine organizat 
Pe măsură ce tioerii isi i»su- 
șesc noțiunile și deprinde
rile de bază ei siat trecuți 
pe liniile de producție- Cei mai 
lenți în însușirea meseriei pe
trec insă un stagiu mai 
în ateliere. Este, 
noi, calea cea mai scurtă spre 
meseria 
fiecare

lung 
cocsiderăm

ROMVLUS LAI,

*

*

Șl ACEASTA ÎNSEAMNĂ
ADEV ARATA PATRONARE

Un nstructor un elev într-adevăr. r.e informea- 
tovarășui ton Râ5o: »e- 

rretara! eomitefciui U.T.C pe 
■.ntrepe-.ndere. na vă înșelați. 
Din septembrie colectivul de 
mancă de aici a fost completat 
nt iacă 20 de tinere, absolven
te promoția 1972 a Liceului de 
cultură generală nr. 24 „Ale
xandru Sabia".

— După cite știm fabrica 
patronează acest liceu începind 
din 1971.

De anul trecut acolo a 
nființat un atelier unde 

au învățat și învață o 
-le specifică întreprinderii 
re. De altfel venirea

20 de fete nu este de 
rsplâtoare. Știind că 
familiarizate deja cu o

ce- 
Ioc 
ele 
se

rie de operații ce se execută 
i -:-i, știrxi de asemenea că 

ir. secția de pregătire cusut se 
atit lipsa de munci

toare care să cunoască meserie, 
din vreme, adică încă înainte 
de încheierea cursurilor, ne-am 
îngrijit de recrutarea lor.

Opțiunea celor douăzeci de 
absolvente deci, a fost într-un 
fel dirijată. Că au ales ca Ioc 
ce muncă Fabrica de încălță-

minte „Progresul" și nu o altă 
unitate economică este expli
cabil. Firesc, oricine preferă 
să muncească acolo unde me
seria nu reprezintă un mare 
semn de întrebare. Notabilă, 
așadar, intervenția organizației 
U.T.C, intervenție oportună 
din două puncte de vedere : 1) 
angajarea tinerilor în cauză 
rezolva o problemă importantă 
a fluxului de fabricație ; 2) ab
solventele și-au găsit operativ 
o utilitate socială. Cum s-au 
integrat ele ritmului secției ?

— în calitatea mea de ad
junct al șefului de sector, pre
cizează tovarășul Ion Rădoi, 
vă pot spune că. din această 
perspectivă privind lucrurile, 
sîntem extrem de mulțumiți. 
La operația „cusut fețe“ unde 
au fost repartizate, operație pe 
care au învățat-o în cadrul a- 
telierului-școală de ia liceu, 
cele douăzeci de tinere munci
toare au un randament apro
piat cu cel al colegelor de 
muncă cu ștate mai vechi de 
serviciu. După prima lună a- 
cestea și-au realizat integral 
normele de producție. Acum, 
în cea de a doua lună de la 
angajare, o parte dintre ele, 
printre care Valerica Timoc și 
Ionescu Paraschiva au deja 
creată posibilitatea de a depăși 
planul zilnic și lunar cu 5—10 
la sută.

TOT ÎN ACEASTĂ

SI AICI SÎNTETI*_________ ■*

AȘTEPTAU

• UZINA „METALI
CA". pentru calificarea 
in meseriile de rincMitori. 
turnători-formatori. debi- 
tatori si lăcătuși ; UZINA 
POLICOLOR — operatori 
c hi miști : FIL ATT RA
ROMÂNA DE BUMBAC 
— filatoare.

Adresa noilor angajați — Căminul pentru tineret al Uzinei „Grivița roșie".

pentru calificare tineri cu școala generală Incompletă ?

RAffWS AFIRMATIV

s dezcoiUrii ne- 
parcului national 
de producție ce 
de 'epurații «ini 

ze h B a h altul mai mari. 
Ptnsrn a ir te» fsfe. pentru 

iac-«» cngașonsentuZui a- 
4r a reaizj actualul cin- 
■■■a m ptfîru am p jumă- 

tme. Uzst de reparata auto- 
C’-nțr. «ce» neroîe de un mare 
ammie da muncitori in plus. 
Din nnmeie zile de U începe
rea «■csteiia- s-a constatat 
■ui zd "cetele nu acopereau 

xte. La prezentare puțini ti- 
1 core îndeplineau condiții- 
pautn a fi primiți la cursu- 

•da da edificare. In^schimb ce- 
mhb rrrtic care, dintr-un motiv 
— abul. nu terminaseră cele 
est data, dar core doreau să 
mcațe o meserie.

— \e-cm propus sâ-i anga- 
jim ți pe aceștia, ne spune di
rectorul general al Centralei in- 
duOrale pentru reparata auto, 
moșteni Vasile Horeai, obli- 
gindu-ne in același timp ca tot 
■oi u»-i ajutăm să-și complete
ze școala la cursurile serale sap 
firi frecventă.

— Unii erau utecițti, 
toccrățul Grigore Duță, 
ta-ul comitetului U.T.C. 
r.—jcecu mai mult de 
ani, deci o virstă la care 
buie să-ți facă o meserie. Or
ganizația V.T.C și-a asumat 
cea dinții răspunderea pentru a 
se ocupa nemijlocit de pregăti
rea lor in vederea completării 
studiilor.

Hotărirea conducerii uzinei, 
a organizației U.T.C. s-a dove
dit rezonabilă. Se rezolva, o 
problemă acută pentru între
prindere — acoperirea necesa
rului de forță de muncă — și, 
în același timp, tineri care pînă 
la angajare trăiau pe seama pă-

rinfilor, băteau bulevardele, 
erau ajutați să se integreze în- 
tr-o muncă utilă, să-și găsească 
un rost în viață. Au fost pri
miți în Uzina de reparații auto 
— Grivița peste 400 de tineri 
pentru calificare. Și-au ales fie
care, meseria care li s-a părut 
mai interesantă: mecanic auto, 
electrician auto 
auto.

Cursurile de calificare au în
ceput imediat.
lectori au devenit cei mai pre
gătiți și mai experimentați ingi
neri și maiștri. Toți sint inte
resați în pregătirea temeinică și 
în timpul cel mai scurt al tine
rilor cu care vor lucra peste pu
țin timp, cu care vor , trebui 
să-și realizeze sarcinile de pro
ducție.

— De data aceasta însă, a- 
daugă secretarul comitetului

U.T.C., în cazul celor cu studii 
incomplete treaba este mult mai 
grea pentru că ei trebuie să în
vețe, și pentru calificare, și pen
tru examenele de la școala ge
nerală. După ce conducerea 
centralei noastre a luat legă
tura cu conducerea școlii ge
nerale din apropierea uzinei, 
și tinerii au fost înscriși fie
care în clasele lor, a început 
pregătirea pentru examene. Fie
care dintre acești tmeri este dat 
în grija unui inginer, maistru 
sau tehnician, care răspunde de 
parcurgerea materialului cerut 
de școală, de insușirea cunoștin
țelor și în ultimă instanță de 
promovarea tinerilor.

Au trecut cîteva luni de 
angajarea lor. Cursurile de .. 
lificare însă nu s-au încheiat. 
Ne interesăm la maistrul Ion 
Dumitru, la șeful de brigadă 
Gheorghe Dunăruțiu, în grija 
cărora se află cei mai mulți ti
neri, ce rezultate se întrevăd. 
Drept răspuns, ne sint arătați la 
lucru cițiva dintre ei: Vasile Co
coș, Vasile Neacșu, Nicolae 
Dinu, Ion Dragorțiu, Ion Ca- 
raliu, Constantin Muscalu. Lu
crează deja singuri, mînuiesc 
cu dezinvoltură uneltele și
sculele, participă efectiv la
realizarea sarcinilor de pro
ducție. Experiența se dove
dește valoroasă. Tinerii pot să 
muncească, și în același timp 
să învețe, să-și completeze stu
diile. $i dacă la această oră co
lectivul întreprinderii raportea
ză un avans de aproape două 
săptămîni în realizarea planului, 
succesul se explică și prin con
tribuția — ce-i drept, deocam
dată modestă dar certă •— a 
celor 400 de tineri angajați în 
urmă cu cîteva luni pentru ca
lificare.
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PREZENTA

MATEMATICII
Acad. NICOLAE

1
Tn ultimele trei decenii se vorbește mult de 

matematică în cele mai variate și mai neaștep
tate cercuri științifice, tehnice, economice, in 
rîndul marelui public, în viața de toate zilele. 
Matematica a pătruns în preocupările societății 
ca o actualitate de care trebuie să se țină 
seama, cîștigînd prestigiu și simpatie, o popu
laritate pe care puține ramuri ale cunoaște" 
poale chiar nici una, ar putea-o revendica. Ex
plicația acestei poziții constă nu in frumusețea, 
incontestabilă de altfel, a cuceririlor îndrăznețe 
a perfecțiunii logice, a înălțimii abstracțiilor etc. 
ei în utilitatea ei, care se dovedește din ce 
ce mai largă, moi pătrunzătoare, in cele moi 
variate ramuri ale cunoașterii.

Utilitatea matematicii nu este o descoperire 
a epocii noastre. Ea are o tradiție milenară 
fiindcă matematica are rădăcinile adine Înfipte 
în nevoile practicii din care o ieșit si s-a ridicat 
Engels o definea ca știința formelor spațicie si 
a raporturilor constitutive ale lumii reale, dec 
ca o ramură esențială a cunoașterii dor și a 
practicii. Matematica a servit dintotdeauna Ic 
modelarea fenomenelor din nalură și societate. 
Pe măsură ce unele discipline ale științelor na
turii s-au dezvoltat, modelarea matematică a 
devenit mai profundă, mai cuprinzătoare și mei 
eficientă. Cazurile clasice ale astronomiei, me
canicii, fizicii sînt elocvente și au deschis calea 
matematizării lor, deci calea introducerii meto
delor matematice in metodologia disciplinelor 
acestor ramuri ale științelor.

Matematizarea nu este de fapt o transformare 
a științei respective într-o știință matematică ci 
construcția unor modele esențiale ale obiectelor 
și fenomenelor specifice acestora, cu ajutorul 
noțiunilor și relațiilor matematice, experimen- 
tîndu-le în limbaje matematice și tratîndu-le cu 
mijloace specifice matematicii. După cum subli
nia Lenin, matematizarea unei discipline se 
produce cind aceasta a atins uni anumit stac u 
de dezvoltare, in care se obțin rezultate cu 
caracter general, structural, teoretic. Revoluția 
științifică și tehnică a vremurilor noastre s-a 
produs în momentul în care o serie de discip. ne 
teoretice și tehnice au atins, prin acumulări 
cantitative rezultate calitativ ridicate, stadiul ex
ploziv al unei restructurări pe baza rezultate.or 
revoluționare care au provocat salturi calitative 
și au deschis perspective noi, uneori nebănuite

CRONICA

LABORATOARELOR

TEODORESCU

s
I

I

I

I

in industria 
locul teflonului pe 
il importăm. Avind 
calitățile deosebite 
polietilena sperăm

contra...

Este cazul apariției electronicii și automaticii, 
astronaubCM șt a șuințoi caicutotoaroior.

Pătrunderea matematicii pe un front larg in 
științele naturii și in științele tehnice s-a extins 
cu rezultate și mai surprinzătoare In științele 
economice, unde metodele matematice se oplt- 
cou încă din secolul trecut dor nu erou consi
derate decît ca cunGcra tehnico. Matematica 
devine absolut "ecesoro inr-un anumit stadiu 
de dezvoltare a multor discipline. Matemati
zarea capătă astăzi o înțelegere ergă. ec co
respunzând necesității progresu’ul in generali
tate ca ți in aphcubiutcte. in uu-ee aouă de
cenii asistam la o revenire a mate mc teu <£■ 
sferele înaltelor obstracțMri spre studiul con
cretului. Apcntra coJcuiatonrioi e<oceanic, p pă- 
toundereo .eragi.nocjo a 
economice și sooale ca 
ocmentorii dnersetor von 
Iuții, ca instrument de grMucrare 
rapidă a fluxului irrioraraționo! Lo tecul 
pensabil in ancrizc tenameneior comț 
vieții și societarii. in arUC'PC«ea vritorv 
lucrea deciziile» ra>ae co ți ■> P 
ciziilor ulterioare Ca'ciriotncm e. 
calcul eiectrome. ou aot rcto ime 
doline matematice, 
dar trebuiau să ce • 
create și dezvtxtote 
cu alte discip-ine soed*ce 
nalitcții calculatoare o» 
tre ocesteo se nm 
vistica maternal 
numerică, statist 
ta!ă. cibernetica

Filoloț 
ciologic 
oiutoru! 
paiitoțt e ce ane xo » 
complexe pe core e creto ecu 
•netemetică odosee ex«e- 
aus m ^jncțn.—e

• -O 
oiraL

’e
i să se apro- 

le ale

din a- 
•«ul aces- 

pr:ojs aparține după cum 
canaarut. omtilni de știință 

in — C. D. Nenițescu. Se 
ea oroblema proiectării și 
Izărti unei instalații pentru 

brie ar ea r oului material. Tî- 
rui inginer Radu Zaharescu 

de la IPROCHIM s-a ocupat di
re:: atit de cercetarea în faza 
de pilot cit șl de proiectarea 
instalației serr.iindustriale.

UL 
e$

Polietilena amil-sodiu obținu
tă Ln stația experimentală semi- 
utcustrialâ de ia Pitești se de
osebește de toate celelalte ti
puri cunoscute pînă în prezent. 
Proprietățile fizico-mecanicg sînt 
net superioare, ceea ce permite 
fabricarea din acest material a 
unor lagăre sau bucșe care se 
făceau din bronz. In industria 
textili, ea poate înlocui atît 
pielea cît și unele repere de la 
războaiele de țesut. Rezistentă 
la șoc și la temperaturi variind 
între —60°C și — 150°C, polieti
lena amil-sodii își găsește o 
largă utilizare în industria con
strucțiilor de mașini ca și în 
cea chimică, la protecții antico- 
rozive etc. Nici industria farma-

Sinteză... într-o expoziție

a-

In activitatea de proiec
tare. specialiștii institutului 
găsesc un ajutor prețios ia 
mijloacele moderne de cal- 
cul. Imaginea vă oferă un 
aspect din timpul utilizării 
calculatorului electronic la 
alegerea soluției optime din 
punct de vedere tehnic și e- 
conomic. Utilizarea cal
culatorului scurtează timpul 
de patru ori, concomitent cu 
antrenarea unui personal re
dus numericește.

otelului
9

ceuticâ nu este ocolită de avan
tajele acestei mase plastice. 
„Încercăm — preciza ing. R. 
Zaharescu — să utilizăm polie
tilena aniil-sodiu 
chimică in 
care astăzi 
în vedere 
ale acestei 
ca intr-un viitor nu prea înde
părtat să-i găsim și alte utili
zări. De fapt au și început să 
se execute conducte și armături 
pentru transportul unor sub
stanțe ca și profile destinate 
construcțiilor".

Titlul nu conține nici o eroa
re. Expoziția deschisă în urmă 
cu cîteva zile la IPROCHIM, 
este intr-adevăr o sinteză. O 
sinteză a realizărilor pe care 
specialiștii de aici le-au obți
nut în ’ ultimii ani. Panouri și 
grafice prezintă prin cifre și 
imagini munca de concepție a 
proiectanților, a celor care la 
expoziții și saloane internațio
nale au obținut sufragiile ju
riilor. Unică in felul ei, expo
ziția ne pune în temă cu con
ținutul și importanța celor 25 
de brevete prezentate. Dintre 
acestea, 20 sînt aplicate indus
trial, aducînd economii de 
proape 300 milioane lei.

A face o selecție a brevete
lor prezentate, este fără îndo
ială extrem de dificil. Am re
ținut totuși cîteva. Procedeul 
și instalația pentru purificarea 
anilinei brute, aparținînd ing. 
Nicolae Barbu, Ion Coica, Cor
nel Craiu, Maria Munteanu și 
chimistului Tudor Petrișor, sînt 
cunoscute la ora aceasta în 
S.U.A., Franța, Italia, Belgia, 
Anglia, R.F. a Germaniei, O- 
landa. Argentina. R.D. Germană 
și Polonia. De curtnd autorii 
brevetului au fost distinși cu 
Ordinul Muncii clasa a IlI-a, 
pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul punerii în 
funcțiune a fabricii de anilină 
de la Combinatul chimic din 
Făgăraș.

Medaliile de aur obținute de 
invențiile prezentate la Salonul 
de Ia Viena și la cel de la 
Bruxelles reprezintă aprecierea 
de care se bucură și peste ho
tare, în marile și exigentele 
confruntări internaționale, rea
lizările specialiștilor noștri.

„Peste cîteva zile — ne spunea 
Livia Constantinescu — respon
sabila biroului de invenții, ino
vații și raționalizări — mache
ta pe care o vedeți aici, va fi 
expusă la Tlrgul de la Oslo, 
după ce în urmă cu cîtva timp 
a fost prezentă la Tîrgul de la 
Londra". Macheta în cauză re
prezintă instalația care la cel 
de-al 18-lea salon internațional 
al invențiilor de la Bruxelles a 
obținut medalia de arginl aurit.

Numitorul comun al invenții
lor prezentate constă în preo
cuparea autorilor de a răspun
de marilor probleme ale econo
miei noastre, de a fi în pas cu 
ritmul rapid de dezvoltare a 
chimiei românești. Brevete re
feritoare la proteeții anticoro- 
zive sau la procedee moderne 
și economice de obținere a u- 
nor derivați stirenici, de recu
perare a unor substanțe din 
produși secundari sau de fa
bricare a clorurii de calciu au 
menirea de a valorifica supe
rior materiile prime, de a re
duce efortul valutar prin eli
minarea importului.

în încheierea acestor rînduri, 
redăm 
țiatorii 
ei — 
„Vrem 
să fie . „
te, astfel încît economia națio
nală să beneficieze rapid de 
ele". într-adevăr, acesta este 
scopul expoziției. Dar pentru 
atingerea cît mai rapidă și în 
totalitate a lui sugerăm des
chiderea expoziției — prima de 
acest fel — într-un loc unde să 
poată fi vizitată de cît mai 
mulți specialiști, studenți și e- 
levi.

cuvintele unuia din ini- 
și realizatorii expoziți- 
ing. Maria Apostol : 

ca rezultatele noastre 
cunoscute și generaliza-

se

RENAȘTE MITUIREA ?

CASĂ PE PERNĂ
DE AER

Pentru

I
I

I TELEVIZOR

Foto : ORESTE 
PLECAN

• ClND se părea că viitorul îm
binărilor aparține sudurii șl că ni- 
tuirea se îndreaptă încet dar si
gur către muzeu, specialiștii en
glezi de la Geo Tucker Eyelet 
oferă o nouă tehnologie de sudură 
etanșă. Niturile destinate acestei 
operații nu diferă prea mult de 
cele cunoscute. Numai că rezis
tența lor este mult mal mare iar 
pe de altă parte, au proprietatea 
de a se comprima mult în timpul 
fixării, ceea ce asigură îmbinării 
o etanșeitate perfectă la aer șl li
chide.

TRANSMISII... SINTETICE

1
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CLIMĂ LA COMANDĂ

• S-au desfășurat lucră
rile seminarului internațio
nal cu tema „Aplicarea efi
cientă a științei și tehnicii 
în industrie". • In Uniunea 
Sovietică a fost lansat sa
telitul meteorologic al Pă- 
mintului „Meteor". e „Ar
borele vieții" adus din în
depărtata Australie a atins 
la Grădina Botanică din 
Craiova înălțimea de 80 cm. 
• Primul om cu „inimă a- 
tomică" — italianca Nunzia 
Melignano, în virstă de 65 
de ani — trăiește. • Timp 
de trei zile, Ia Mamaia a 
avut loc o consfătuire cu 
tema „Introducerea sisteme
lor de conducere cu mijloa
ce de automotizare în cen
trale și întreprinderi indu
striale". • După un an de 
evoluție, in care a transmis 
pe pămint 7.329 de fotogra
fii ale Planetei Roșii. „Ma- 
riner-9“ a fost scos din ac
tivitate și plasat ca satelit 
artificial pe o orbită marția
nă unde va rămîne pînă în 
anul 7.110. • La Sala Pala
tului, întreprinderea ceho
slovacă de comerț Glassex
port, a prezentat specialiști
lor români cele mai noi rea
lizări în domeniul sticlăriei 
tehnice și de laborator. • In 
Japonia au fost puse ia 
punct proteze pentru picioa
re, dotate cu „mușchi" din 
cauciuc sintetic acționați cu 
aer comprimat. • La C.E.I.L. 
Sibiu a luat ființă un labo
rator audio-vizual menit să 
contribuie la instruirea, per
fecționarea și specializarea 
personalului. • Centrul 
mondial al gripei de Ia Lon
dra anunță că la fiecare 10 
ani gripa „se înnoiește". • 
La Timișoara s-au desfășu
rat lucrările celei de a 5-a 
Conferințe de betoane. • 
Savanții sovietici au dove
dit experimental că ghețuri
le polare sînt un excelent 
mediu nutritiv pentru vie
țuitoarele microscopice. • 
„Căptușeli pentru confecții 
din materiale termoadezive" 
a fost tema simpozionului 
pe care firma B.F.F. Bath 
Road din Anglia l-a organi
zat la București. e N.A.S.A. 
anunță că se lucrează Ia de
finitivarea proiectului de 
realizare a unui nou aparat 
cosmic, reutilizabil, așa-nu- 
niitele „navete spațiale". • 
La Spitalul de adulți din 
Sibiu, medicul Oleg Ivan- 
cenco a fost autorul unei 
intervenții chirurgicale uni
ce : extragerea unui vîrf de 
ac lung de un centimetru a- 
juns accidental în... inima 
unei femei. • Biroul de pro
iectare a transportului flu
vial din Wroclaw a realizat 
o instalație care obține apă 
din., aer. * La Uzina de 
tractoare din Brașov a fost 
pus la punct procedeul de 
executare a electrozilor prin 
eroziunea electrică și elec
trotehnică. • S-a dat star
tul în faza finală a campa
niei mondiale de eradicare 
a variolei.
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Printre produse
le românești de 
mare tehnicitate 
prezentate la e- 
diția din acest- 

a Tîrgu- 
lnternațio- 
București, 

s-a aflat și ma
cheta autotrans- 
formatorului gi
gant de 400 
MVA/400 kV — 
cel mai mare 
produs de acest 
gen realizat pînă 
azi în țara noas
tră. De ce a fost 
nevoie de ma
chetă ?
că în realitate 
acest autotrans- 
formator cîntă- 
rește 295 tone, 
are 12 m lun
gime, 5,8 m lă
țime și 9,5 m. 

înălțime.

l o CURELELE de transmisie pot 
fi întilnite pretutindeni — la 

I strung, automobil, camerele frigo
rifice, aparatele medicale, mașinile 
agricole etc. Dar vitezele mari de 
funcționare, creșterea sensibilă a 

I calității și parametrilor tehnici ai 
mașinilor, aparatelor șl agregate
lor, a pus în fața specialiștilor una 
din cele mal importante probleme 

I legate de acționări : curelele re
zistente. Cele naturale nu mal co
respund stadiului actual de dez
voltare a industriei nici calitativ 

Iși nici cantitativ, s-a apelat la 
masele plastice, la materialele 
sintetice. Specialiștii firmei elve
țiene HABASIT au reușiț să obți- 

Ină curele sintetice a căror rezis
tență în funcționare este de zece 
ori mai mare decît a celor din 
piele naturală. Fiecare centimetru 

Ipatrat din acest produs rezistă la 
o forță de 4 tone ! Cercetătorii a- 
celeiași firme anunță pentru viito
rul apropiat obținerea unui alt tip 
de curea sintetică — de 4 ori mai 
rezistentă decit cele actuale și 
care datorită proprietăților fizico- 
mecanice speciale pe care le va 
poseda, va putea fi utilizată și la 
transmisiile încrucișate.

• INGINERI leningrădenl au 
propus folosirea In construcții a 
unei camere cu aer. Ea face po
sibilă construirea în numai 38 de 
ore a unei bolți gigantice din be
ton. Pe o fundație se aștern 
„zidurile" și „acoperișul" viitoarei 
case executate din țesătură sinte
tică sau cauciucată. Pe acest în
veliș se așează un strat de amestec 
de beton cu armătură metalică. 
Sub acțiunea ventilatorului, came
ra începe să se umfle și peste 15 
minute dobîndește forma necesa
ră. 30 de ore mai tîrziu bolțile din 
beton se solidifică într-atîta încît 
pot rezista la orice sarcină. Expe
riențele au arătat că în felul aces
ta se pot construi bolți de 20 m.

• UZINA experimentală de apa
rate de măsură șl control din 
Tallin produce circa 40 de tipuri 
de diverse aparate, folosite in 
chimie, aviație, siderurgie etc. Cu 
ajutorul izotopilor radioactivi se 
ajunge la crearea ur.or condiții si
milare arșiței sau gerului, presiu
nilor înalte sau vacuumului. „Ini
ma atomică" cu destinații indus
triale măsoară grosimea foii de 
tablă care trece prin laminoare, 
controlează cu precizie extremă 
nivelul lichidelor în rezervoare sau 
pteintîmplnă depunerea ghețil pe 
aripile și fuselaiul avionului. Tn 
fotografie. o instalație pentru 
proba aparatelor de măsurat care 
permit să se creeze condiții arctice 
și tropicale.

ACCELERAREA
CREȘTERII PEȘTILOR
• SAVANȚII japonezi efectuea

ză în prezent experiențe de creș
tere a peștilor și crustaceelor în 
bazine a căror apă este încălzită 
la temperatura de 20° C cu ajuto
rul efluenților proveniți de la o 
centrală atomică. Experiențe simi
lare au fost întreprinse de socie
tățile de electricitate prin folosirea 
apei calde produsă de termocen-. 
trale. Rezultatele au fost conolu- 
rlente î peștii au crescut de 30 de 

repede decît în mediul*$>ri mâi 
natural.

APĂ CU AJUTORUL
SOARELUI

Utilizarea calculatoarelor elec
tronice in conducerea producției, 
în activitatea de cercetare-pro- 
iectare, transporturi, medicină, in 
procesul de instruire și în alte 
domenii de activitate, precum și 
în conducerea Ia diferite niveluri, 
prin pregătirea variantelor în 
vederea luării de decizii bine 
fundamentate, atestă dimensiu
nile participării „creierelor elec
tronice" la conducerea societății 
actuale și mai ales a celei viitoa
re. Dar, pentru a se putea bene
ficia de minunatele posibilități 
ale acestui instrument, creat de 
om pentru a-1 elibera de munca 
intelectuală de rutină, este ne
cesar ca tot el (analistul) să ana
lizeze diferitele probleme, să le 
formuleze într-un anumit fel. 
pentru a fi traduse de către pro
gramator într-un limbaj adecvat 
(scriere de programe) și apoi a- 
cestea să fie introduse în calcu
latorul electronic de către perso
nalul de exploatare, pentru a fi 
prelucrate, urmînd ca rezultatul 
să fie interpretat și folosit tot 
de om.

Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu 
privire la perfecționarea siste
mului informațional economico- 
social, introducerea sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor și dota
rea economiei naționale cu teh
nică de calcul în perioada 1971— 
1980, prin care șe pun bazele asi
gurării unei conduceri moderne, 
reprezintă punctul de plecare 
pentru realizarea unui salt cali
tativ în. ceea ce privește progre
sul economic, tehnic, științific și 
social în țara noastră. Introduce
rea sistemelor de conducere tu 
mijloace de prelucrare automată 
a datelor în 400 de întreprinderi 
pînă în anul 1975 și în 1 000 pînă 
în anul 1980 indică, pe de o-par
te, gradul de modernizare pe 
care-1 va cunoaște economia și. 
pe de altă parte, eforturile ce 
trebuie făcute pentru atingerea 
scopurilor propuse.

Traducerea în viață a prevede
rilor hotărîrii, este determinată 
în mare măsură de existența ca
drelor necesare și de gradul de 
competență a acestora. De aceea, 
se precizează numărul de specia-

O problemă de

mare interes

pentru tineret

exploatare) se pregătesc în fa
cultatea de calcul economic și 
- oerr.eucă economică din cadrul 
ASE și în secțiile de informatică 
din cadrul universităților din 
București, Cluj, Iași, Timișoara 
și Brașov, la cursuri postuniver
sitare și la cursurile de scurtă 
durată. Cadrele cu studii medii 
se pregătesc în cadrul celor pa
tru licee pentru prelucrarea au
tomată a datelor din București, 
Cluj, Iași și Timișoara și prin 
cursuri de scurtă durată.

In special în prima parte a

ganizarea unei dezbateri largi

Pregătirea specialiștilor în

Prelucrarea
automată
a datelor

liști ce trebuie pregătiți pentru 
domeniul prelucrării automate a 
datelor, se dau indicații pentru 
pregătirea acestora, și se prevăd 
unele măsuri care să ducă la for
marea unei opinii de masă pen
tru acest domeniu nou și cu 
așa de mari implicații in întreaga 
viață a societății. Astfel, se pre
cizează eă pentru traducerea în 
viață a programului de introdu
cere a sistemelor de conducere 
cu mijloace de automatizare este 
necesar ca în actualul cincinal să 
fie pregătite peste 20 000 cadre de 
specialitate pentru utilizarea și 
exploatarea calculatoarelor elec
tronice mari și peste 8 000 pro
gramatori și operatori pentru e- 
chipamentele de medie mecani
zare. Cadrele de specialitate cu 
studii superioare (analiști, pro
gramatori, șefi ai serviciilor de

cincinalului cursurile de scurtă 
durată, organizate de către 
CNST — Institutul central pen
tru sisteme de conducere cu mij
loace de automatizare și de că
tre ministere și organele cen
trale, au o importanță deosebită, 
reprezentînd sursa principală de 
pregătire a cadrelor de speciali
tate pentru încadrarea centrelor 
de calcul electronic și a oficiilor 
de calcul din întreprinderi. Con
ducerile Ministerului Educației șl 
Invâțămintului și CNST — Insti
tutul central pentru sisteme de 
conducere cu mijloace de auto
matizare, au în vedere un pro
gram care să asigure dezvoltarea 
învătămintului de specialitate 
(prelucrarea automată a datelor), 
astfel încît să corespundă cerin
țelor impuse de recenta hotărîre. 
în acest scop este prevăzută or-

ganizarea unei dezbateri largi a 
profilelor, planurilor și progra
melor de învățămînt.

De o importanță majoră este 
prevederea cu privire la intro
ducerea cunoștințelor de prelu
crare automată a datelor în licee 
și facultăți, în mod diferențiat, 
după gradul de interes pentru 
utilizarea calculatoarelor electro
nice în etapa actuală, și cea ime
diat următoare.

Frogramele-lecții pe care Co
mitetul de Stat al Radiotelevi- 
ziunii Române le va transmite 
pentru popularizarea largă în 
mase a cunoștințelor de prelu
crare automată a datelor, vor 
contribui în largă măsură la for
marea unei opinii favorabile a- 
cestui domeniu nou.

Pentru tineret, această acțiune 
prezintă un interes cu totul deo
sebit, în primul rînd, pentru că 
el va beneficia de efectele eco
nomice, științifice, tehnice și so
ciale, ca urmare a utilizării cal
culatoarelor electronice, iar în al 
doilea rînd, pentru că marea ma
joritate a cadrelor de speciali
tate din acest domeniu o consti
tuie tot tineretul. Pentru ca ti
neretul să se poată bucura cît 
mai mult de roadele utilizării 
calculatoarelor electronice, este 
necesar ca să se pregătească cît 
mai bine și să lucreze cît mai 
conștiincios. Pregătirea unui spe
cialist în domeniul prelucrării 
automate a datelor este comple
xă, presupunînd însușirea cunoș
tințelor de matematică, econo
mie, tehnologie, cunoașterea în
treprinderii și în special însușirea 
cunoștințelor de prelucrare au
tomată a datelor. Exactitate, me
ticulozitate în lucru, se cere 
pentru toate felurile de specia
liști, de la analist pînă la ope
ratorul pentru pregătirea date
lor.

Sîrguința dovedită de către 
marea majoritate a tineretului la 
diferite cursuri de specialitate, 
pasiunea cu care acesta lucrează 
în cadrul centrelor de calcul e- 
lectronic reprezintă certitudini 
că sarcinile prevăzute în Hotă
rîre vor fi îndeplinite, spre bi
nele viitorului țării noastre.

Ing. MIHAI VARIA 
consilier la Institutul central 
pentru sisteme de conducere 
cu mijloace de automatizare

I

I

I

CU ECRAN LAT
SPECIALIȘTII japonezi sînt• . ... ___ _____

preocupați de realizarea unui tele
vizor cu ecran lat. Pentru acest 
televizor se preconizează un ecran 
lung de 80 cm și lat de 40 cm. In 
cursul încercărilor prototipului 
s-au folosit trei tuburi catodice 
obișnuite. Eforturile cercetătorilor 
se concentrează asupra micșorării 
gabaritului tubului și măririi lun
gimii șl lățimii ecranului.

FURAJ DIN LEMN
• CERCETĂTORII de la Univer

sitatea statului Washington apre
ciază eă în viitor furajarea vite
lor de carne se poate face, în loc 
de orz și alte cereale, cu lemn 
prelucrat. El menționează că, prin 
prelucrarea lemnului de molid, din 
care se îndepărtează lignina nea
similabilă, moleculele de celuloză 
se dispun de așa manieră încît 
enzimele pot să le asimileze, tn 
acest caz se obține un produs 
nou care seamănă cu borhotul de 
sfeclă sau eu silozul tocat mărunt.

* OAMENII de știință sovietici 
au construit o instalație originală 
pentru extragerea apei în regiuni
le de deșert din subteran cu aju
torul Soarelui. La o adîncime de 
20 m se instalează un agregat 
compus din 3 pompe, un refrigera
tor și o instalație de distribuție. 
La suprafață se află un sistem de 
conducte umplute cu un lichid 
special care iși mărește mult vo
lumul în cazul creșterii tempera
turii. Acest lichid pune în mișcare 
pompele. Instalația poate pompa 
o cantitate'de 800 de litri de apă 
pe oră de la adîncimea de 25 m. 
Ea poate fi folosită în orice re
giune a pămîntulul unde tempe
ratura nu coboară sub 30° C.

IPOTEZE
Studentei venita să-șl 

facă stagiul la Obser
vatorul Mullard Joce
lyn Bell i s-a repar
tizat urmărirea cu aju
torul radiotelescopu- 
lui a unor emisiuni 
stelare. Ceea ce a ob
servat însă această ti- 
nără astronoamă de
pășea orice așteptare. 
Pe ecranul oscilo
scopului racordat cu 
aparatul de măsură 
apăreau zimțuri de 
formă bine definită, 
despărțite de pauze pe 
o anumită întindere. 
Presupunerea care s-a 
făcut imediat a fost 
că aceste semnale își 
aveau originea undeva 
în... afară. Intr-ade
văr, din anumite re
giuni ale cerului, ziua 
și noaptea, la interva
le regulate, veneau 
spre Pămint stranii 
semnale. Slabe, apa
rent, ca intensitate, 
ele continuau să inun
de cerul planetei 
noastre.

Descoperirea a avut 
ecoul unei adevărate 
explozii științifice, a- 
ducînd cîteva note de 
necrezut. Se știe doar 
că In toate fenomene
le stelare, forma emi
siunilor radio au un 
caracter oarecum de
zordonat, haotic. Iar 
acum pe ecrane apă
reau desenele bine 
conturate ale unor 
procese îndepărtate ce

EXTRATERESTRE ?
nu păreau a fi natu
rale.

In căutarea explica
ției s-au antrenat oa
meni de știință cu re
nume mondial, au 
fost mobilizate mij
loacele tehnice cele 
mai moderne. La în
ceput, sub conducerea 
doctorului Anthony 
Hewisch, în scopul re
zolvării misterului a 
fost orientat radiote- 
lescopul format din 
128 de dipoli al Obser
vatorului Mullard din 
Anglia. Apoi spre sur
sele „ritmate" (ulterior 
s-a constatat că sint 
mai multe) a fost în
dreptată o uriașă u- 
reche de metal de la 
Areeibo (insula Puer
to Rico). După lungi 
cercetări s-a constatat 
că prima sursă emite 
pulsuri triple, detașa
te la distanța de 
1.3372795 secunde. Pre
cizia uimitoare a fost 
stabilită prin compa
rație cu cronometrele 
atomice și ea este su
ficientă pentru a sesi
za mișcările ușoare fie 
ale sursei, fie ale re
ceptorului. Astfel s-a 
putut determina de
formarea impulsului, o

de 
de 

a 
jurul

variație slabă 
frecvență, cauzată 
mișcarea de rotație 
Pămîntulul In 
Soarelui !

Celelalte trei emiță
toare (atîtea .au fost 
descoperite pînă a- 
cum) trimiteau semna
le la intervale de 
1,27388; 1,1878 și 0,253083 
secunde. Repetarea 
lor arată că împreu
nă cu prima sursă 
ele înconjurau, sub 
formă de semicoroa- 
nă, steaua polară. 
Măsurătorile indicau 
distanțe de 100—200 de 
ani lumină.

Și mai surprinzătoa
re, sînt însă dimen
siunea emițătoarelor 
și cantitatea de ener
gie degajată de aces
tea. Prima cifră dată 
de englezi, care esti
ma diametrul supra
feței radiante a pulsa- 
rului nr. 1 la circa 
5 000 km. poate fi con
siderată ca exagerată, 
de aproape 10 ori. 
Calculele mai exacte 
Indică o rază de or
dinul a 700—800 krn. 
Din aceste date și din 
măsurarea intensită
ții rezultă că o sursă 
de o întindere relativ

redusă nu poate emi
te în spațiu în mod 
Izotrop (adică uniform 
în toate direcțiile). Or, 
acest lucru indică că 
semnalele de pe pulsa- 
re sînt îndreptate tn 
benzi înguste spre Pă- 
mtnt. Concluzie mai 
mult declt tulburătoa
re ! Specialiștii antre
nați de atmosfera ex
traordinară a acestei 
noutăți au început să 
vorbească despre 
L.G.M., Little Green 
Man (omulețul verde), 
despre o civilizație 
extraterestră care a 
reperat Pămîntul, 
prifizîndu-1 in raza in
vizibilă a unui fasci
cul radio. De ce sînt 
omuleți, de ce verzi T 
o întrebare care poa
te fi pusă din capul 
locului. Ar fi greu de 
răspuns cu exactitate 
Ia aceste amănunte; 
se pare că mici sint 
datorită fineței nemai- 
întilnite a semnalelor. 
Cel puțin așa s-au 
gîndit cei care i-au 
botezat astfel.

Mici sau mari, verzi 
sau de altă culoare, 
nu aceste detalii sint 
importante, ci faptul 
că este vorba de niște 
mesaje care. după 
toate probabilitățile, 
sînt produse de surse 
artificiale, 
lor ar 
dească 
forme 
nizate
„imediata" noastră a- 
propiere.

Existența 
putea să dove- 
prezența unor 

superior orga- 
de viață în

IOV VĂDUVĂ

Redactorul paginii : ing. IOAN VOTCI!
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UN SPECTACOL La Teatrul Giulești

VASSA JELEZNOVA
de MAXIM GORKI

O CARTE 
DE ISTORIE

Cl tea

Toate piesele șl personajele 
lui Gorki poartă în ele revolu
ția, dar poate mai mult decit 
altele „Vassa Jeleznova", care 
cumulează — personificind — 
trăsăturile clasei ce s-a crezut 
zadarnic imbatabilă, burghezia. 
Destinele lor se identifică, sfir- 
șitul Vassei (lucrarea datează in 
prima sa formă din 1910) sună 
prevestitor : cu toată aparenta 
forță și reala abilitate, Jelev. - 
va, ca și clasa ei, vor pieri. 
Tentativele de a supraviețui 
prin asigurarea continuității sir.t 
sortite unui inevitabil eșec 
Vassa 
care să 
ploatarea 
neomenie , _____ ...
pînă își vor da duhul, Jeleznova 
si ai săi se zbat urit i ea cu 
forță, ceilalți llnced, dezvăluind 
vicii devastatoare sau o tristă 
neputință. Orizontul întunecat 
de la un capăt la altul e stră
puns de lumina unei singure 
speranțe, aduse de tînăra revo
luționară Rașel. In conflict 
deschis cu bătrîna capitalistă, ea 

‘învinge aici pe plan moral, vii
torul rezervîndu-i însă toate 
marile victorii. Așadar, pe te
ma revoluției Iminente. Gorki 
pune să se înfrunte nu doi eroi, 
ci două eroine, reprezentantele 
unor lumi ineluctabil opuse. 
Dar deși una e aureolată de 
nobile virtuți — Rașel — far 
alta e plină de toate tarele — 
Vassa — accentul cade totdea
una pe ultima. Vassa Jeleznova, 
odioasa stăpină, a fost și rămîne 
stăpîna interesului pe scenă, 
prezența unei mari Interpret* 
impunîndu-se deci cu necesitate. 
Teatrul Giulești a optat pentru 
montarea acestei lucrări. între 
altele mizlnd și pe capacitatea 
uneia din actrițele sale de forță. 
Marga Anghelescu. de a susține 
un asemenea rol. Un duo — tot 
feminin — s-a angajat în dificila 
întreprindere a transpunerii 
scenice a piesei, regizoarea Geta 
Vlad și scenografa Sanda Musa- 
tescu. Ele și-au unit eforturile 
pentru a realiza un spectacol 
bărbăteste solid șl mal ales ne
cruțător în semnificarea perso
najului central. Regizoarea st 
protagonista n-au urmărit 
eventualele laturi umane ale 
Vassei (mamă, bunică), ei ex
clusiv prototipul clasei. Apriga 
afaceristă — inteligentă, ener
gică — e dură, lipsită de 
scruDuIe, primejdioasă ; ea n-are 
sentimente, ea are proiecte 
justificative pentru păstrarea si 
propășirea capitalului. Vassa a- 
cestui spectacol e categorie 
odioasă, ca burghezia Insăsi 
Marga Anghelescu și-a făcut pe 
denlin datoria aoelînd ' la în
treaga sa experiență, știință de 
a portretiza, forță dramatică 
pentru a realiza această imagi
ne : la care a adăugat si un ac
cent voit grosolan, nu știu cit de 
oportun, în tot cazul impresio
nant. într-un cadru scenic în
tunecat, greoi mobilat evoluează 
lumea stăoînită de Jeleznovi 
si Harpovi. Creatorii spectaco
lului s-au străduit să evoce 
înlăuntrul lui o atmosferă aoă- 
sftoare unde viciile se alătură 
neîmpăcării cu viața (Natalia 
Evghenii) durerii de a trăi, tris
teții și deznădejdii : stări în ge
neral bine nuanțat exprimate 
de către tinerii actori Teodora 
Mazanitis, Ileana Cernat, Ion 
Colomieț. Regizoarea a vrut să

~ unui inevitabil 
moare, fără moștenitori 

ducă mai departe ex- 
cu tot cortegiul de 
și insanități. Dar

nu lipsească nici forme.e unui 
ridicol grotesc, în care l-a îm
brăcat (excesiv) pe desfrinarul 
Prohor. El a fost bine interpre
tat de Corado Negreaau, x-.inus 
excesul, ce poate dace la aa 
comic depărtat de satis*, la Mm 
Geta Vlad a încercai si a aso- 
mită gradare a aer unii, a r:c- 
flictului, mai precis a 
care culminează către 
Vassa e mai cinică. mai 
decit oricind și mioăat* 
brilă, presimțire.;-».
(poate aici risipa ăe geszan » 
mișcare dir. jocul actn*»'- s-ar 
fi putut evita); stagîle ane* ■»- 
gușitoare (foarte pemccal b 
compoziția unui rcl x-c, Coeuse- 
liu Dumitra*) i Probar mai de
căzut, fetele mal ăefMerate. 
Plutește lr. aer un *eeăo*â-trirt 
pustiitor și tind se ăezănțuoe 
ridică un val de ură și de lă
comie care nu poate 5 deeft ul
timul Intenția demascatoare a

îe
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adică, cea mai puțin convențio
nală. In general, însă, autoarea 
dovedește în aceste exerciții pe 
o materie dată multă abilitate, 
cursivitate adesea plină de gra
ție, și, ceea ce spune mult, lu
ciditatea construcției. Volumul 
este, in chip mai general spus, 
o paradoxală lecție de disciplină 
realistă într-un univers compus 
din materiale de origine livres- 
că, în genere, fantastică. In ca
riera unui scriitor el poate în
semna, dincolo de calitatea în 
sine, o apreciabilă împrospătare 
a mijloacelor, ascuțirea și rafi
narea uneltelor de lucru. Semn 
de conștiință artistică superioa
ră, capabilă de luciditate, dis- 
oemămînt și spirit critic.

arouiui literaturii mo- 
Ăeme A**, de exemplu, in 
Meortea astrologului se poate 
sorbi de apăsarea kafidană a 
ăaaunM !• taailiai--------
eroului de tusp.âunea 
s_ă univereaiâ cu care 
eee. jrat și, în plus, de 
țM Castosuiu:, atracția 
z_K:buâ jnpc-cbihtataa nu a în- 
tr*n» dar a părăairii lut De 
fapt, aceană r.uvelă. Moartea 
■strategului, mi se pare și cea 
mai comptexă. în ea alegoria, 
de<i nu Lpsește eate mat puțin 
extan.c* ded*. in multe dintre 
celelalte, iar „pozitivismul" nu 
înțaapâ atit de adine atmosfera 
•umbră, pe alocuri de o extraor
dinară forță de acaparare. Este,

aaupra 
învineț
ește in- 
faseina- 
iui Ire-

tft w sanfi*

fevMur Madr’a
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Recente succes ooteimtet 
Costincș la Festhfobd flateAa 
Mareie premiu .Vaza se cszc 
mul „Luoti loc, să reg* 
torul acestei remaxob-e

— înainte de -toate, ce repre
zintă pentru dumneata get ul 
căruia te-ai consacra: ?

— Am făcut pină acum tt 
filme, unora dintre ele neordln- 
du-li-se eu prilejul unor festi
valuri naționale premii. Un 
răspuns direct la întrebare 
mi se pare mai dificil. Dacă aș 
spune că reprezintă un mijloc 
de exprimare a unei atitudini 
etico-sociale vizavi de condi
ția și responsabilitatea omului 
in societatea contemporană, ar 
Însemna să reproduc niște lu
cruri știute. Cum acesta este fo-

CARE SE CERE
CONFIRMAT SI ACASĂ

puc ia pokz « ețtă

iutei iMareuțu 
«a fi șa aceauaă 
zeiia li. $l 
a» * 
griji 
ia Ti 
partid si cele *e ta C 
județean al 
socialiste.
cruzi care 
calc. Mă «iudei r. ■< 
facilitarea accesa'v avara 
studiourile *îa Barer 
tru realizarea sânesoas 
sunet. Biaeiațe «». pc 
gale și a ano- ctekfxări a că

tate stabilită de exittaaga aaaa 
statut anume). 4a h aa aaaaaa 
nivel.

— Cum a fost la BraeY
— O veritabăM ataaaaber* du 

concurs. O organizare perfect*. 
După ce au fost cwaa;raae 
premiile am izbutit să reafiaM 
citeva trainice prirtraai. în
deosebi cu cineamatori diu B.F 
Polonă, R.P. Bulgar*, ta faza 
de preselecție. cele 14 țări. * ■- 
tre care aș amiati S.U.A- LF C. 
R.D.G„ Iugoslavia, aa trimit 
140 de filme din care, ia caa- 
curs, au intrat doar 34. Toate 
cele 5 filme trimise de nai aa 
fost acceptate. M-a impresio
nat. de asemenea, seriozitatea 
și competența juriului.

îar • ca

• ▼«*. I. Ed. Dacia. Cluj.

Qae aSrmd :* fc. proza ac
tuală, i fr~ w șz tea mai receatâ, 
lipsesc problemele tinărului, 
întrebările asc=xa torciție: lui, 
șâ frseste dts pur* onorantă 
o eroare gravi Acestea nu lip
sesc deloc, dtn tocttrâ, ele exis
tă ' si eonsttttăe axul moral și 
Idee’, ogic al uooe romane de
Aug-jstin Buzura. Petru Po
pescu, Virgil Duda. Bujor Ne- 
celcoviei. și mai recent, Ște
fan. Dunsitriu. Aceste roma
ne sir.t tot atîtea variante ala 
Ruptei eu inerția*, unele im
presionante prin gradul de rea
lizare artistică, cum ar fi Ab- 
șeații si. In orice caz, toate a- 
doptlad un unghi problematic 
de o izbitoare noutate. Nu este 
rerba de scrieri în care Ia dez
batere participă ca delegați si 
tineri, susținindu-și Intr-un ca
dre general poziția d de abor
darea unor orobleme majore, 
foarte actuale, din unghiul 
mentalității unor tineri, .perso
naje implicate sub diverse for
me în activitatea socială, știin
țifică, pedagogică (eroii lui Pe
tru Popescu, de exemplu, sint 
profesori sau viitori profesori 
în Dulce ca mierea e glonțul 
patriei, ingineri în Prins), cei 
ai lui A. Buzuta — tineri cer
cetători etc. Deci nu doar ro
mane in care tinerii au un loc 
între altele ci unde aceștia trec 
prin filtrul propriei lor gîndiri 
foarte multe aspecte ale vieții 
sociale, ale relațiilor cotidiene _ 
dintre oameni, cu o specială 
sensibilitate față de probleme
le morale. Spiritul inconforta- 
bii. adesea dramatic, al acestor 
tineri eroi, fervoarea și patetis
mul cu tare ei trăiesc, muncesc, 
iubesc dar si urăsc și dispre
țuiesc, capacitatea de analiză, 
simțul dreptății. oreocuparea, 
eu intensități diferite și in for
me uneori obsesive, față de gă
sirea echilibrului durabil între 
„cazul*, pe care fiecare îl re
prezintă si modelul uman spre 
care aspiră — de unde aspecte 
inedite, frapante uneori, de de
dublare si disimulare — în fi- 
he, curajul întrebărilor difici
le dar de neocolit, suspiciunea 
față de tot ce ia forma minera
lă a dogmei, aspectul de anche
tă morală pe care îi dobindesc 
majoritatea actelor ș! relații
le-. toate aceste trăsături defi
nesc. In chioul cel mai gene
rau cele mai bune, dar nu și 
cele mai multe cărți ale onor 
scriitori tineri. afirmați sau 
în curs de afirmare. Ei și eroii 
lor își pun cîteva întrebări 
fundamentale, simole dar ade
vărate i cum trăim pentru ca, 
supuși necesității, această su
punere să nu devină o umilință 
el expresia unei 
le. ce curs dăm 
ceilalți pentru ca 
tereze piedestalul

lalți, relații de muncă, de cer
cetare și colaborare profesiona
lă, de prietenie etc. in legături 
periculoase, dirijate de intere
se, de instinctul de conservare, 
de pofta acaparării și de irezis
tibilele seducții ale parvenirii ? 
Temperatura morală și radica- 
litatea măcar a întrebărilor 
dacă nu și a răspunsurilor pe 
care le găsim în fiecare dintre 
aceste cărți constituie trăsături 
izbitoare ale prozei cîtorva ti
neri scriitori, trăsături de care 
trebuie să recunoaștem că se 
leagă cele mai îndreptățite spe
ranțe. Din această direcție, pe 
care o cred cea mai fertilă, 
este de așteptat să apară car
tea reprezentativă, documentul 
literar tulburător dar și dura
bil al epocii. Cu Fără vîsle, 
Bujor Nedelcovici adaugă aces
tei direcții, încă 
ilustrate, un solid
Titlul cărții lui nu rezumă con
ținutul ci denumește emblema 
sub care se precipită acest con
ținut. El sugerează ideea afir
mării, a găsirii locului în lu
me fără intervenții ilicite, pe 
baza propriilor puteri și resur
se. Aceasta pentru a respecta 
criteriul moral al cursei dar șl 
pentru a preveni accidentarea

insuficient 
argument.

Îprozatorului, Intenția de a rea- 
iza, o dată cu romanul formă
rii unei conștiințe, a tînărului 
erou, și pe acela al unei clase. 

Chiar și personajele din roma
nul formării conștiinței lui pre
zente sint construite ca moduri 
mai generale de a înțelege și 
de a trăi : Florică, imaginea 
insului „fără probleme", ino
cent, viril, bucurîndu-se din 
plin de libertatea simțurilor ; 
Aron este disimulatul, actorul, 
„paiața" care pune viața în 
scenă și trăiește un rol; eroul 
însuși. Justin, capătă în acest 
triumvirat semnificația soluției 
adevărate, definită de autenti
citate, nedisimulare, incorupti
bilitate. Insă introducerea ce
lorlalți doi poate fi și expre
sia resimțirii deficienței erou
lui care, astfel, își multiplică

BUJOR NEDELCOVICI

fără

FARA
Nedelcovici

VISLE

libertăți rea- 
re'.ațiilor cu 
ele sâ nu ai- 
moral al

cărei existențe, cum se 
transforma legăturile cu

ori- 
pot 
cei-

Al 10-lea Festival interna
tional al teatrelor de copii 
care s-a desfășurat la Vene
ția intre 20—30 oct, 1972, a 
fost deschis cu spectacolele 
„Pinocchio" de Raffaello 
Lavagna (regia Barbu Du
mitrescu — scenografia Ele
na Simirad Munteanu) și 
„Snoave cu măști" de Ion 
Lucian și Virgil Puicea (re
gia Ion Cojar), interpretate 
de colectivul Teatrului „Ion 
Creangă" din București. Se
ria de spectacole cu „Pino
cchio" a continuat apoi la 
Roma, unde micii spectatori 
italieni au aplaudat la scenă 
deschisă pe actrița Alexan
drina Halic — Pinocchio și 
întregul colectiv artistic.

Ziarele „II Gazzettino", „II 
Tempo", „II Messagero“, „II 
Piccolo" elogiază spectacole
le românești. In articolul 
„Păcală și cele șapte vicii" 
din ziarul „II Gazzettino" 
Piero Zanotto scrie i „Un 
spectacol care nu se poate 
uita, Un ansamblu expert

• .«

în trecerea rapidă și conti
nuă de la un rol la altul, 
din care menționăm în spe
cial pe Ion Lucian și Ion 
Gh. Arcudeanu".

In articolul „Pinocchio 
dialoghează cu spectatorii" 
același ziar scrie : „Specta
colul este un dialog aproape 
neîntrerupt între scenă și 
sală. Un joc ce are drept 
scop să pasioneze spectato
rul și să-l stimuleze pentru 
a rămîne credincios teatru
lui chiar și Ia vîrsta adultă. 
O sămînță aruncată cu inte
ligență, care va trebui să 
dea rod".

La Bienala de la Veneția 
au mai participat companii 
teatrale din Torino, Pa
ris, Roma, Viena, Berlin 
(R.D.G.).

Succesele peste hotare, nu 
puține, ale Teatrului „Ion 
Creangă" sint cu totul sti
mabile. Dar pe cînd succese 
asemănătoare și in țară ?

i-
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Este o realitate in

discutabilă că in ul
timii ani, ca in toți 
anii de după elibe
rare, se traduce 
foarte mult la noi și 
că texte mult timp 
inaccesibile marii 
mase a lectorilor ro
mâni au fost pentru 
prima oară traduse 
in limba română in 
ultimele două dece
nii. Multe opere ale 
literaturii universa
le de o faimă recu
noscută au fost acum 
traduse prima dată 
sau au beneficiat de 
versiuni prestigioase. 
Un ritm deosebit au 
cunoscut și traduce
rile din literaturile 
contemporane ale lu
mii. Sistemul de in
formare al cititoru
lui român este cu 
mult mai bun decit 
înaintea 
război 
Chiar dacă 
deauna cu 
tudine cărțile de ma
re interes literar ale

ultimului 
mondial, 

nu intot- 
prompti-

i I

momentului au fost 
âuse ia mina lai.

Efortul editorilor 
noastre și in med 
deosebit al celei de 
literatură universa
lă, Univers ce se 
remarcă prin teatp-

i scos multe 
xrțiale din 
lui Sbaheș- 
s-a întocmit 
ediție 8e 

•e amploare 
lor marelui 
rg. Cit de 
> interesul

riesc a deveait • ra
ritate chiar ia aati- 
cariate ca și cea 
bibliofilă, iar al ti- 
■nul voluat de trada- 
ceri shakespeariene, 
alcătuit deșt al de 
capricios cu ai
cel datorat lui lea 
Viaea. este și el dis
părut dia rafturile 
librăriilor. O tradu
cere bilingvă selec
tivă. deși nesatisiă- 
cătoare ți ea prin

LT.

Shakespeariană
tiva de a da ver
siuni' românești ce
lor mai importante 
texte literare ale lu
mii intiegi, nu a fost 
insă întotdeauna în
cununat de succes. 
Au existat și exiști 
priorități inexplica
bile. întîrzieri nejus
tificate. accente ne
așteptate puse pe a- 
nume literaturi. O 
acțiune programati
că, detaliat și nuan-

păriți fotr-o aucă 
măsură față de ce
rerea caatiauă a 
cum părătorul ut Gri
ja de a-i oferi aces
tuia textele de repu
tație unanimă ta edi
ții toiae alcătuite și 
ia sufieieat tiraj es
te Încă prea micâ-

Acțiuaea de tra
ducere sistematici și 
coordonată a mari-

?n-

peetru opera lui o 
■ rată nu numai epu
izarea tuturor tradu
cerilor recente exis
tente ei și a ci
tăriilor privitoare la 
opera lui apărute 
pină acum. Felul 
cum este editai Sha
kespeare este 
nesatisfăcător. 
vechile ediții nu se 
mai 
mai 
de apere shakespea-

usfăcătoare a opere
lor l«L Lipsește o 
ediție populară a o- 
pe retor dramatice 
shakespeariene, o e- 
diție ușor de procu
rat și ușor de mi- 
nuit. Credem că es
te mai prețios pen
tru cititor să aibă la 
iadtmină întotdea
una in raftul libră
riilor o ediție Sha
kespeare. decit mul
țimea dezordonată 
de multe ori a tra
ducerilor ce se fac. 
Promoțiile noi de 
școlari și studenți, 
ceaeiațiite noi n-au 
la indemină texte 
fundamentale.

Nu este cazul unei 
mai mari preocupări 
din partea editurii 
de specialitate față 
de asemenea lacu
ne * Pe cînd. deci, o 
ediție accesibilă și 
acceptabilă a drama
turgiei lui Shakes
peare *

*

insă 
Mai

căsesc. cea in 
multe volume

M. COSTEA

celui care înoată, cu propriile 
brațe, de lovitura de vîslă a 
bărcii alături de care se găseș
te. Este deci vorba de inegali
tatea condițiilor, nu a celor 
care exprimă resursele diferite 
ale indivizilor înșiși dar aceea 
creată de avantajele situației 
sociale speculată în interes per
sonal, în scopul parvenirii imo
rale. Eroul este și el un „caz", 
un tînăr foarte rezistent, pu
ternic în ciuda dificultăților, a 
eșecurilor și a unor situații a- 
parent fără ieșire care-1 încer- 
cuiesc. înțeleg sensul demon
strativ al introducerii eroului 
intr-o deasă rețea de asemenea 
situații insă este greu de tre
cut peste aerul cam tezist al 
acestei scheme. Personajul este 
pus să-și dovedească și mențină 

puritate inalterată, să reziste 
fără a-și pierde înălțimea mo
rală tuturor încercărilor. El tre
buie deci să fie un adevărat 
erou, să se lase iubit deși nu 
iubește, să aibă lungi incursiuni 
în trecutul familiei cu un un
ghi pe care riu-1 stimează, să 
muncească în cel mai obscur 
atelier de nasturi deși pregăti
rea și chemarea lui este în cu 
totul altă direcție și altele de 
același fel. Alegînd extremele, 
el pare să nu admită nici o 
formă de compromis, sint mo
mente în care rigiditatea merge 
pină la alternativa : totul sau 
nimic. Insă In acest aspect, în 
fond de o falsă radicalitate, stă 
vulnerabilitatea romanului. Este 
mai mult decit stimabilă tem
peratura morală, înaltă, la cară 
eroul își pune absolut toate 
problemele, toate dilemele și 
întrebările dar aceasta nu ni-1 
aproDÎe ci îl menține intr-o 
postură de naivitate schematică 
și neverosimilă. Eroul are ceva 
din idealismul intratabil al lui 
Gelu Ruscanu din Jocul ielelor 
însă peste el nu se zbate nici 
o aripă tragică. Ambiția pro
zatorului este aici de salutat 
nu și inabilitatea procedeului. 
Cum de salutat este și îndrăz
neala lui. care constă în am
ploarea spațiului social al ro
manului (primul dintr-un ci
clu). recurgerea la procedeul 
verificat al analizei destinului 
unei vechi -familii compusă, și 
ea. din extreme : ramura decă
zută, a nobleței scăpătate și, in
vers, a parvenitului provenit de 
jos. ridicat prin ambiție nemă
surată, prin uzurparea poziției 
materiale și sociale a celeilalte. 
Combinarea celor două familii 
semnifică „monstruoasa coali
ție", alianța burghezo-mosie- 
reașcă. Eroul, „străin" de ea 
prin idealuri îi aparține prin 
naștere. Galeria de portrete ca
re ies la iveală în același mod, 
adică întruchipînd. majoritatea, 
direcții mai generale de a ac
ționa. indică și ea îndrăzneala

ipaștazele concurînd la elabo
rarea aceluiași model. Romanul 
este așadar riguros gîndit în 
spiritul unor simetrii impresio
nante, distribuția teoretică a 
celor mai multe sarcini ale per
sonajelor este aproape impeca
bilă însă amestecul de stiluri, 
abundența comentariilor inuti
le, °_ anumită satisfacție a par
ticipării, în intenție secretă, a 
eroului la propriile nefericiri, 
în fine, cantitatea de previzi
bil din mișcările personajelor 
(„dezvăluite" însă de romanci
er. sugerate ca surprinzătoare), 
toate acestea conduc la conclu
zia că autorul nu și-a realizat 
integral proiectul, cel puțin in 
această primă parte a lui. In 
momente hotărîtoare pentru e- 
voluția romanului tensiunea 
este_ suspendată brusc, cu o 
lipsă de abilitate inexplicabilă 
Tot planul secret al bătrînului 
Orieanu este străveziu din pri
ma clipă și nu pe caracterul 
surprinzător trebuia insistat. 
Tensiunea unor confruntări sau 
evenimente se consumă și ea în 
anticamera scenelor propriu-zi- 
se. Prozatorul ne anunță, de 
fapt, mai devreme asupra mo
dului de rezolvare a conflicte
lor incit, știind dinainte multe 
lucruri, producerea lor pare o 
simplă compunere pe o temă 
dată. Știm, de exemplu, încă 
din anticamera biroului de au
diențe că eroul nu va rezolva 
nimic. Și așa se întîmplă în 
destule alte împrejurări gle ro
manului. Vreau sâ spun că pro
iectul, schema cărții în ansam
blu se suprapune mult prea 
vizibil peste materia ei. Planul 
secret, în loc să susțină, apasă 
substanța, arhitectul a pus sub
solul la etaj. Aici se întîmplă 
ceea ce era vizibil și în Ultimii, 
carte cu mari promisiuni : scrii
torul își divulgă prea repede 
intențiile, nu are încă pricepe
rea sau răbdarea de a face din 
roman și din personaje forme 
de existență surprinzătoare ne
cunoscute pe cit sint ele de cu
noscute. El găsește nimerit să 
ne spună dinainte ceea ce vor 
face, vor gîndi, vor trăi, eroii 
săi pe parcursul cîtorva sute 
de pagini. Or, spiritul de tu
telă nu este recomandabil nici 
îh viață, cu atît mai puțin în 
literatură.

Rămîne, în schimb, tot atît de 
pregnantă ca și în prima lui 
carte densitatea epică a multor ’ 
pagini, rapiditatea și siguranța 
schimbării de registre sufletești 
în cazul acelorași personaje, ca
pacitatea de a evoca scene pli
ne, vii cu acea imperceptibilă 
nepăsare specifică romancieru
lui de marcă și, desigur, pla- 

acut
ro- 

ieșită

șarea unei dezbateri de 
interes într-o arhitectură 
manescă impresionantă, 
din comun.

C. STANESCU
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți 
„mașina timpului"?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

DENNIS GABOR

SA MUNCIM, SA TRĂIM 
ÎN CHIP COMUNIST

(Urmare din pag. I)

REPUBLICĂ, MĂREAȚĂ VATRĂ
(Urmare din pag. 1)

Renumitul om de 
știință englez, de 
origină maghiară 
s-a născut in Un
garia in anul 1900. 
Și-a făcut studiile 
la universitățile 
tehnice din Buda
pesta și Berlin.

Tntre anii 1926— 
1933 lucrează ca 
inginer cercetător 
la diferite institute 
de cercetări din 
Germania; în a- 
nul 1934 se stabi
lește în Anglia. 
Pînă în anul 194b 
iși continuă activi
tatea de cercetător 
în industria elec
tronică britanică.

In anul 1949 de
vine conferențiar 
la Colegiul impe-

rial al științei și 
tehnologiei, iar din 
1958, profesor de 
fizică aplicată la 
Universitatea din 
Londra.

Lucrările sale 
științifice au vizat 
in general domeni
ile tehnicii electri
ce, electronice și 
fizicii aplicate.

In anul 1971 a 
primit Premiul No
bel pentru desco
perirea crucială a 
tehnicii hologra
fice.

Este decorat cu 
numeroase distinc
ții britanice și 
străine, fiind ales 
membru al mai 
multor academii de 
științe din lume.

A GĂSI
SOLUȚII
PROPRII...

de DENNIS GABOR

Din păcate, datorită tocmai timpului redus 
pe care-1 am la dispoziție nu vă pot trimite 
un răspuns mai amplu, după cum l-ar merita 
ancheta de față. Mă rezum doar la a vă expri
ma cîteva considerațiuni asupra subiectului 
propus spre discutare, influențat, evident, în 
bună măsură, de îndatorirea mea fundamenta
lă de om de știință activînd in domeniul fizicii, 
și, concomitent, de profesor universitar, fiind 
deci un om care îmi petrec numeroase ore de 
viață, deopotrivă, în laboratoare electronice și 
In aule, printre studenții mei.

Găsesc că este de datoria mea să vă averti
zez :

dacă credeți sau sperați să obțineți de la 
mine vreo „rețetă", vreun „model" anume sau 
orice altceva de acest gen și care să vă învețe, 
cu punct și virgulă ce anume ar trebui să fa
ceți pentru a izbuti în viață, atunci vă irosiți 
timpul degeaba parcurgînd aceste rinduri ale 
mele :

în schimb, dacă doriți să aflați cum își con
cepe existența profesorul Dennis Gabor, ce 
anume a făcut pînă ce a ajuns să găsească un 
răspuns fundamental în problema holografici, 
tehnică a redării celei de/a treia dimensiuni — 
pentru a vă găsi o soluție proprie a vieții pe 
care urmează s-o trăiți, atunci puteți zăbovi în 
fața acestor rînduri.

Nu de alta, dar dacă vreodată mi-a displăcut 
ceva, atunci cînd m-am întreținut cu studenții 
mei sau cu tinerii cercetători din domeniul 
electronicii, în diferite laboratoare englezești 
ori americane în care am lucrat ori pe care 
le-am vizitat — acest lucru a fost dorința ex
primată de unii dintre aceștia de a mă — 
imita, de a-mi „urma exemplul" etc, etc. Aces
tora le-am spus că fiecare om este stăpinul 
propriei vieți și al propriului timp. De fiecare 
depinde ce se alege cu viața sa. Cît de decis 
ești să faci ceva, să te înarmezi cu cunoștințe, 
să te lupți și să răzbești — așa vei izbîndi In 
ceea ce mă privește, eu n-am imitat pe nimeni 
atunci cînd, în anul 1948, în numeroase nopți 
de cercetare, extrem de migăloasă și de dificilă, 
am purces la studiul problemei formării ima
ginilor în microscopul electronic. Eram nemul
țumit deoarece calitatea imaginilor care se 
formau era influențată în mare măsură de 
deviațiile ce apăreau în urma unor efecte ale 
lentilelor electronice.
Numeroase zile mi le-am consumat atunci nu 

urmărind planul gîndirii altcuiva, ci încercind 
să găsesc eu o soluție pentru a elimina aminti
tele aberații Din aproape în aproape am con- 
:eput un sistem de lentile cu ajutorul cărora 
sm izbutit să refac imaginea din diferite fran- 
ie de difracție, ceea ce constituie de altfel, pri
mul pas al holografiei.

Mărturie acelor timpuri de strădanie și fră- 
■nînt.are. de creație și spirit de investigație o 
constituie articolul meu purtînd titlul „A New 
Microscopic Principie" din revista „Nature" — 
anul 1948.

Si totuși, așa după cum am mai spus-o, era 
loan un prim pas...

Pentru transpunerea în practică a principiilor 
iolografiei mî-am dat seama că aș fi avut ne- 
zoie de o sursă puternică de lumină, monocro- 
natică și coerentă. In tot acest timp, deși lip- 
;it de acest element fundamental pentru ca 
noua invenție să aibă rezultate imediate, nu am 
ibandonat cercetările, pe care, dimpotrivă, 
e-am aprofundat și multiplicat.

O dată cu descoperirea laserului, care-mi ofe- 
■ea lumina necesară, la începutul deceniului al 
■aptelea. holografia a intrat în deplinătate ști- 
nțifică. Cunoașteți, cred, aplicațiile cu adevă
rat uimitoare obținute ori întrevăzute i fotogra
fia în relief și culori, microscopia tridimen
sională, memoriile holografice ceea ce echiva- 
eazâ cu realizarea unor calculatoare electronice 
ie gradul al patrulea.

V-am prezentat pe scurt drumul unei inven- 
;îi nu de dragul popularizării ei ori a celui 
:are are meritul paternității, cît din dorința de 
i vă face să înțelegeți că o dată pornit pe un 
'ăgaș, acesta trebuie urmărit laborios, cu mi

gală și curaj, folosind timpul la extrem pentru 
a aprofunda și multiplica toate cotele. Dacă 
intr-un anume moment nu ai izbutit, insă ești 
convins de drumul tău, perseverează, continua
ți travaliul deoarece frontul general al științei 
inaintmd pe mai multe direcții este imposibil să 
nu afecteze și lucrarea ta. Și acest lucru are o 
valoare generală, fiind un adevăr aplicabil la 
principalele domenii de creație și activitate 
umană.

Ești doar o parte dintr-un detașament aflat 
in înfruntare cu natura și de aceea travaliul 
metodic, scrupulos, cu calm și răbdare, nu 
poate aduce decit izbinda-

Știm, veți putea spune, vorbește un om care 
a învins '

Este adevărat! Dar chiar dacă pînă în ziua 
de astăzi n-ar fi apărut laserul eu sînt convins 
că holografia tot și-ar fi exprimat valoarea 
prin crearea de către o altă minte omenească 
a unui alt principiu și a unei alte surse puterni
ce de lumină. Pentru că numărul de oameni 
capabili, a unor minți lucide și temerare este 
nesfirșit, și oricare tinăr reprezintă în potența 
unul dintre aceștia.

Deci, fără să imităm pe altcineva trebuie să 
ne străduim să fim noi înșine prin ceea ce 
realizăm, prin munca și creația noastră, care se 
bazează pe o uriașă activitate umană colectivă 
și pe caro o înfățișează, în acest caz, știința. în 
ultima instanță, nimănui nu-i place să fie imi
tat. Mă refer la acei oameni care se constituie 
ca o valoare reală. De ce ? — mă veți putea în
treba. Deoarece —- voi răspunde — o „modă" 
desfășurată sub numele cuiva, după o existen
ță de cîtva timp — de obicei scurtă — n-are 
decit un singur epilog î banalizarea, trivializa
rea, cu apanajul inevitabil, uitarea. Or, nu există 
om care a făcut cît de cit ceva pentru oameni 
care să nu dorească să se știe înscris în memo
ria umanității și de aci sfidarea imitației ste
rile.

Voi reveni asupra unei idei : deși s-ar părea 
că în laborator sau în bibliotecă lucrăm sin
guri, alături de noi se află munca valoroasă 
și a altor semeni de-ai noștri, a unor oameni 
dispuși sâ-si folosească timpul în cel mai efi
cient și valoros mod posibil. Iar acest mod efi
cient și valoros nu înseamnă strădania de a fi 
enigon or’ continuator șters al unei munci des
fășurate după planul, concepționnl al altcuiva, 
ci strădania d» a aplica înțelesurile generale la 
cele filtrate de cunoștințele și experiența ta. 
de a crea ceva care să te reprezinte pe tine. 
Și acesta este un adevăr valabil pentru multi
plele domenii ale activității umane, în genere.

întrucît mă adresez unor oameni tineri și în
tre mine și ei se suprapun mai multe decenii, 
îmi permit să le fac cîteva recomandări, după 
o viață plină de experiențe și întîmplări ne
prevăzute. în vederea împlinirii personalității 
lor, în viitor, prin consumul responsabil și ma
tur al timpului de viață.

Primul meu sfat se adresează tinerilor^: să 
fiți curioși, să citiți și să învățați cît mai mult, 
să vă umpleți mintea cu arta și știința, nu cu 
prostii.

Tinerilor în floarea vîrstei le spun : găsiți 
acele preocupări care să vă consume talentul 
vostru fără de margini. Dacă eșuați, luați-o de 
la capăt !

Niciodată să nu blamați pe alții pentru eșe
cul vostru. Voi înși-vă sînteți de vină ! In caz 
de succes, al vostru este meritul !

Bărbaților șt femeilor mature s iubiți și încu
rajați tineretul. Nu o iubire platonică ci una 
practică, cu efecte evidente. Cît privește încu
rajarea, ea trebuie să se facă simțită în tot 
timpul, în toate prilejurile diurne, nu în si
tuații festive ori de paradă.

Și un ultim gînd i nu mi-ar place să aud 
vreodată pe cineva spunînd t „așa a spus pro
fesorul Dennis Gabor". In schimb aș avea o 
mare satisfacție să știu că în forul interior, în 
conștiința unor tineri, aceste cuvinte ale mele 
au creat o stare propice auto-analizei și au dus 
la meditații și reflecție.

de Conferința Națională 
tidului din acest an. 
acțiune vine să dea 
pare practică hotăririi 
rinței Naționale care a stabilit 
ca, în conformitate cu princi
piile democratice ce guvernează 
întreaga noastră viață socială, 
proiectul de norme să fie su
pus dezbaterii publice și, pe 
baza propunerilor și observații
lor membrilor de partid, ale 
uteciștilorț ale tuturor oameni
lor muncii să fie prezentat spre 
aprobare celui de al XI-lea 
congres al partidului.

însemnătatea unui astfel de 
document pentru educarea mul
tilaterală a fiecărui cetățean, 
pentru evoluția însăși a socie
tății noastre pe drumul con
struirii socialismului nu mai 
are nevoie de demonstrații su
plimentare. Normele de munci 
și de viață, de comportare a 
comuniștilor se situează firesc 
in continuarea programului de 
acțiuni elaborat anul trecut 
pentru dezvoltarea și consolida
rea conștiinței socialiste a ma
selor. in continuarea procesului 
de educare marxist-leninistă pe 
care partidul nostru l-a promo
vat dintotdeauna. cu aceeași 
consecvență, incununindu-l șâ 
ridicindu-1 pe o nouă treaptă 
calitativă. Acest adevărat cod 
moral al vieții și activității ce
tățenilor patriei este menit să 
exercite o puternică influență 
in rindul întregului popor, să 
fie un permanent îndemn la 
autoanaliză lucidă, la măsura
rea fiecărui fapt din viața noas
tră cu unitatea identității per
fecte dintre principii și acțiu
nea concretă. „In felul acesta, 
așa cum se precizează chiar in 
paragrafele proiectului de nor
me, principiile nobile ale socia
lismului și comunismului se 
vor generaliza în viața socială, 
în relațiile dintre oameni, con
tribuind la omogenizarea orin- 
duirii noastre noi. la crearea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a premiselor pentru 
trecerea la comunism”.

Fără îndoială, dată fiind în
semnătatea unei întreprinderi 
de asemenea proporții, este de 
la sine înțeles că reușita ei 
deplină presupune o minuțioa
să și responsabilă pregătire an
terioară. Aceasta trebuie să în
ceapă. firesc, cu studiul apro
fundat al conținutului proiectu
lui de norme, cu înțelegerea 
exactă a sensurilor sale multi
ple, astfel incit dezbaterile să 
se declanșeze de fapt cu mult 
timp înainte, printr-o susținuta 
muncă de popularizare metodi
că- In sens, organele
U.T.C. dispoziție volumul

apărut lucrările

a par- 
Această 

întruchi-
Confe-

Conferinței Naționale, ziarele a- 
părute chiar in zilele conferin
ței, avind, în plus, datoria fi
rească de a multiplica și difuza 
in toate organizațiile, in rindul 
tuturor tinerilor, textul proiec
tului de norme, urmind apoi 
cu consecvență modul cum este 
asimilat. O vie agitație vizuală 
și auditivă trebuie să înso
țească. desigur. toată această 
perioadă, diversificind modali
tățile de popularizare și cu
noaștere a documentului. — ar
ticolele la gazeta de perete, lo
zincile mobilizatoare de la locu
rile de muncă și emisiunile de 
la stațiile de radioamplificare 
fiind. in acest sens, doar 
cites a din posibilitățile care 
se află la indemina orică
rei organizații U. T. C- Se 
recomandă, de asemenea, ca e- 
forturile de pregătire să fie în
tregite prin organizarea unor 
intilniri eu activiști de partid 
și de stat, eu participant! la 
lucrările Conferinței Naționale, 
intilniri pe parcursul cărora să 
se dea răspunsuri la întrebări
le puse de tineri, să se lămu
rească pe larg pasajele mai im
portante ale proiectului de nor
me. astfel incit analiza din a- 
dunarea generală să înceapă in 
deplină cunoștință de cauză, să 
câștige in eficacitate.

Dezbaterile propria-zise. din 
cadrul adunării generale, adu
nare ce va trebui să-și asigu
re prezența tuturor tinerilor 
din secție, din întreprindere, 
din comună, din clasă, scoală 
sau facultate vor trebui, și ele, 
să pornească de la un punct de 
vedere de inaltă ținută critică 
și autocritică, de la aprecierea 
lucidă a eforturilor întreprinse 
pină ia prezent, pentru educa
rea comtuusză a tineretului, im- 
primind discuțiilor un curs de 
desfășurare caracterizat prin 
atitudine combativă și un spi
rit militant ferm, activ. Faptul 
că abia recent au avut loc sau 
se vor desfășura adunările de 
alegeri, care au analizat temei
nic aspectele activității colecti
velor respective, dă posibilitatea 
organizațiilor ca dezbaterea a- 
supra proiectului de norme ale 
eticii «i echității sâ abordeze 
lucrurile dintr-un alt unghi de 
vedere, acela al analizei desfă
șurate de organizația U.T.C. 
pentru educarea moral-cetățe- 
n-ască a tineretului, punind 
sub reflectorul criticii tendințe
le ri fenomenele ce vizează ati
tudinea și comportamentul tine
rilor in muncă, in familie, in 
societate, corespondența depli
nă ce trebuie să existe între a- 
ceste trei laturi inseparabile 
ale existentei unui tinăr. O ati
tudine de înțelegere profundă a 
noțiunii de disciplină muncito
rească, respectul față de muncă

și față de făuritorii bunurilor 
materiale, recunoașterea muncii 
ca singurul teren de afirmare 
și de împlinire umană. totul 
intr-o inseparabilă împletire ca 
atitudinea generală față de fa
milie, de societate, față de pro
pria conștiință — iată părțile 
constitutive ale unui singur și 
mare subiect ce va trebui să se 
afle pe primul pian al dezbate
rilor din adunare. Lui i se poa
te adăuga, desigur, și modul in 
care au fost traduse in practi
că planurile de măsuri adopta
te in dezbaterile din tara anu
lui trecut, pe marginea docu
mentelor de partid din iulie, 
stabilindu-se astfel o dată in 
plus continuitatea firească și 
necesară intre etapele unuia și 
aceluiași proces, cel al dezvol
tării conștiinței socialiste.

Propunerile pe care le vor 
face utecăștii in adunare, su
gestiile ce vor fi formulate 
pentru îmbunătățirea proiectu
lui de norme, vor contribui, la 
rindul lor. cu succes la pătrun
derea tnai operativă a acestui 
cod moral in rindul legilor fun
damentale pentru dezvoltarea 
și formarea unui tinăr comu
nist, dovedind in același timp 
atmosfera de seriozitate și ca
racterul de lucru, activ al adu
nării generale. Tot atît de im
portant este insă ca fiecare ti
năr să rețină o idee fundamen
tală. și anume că dezbatem a- 
ceste norme ale comportamen
tului nostru ca tineri comu
niști nu pentru viitor, ci pen
tru a asigura o aplicare ime
diată. la timpul prezent, a 
înaltelor comandamente etice, 
morale, care trebuie să guver
neze activitatea, munca, gindi- 
rea tuturor.

Organizate și desfășurate sub 
aceste auspicii, adunările de 
dezbatere a proiectului de nor
me ale muncii și vieții comu
niștilor in organizațiile U.T.C„ 
vor constitui, cu certitudine, o 
reușită deplină a întregii acți
uni. jalon ind cu claritate obi
ectivele și direcțiile de pers
pectivă ale unei activități edu
cative de o mai mare eficiență, 
a cărei dorință neîntreruptă de 
perfecționare, va căpăta ast
fel suportul moral al re
zultatelor viitoare. Punind la 
baza întregii lor 
principiile eticii și 
socialiste, acționind 
in concordanță cu
ciștii se vor dovedi incă o dată 
demni continuatori ai generații
lor înaintate, capabili să preia 
pe umerii lor multiplele înda
toriri sociale pe care le așea
ză înainte' viitorul. Aceasta 
este convingerea care se de
gajă din inseși cuvintele pro
iectului de norme, care afirmă : 
„Incorporarea acestor norme, 
principii și cerințe in viața si 
activitatea de fiecare zi a ti
nerilor comuniști, a membrilor 
organizației revoluționare de ti
neret va asigura creșterea și 
formarea unei noi generații de 
luptători, capabili să ducă mai 
departe ștafeta progresului și 
civilizației in România, să asi
gure viitorul fericit, comunist, 
al națiunii noastre".

evoluții 
echității 
neabătut 

ele, ute-

me de aproape patru decenii cor 
crește asemeni unei gospodării 
țărănești cînd și copiii ajung să 
țină coamele plugului.

Și, totuși, azi mă găsesc într-o 
cetate de metal, un adevărat 
oraș. Asist la ambalarea locomo
tivelor de mină Diesel, a trans
portoarelor carepopoarelor care vor pleca în 
peste 20 de țăn din trei conti
nente. Pe sutele de locomotive 
șint prezente semnăturile celor 
care alcătuiesc marea familie a 
constructorilor, de la inginerii 
proiectanți la muncitorii care 
le-au dat conturul durabil în me
tal. Aici, și numai aici, pot a- 
vea in fața văzului un parc de 
locomotive, de transportoare. 
Le-am întîlnit în Valea Jiului, la 
Petrila și Vulcan, la Petroșeni și 
Lupeni, le-am urmat prin subte
ranele de la Cavnic, Săsar, Baia,

idei, pleacă de la tiparele clasice 
ale realității și cu precizie mate
matică revin în realitate. O ase
menea metaforă semnată de ingi
nerii Alexandru Suciu și Mircea 
Petcaș are o eficiență milionară, 
alta purtînd autografele a trei 
prieteni ingineri Minai Markusz, 
Francisc Makoldi și Ion Berczes 
la fel. Că s-a făcut apel la înțe
lepciunea lor, la ideile lor nova
toare de către uzine din Italia, 
Franța, R.F.G., nu mai surprinde 
pe cei care au de-a face cu 
sistemul de alimentare a cilindri
lor hidraulici oscilanți cu articu
lație sferică. Ori dacă vorbim de 
tînărul Mihai Pop, a cărui teh
nologie de matrițare a carcaselor 
de role aduce o economie de a- 
proape 70 000 lei, mi se pare fi
resc în această cetate în care se 
confruntă valorile, în care cele 
270 de zile ale anului au înre
gistrat 120 de inovații, cele apli-

Emblemă cetății
Borșa ori Bălan; am cunoscut 
vestitele benzi transportoare

I.

— Piinea este mai ușoară de cînd ne ajută și Puiuțu 1... 
Desen de D. ADRIAN

CRONICARII 
Scânteii 

tineretului

a douăzeci și 
unu de anișori 
ai săi, Gigi cu
ceritorul poartă 
mustață pe oală 
(ă la Țiri), bar-

J bă â la Pucâ, plete a la Tom
> Jones, plus porecla ă la Wil-
> helm. Totul la el e „â la".
J Inclusiv felul de a fi. Inclu-
> siv felul de a călca. Ii place
> sâ meargă pe călcîie, legă-
J nîndu-se, ca actorii din fil-
> mele cu cowboy, vrînd să a-
> rate celor din jur preapli-
1 nul forței și încrederii care
î colcăie în ființa lui cu totul
> ieșită din comun. Obrajii lui
* roșcovani respiră puternic
J mulțumirea pentru ceea ce
> natura și, mai ales, părinții
> au fost obligați să-i ofere.
> Pentru Gigi cuceritorul fap-
J tul că e înalt, că are umerii
> lăți și părul brunet este un
> merit al lui personal. El își
J imaginează că natura nu pu-
> tea să-1 facă și altfel, adică
> mic și urit, e convins,că a-
* ceasta s-a intimidat
> făcut așa cum e din
> ție și din frică, să fi 
J nit ea sâ nu-i fi pus 
, din dreapta nasului,
> rata el I
, Mulțumit de felul
> chipeș în care arată,
> cuceritorul a ajuns de foarte
> tinerel la convingerea că ar
> fi o prostie din partea lui
> să mai facă și altceva în via- 
J ță decit sâ se arate lumii în
> întreaga lui splendoare. A
> început să bată bulevardele
J și cafenelele în căutarea a-
> venturilor. Ii plăceau ""
> de dragoste, le vedea
* cinci ori și se visa
> Nu s-a lăsat pînă nu
> cut cineva cunoștință cu un
> regizor de film, se și vedea
> jucînd rolul principal, rolul
> vedetei, după care toate fe-
> meile se dau în vînt și fac 
, astenie nervoasă. N-a reușit
> la probă, n-a fost în stare să
> spună două vorbe, dar tot
> el s-a supărat > adică ce dacă
> nu știe să pronunțe o frază
> corect, nu se putea să fie
î dublat de către un actor
> meserie ? Apoi a încercat
> se facă cascador, cică așa
? început și marii artiști.
> avut ghinion din prima zi
> filmare i calul pe care
? silise era cam narăvaș,
4 . . . . , t

trîntit de pămînt de i-au su
nat creierii în cap și s-a 
lăsat și de meseria asta, a 
luat un post de mic funcțio
nar. A încercat și aici să dea 
o lovitură, i-a făcut curte 
șefei de birou, nu i-a reușit 
nimic, după care a luat Ia 
rînd toate colegele, le invita 
la film și cofetărie. Majori
tatea au refuzat, dar au ac
ceptat două. Gigi cuceritorul 
s-a interesat imediat cam 
care ar fi posibilitățile lor 
materiale, ce fac părinții și 
cum stau cu micile econo
mii, a aflat că tatăl uneia 
dintre acestea lucrează în 
comerț și că are o gospodă
rie bine întemeiată și a ce
rut-o imediat pe respectiva 

ocolegă de soție. A urmat

. FOILETON
și l-a 
obliga- 
îndrăz- 
alunița 
că-i a-

atît de 
Gigi

filmele 
de cite 
vedetă, 
i-a fă-

de 
să 
au
A 

de 
se 

l-a

GIGI
• . . •• • ., .

CUCERI-
TORUL

nuntă ca-n basme, cu sute 
de invitați, la care s-a che
fuit vreo trei zile, Gigi a 
cerut din partea socrului 
zestrea fetei, a ieșit imediat 
din servici, și-a cumpărat o 
mașinuță. Trai pe el ! Acum 
nu mai avea nevoie să mun
cească, doar de aceea se în
surase, ca să ducă greul so
ția, i-a declarat asta cu ci
nism, chiar după o săptămî- 
nă. „Uite-te și tu la mine 
cum arăt, n-ar fi păcat să 
muncesc ?“ Afacerea n-a 
mers tocmai prea bine pen
tru că, între timp, s-au în- 
tîmplat fîteva fapte : mai îri- 
tîi că Gigi, într-o noapte oa
recare, după un chef oare
care, cu un fost coleg de 
cascadorie, s-a urcat cu ma
șina în vîrful unui stîlp de 
înaltă tensiune, de unde au

vestitele benzi transportoare în 
imensele hale siderurgice de la 
Galați, la Porțile de Fier și pe 
Someșul Rece, pe șantiere, dîn- 
du-mi imaginea unor „tobogane" 
care coboară și urcă pentru 
bucuria inocenței.

Ca student, intr-o vacanță de 
vară, am lucrat la un troliu pneu
matic sătmărean. Acum mi se 
spune că-i învechit. Tipul mai 
nou este de două ori mai ușor și 
ridică pînă la 700 kilograme, cel 
la care mă obișnuisem avea pi
cioare slăbănoage, nu putea ri
dica pe umeri peste 300. Aici, 
printre autorii lor, înțeleg meta
morfoza locului. „Cooperativa 
muncitorilor pentru fabricarea 
vagoanelor, articolelor de metal 
și lemn" din 1945, a devenit o 
uzină unică în țară, în care 
media de vîrstă a miilor de 
muncitori este egală cu vîrsta 
Republicii; aici unde mai 
mult de douăzeci de gene
rații , de oameni au devenit 
buni meșteri, ingineri, comuniști, 
uzina devenind școală, tărîm în 
care se cultivă inteligența și ome
nia. Și școala aceasta a crescut 
în salturi spectaculoase, azi în 
mai puțin de două zile se reali
zează producția anului 1948. Și 
dacă tot vorbesc de puterea mîi- 
nilor din preajma mea vă spun 
doar că transportoarele care plea
că anual pe porțile uzinei, puse 
cap la cap, acoperă distanța Satu 
Mare—Cluj.

Aici cunosc oameni, oameni în
drăzneți, duri, impulsivi, chipuri 
cu străluciri metalice, vorbin- 
du-mi blind ori agitat și nu o 
dată al dracului de colorat, in
cit regret că nu pot să-i înre
gistrez pe bandă. Unii dintre ei 
sint istoria vie a cetății, biografii 
în fața cărora se scot pălăriile, 
personaje care se contopesc în 
acest imens laborator industrial.

Metaforele oamenilor de 
aici, scrise pe hîrția de calc, se 
numesc invenții, inovații, asocie
rile de linii, cifre și prin ele de

cate pină în aceste zile de oo* 
tombrie, aducînd economii de 
cîteva milioane. Și printre ei sînt 
foarte mulți tineri (peste 1300) în 
uzină, ji asta numai pentru că 
uzina este tînără și climatul de 
omenească încredere le dă aripi.

„Noi ne asumăm și riscul. A- 
vem această îndrăzneală. Nu ne 
certăm cu „profesorii", înțelep
ciunea lor este cenzura îndrăzne
lii noastre. Și incă n-avem ex
periența însumată pe decenii, de 
aceea este o completare intre ge
nerații spre binele emblemei 
noastre".

Și emblema uzinei trebuie cău
tată în acest dialog al ideilor, în 
această dispută vie, creatoare. O 
dovadă in plus, yt iarăși mărturi
sesc că nu-mi plac cifrele dar 
n-am ce face, este sporul pro
ductivității muncii, cu 58,2 la 
sută în acest an al marilor hotă- 
riri față de 1970.

„Dacă ești sănătos și n-ai 
capul gol le faci pe toate", spune 
bătrinul meșter, Zoltan Halasz, 
unul din ctitorii uzinei. „Și, mul
țam zilei, nu ducem lipsă de ni
mic așa că totdeauna sper să fim 
cu un pas înahÂe". Cu alte 
vorbe, același lucru mi-l spun 
Vasile și Nicolae Pop, doi dintre 
autorii unicatelor industriale.

„Sigur, blazonul, cum îi zioi 
mata, ar trebui găsit în înălțimea 
ideilor", afirmă Vasile Dragoș, 
omul toboganelor.

Astăzi, în aceste zile de toam
nă sînt printre autorii mașini
lor de construcție, printre cei 
care, comprimă calendarele a- 
cestui cincinal, printre cei care, 
în urmă cu un sfert de veac 
aflaseră marea veste, înfăptuirea 
Republicii, în ateliere și atunci 
și-au zis să le prefacă în uzină 
pe măsura vremii care vine. Prin- 
trei ei era șt meșterul Zoltan Ha
lasz. Au zis, au făcut. Azi tinerii 
îmbogățesc coroana de lumini din 
aceleași locuri dindu-le sensuri 
mai înalte după chipul timpului 
prefăcut, omenește, în ideal.
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UN ACTOR : ILARION CIOBANU

De la Mitru Moț din ecraniza
rea romanului „Setea" și pină la 
comisarul Mihai Roman din „Cu 
ntiinile curate", ILARION CIO
BANU a interpretat in cinemato-

coborît fiecare pe bucăți. Ei 
s-au reparat după cîteva 
săptămîni de spital, dar din 
mașină nu se mai putea' face 
decit cel mult un fier de 
călcat. A urmat o altă bu
curie pentru Gigi i socrul 
lui, omul care lucra în co
merț a trebuit sâ dea niște 
explicații în legătură cu mi
cile sale economii, încurcă
tură din care a ieșit cît se 
poate de rău, după care gi
nerele a primit un ultim a- 
vertisment. Familia avind 
grele dificultăți financiare, 
va trebui să muncească și eL 
Gigi a făcut o criză de iste
rie : să muncească ? ’ Păi 
cum, așa le-a fost vorba ? 
Drept pentru care și-a luat 
tălpășița, părăsind-o pe fiica 
lucrătorului din comerț, por
nind din nou la vânătoare. 
De astă dată cîștigase ceva 
experiență, era mai înțelept, 
a ajuns la concluzia că for
ma de existență care i-ar 
conveni cel mai mult ar fi 
aceea de logodnic. Drept pen
tru care s-a logodit cu două 
fete deodată 
una de alta), 
în cîteva luni 
miile lor și
Paralel lucra și cu cea de a 
treia logodnică, o fată din 
provincie care dorea cu orice 
preț un buletin de Capitală 
și căreia ii ceruse un avans 
de cîteva mii. Dar, brusc, 
într-o zi, Gigi cuceritorul a 
fost chemat la Miliție, unde 
s-a trezit fațâ-n față cu so
ția și cu cele trei logodnice 
cărora le mîncase economii
le. Acuzat de escrocherie, 
Gigi intră astfel pe mina 
justiției și se trezi în boxă. 
El a ascultat uluit acuzațiile 
care i se aduceau și nu în
țelegea nimic : de ce să fie 
condamnat ? El nu a furat 
nimic, el a primit totul de la 
aceste femei pentru că ele 
l-au iubit și le-a plăcut fi
zicul lui I El le-a cucerit, 
le-a vorbit frumos, le-a fă
cut să creadă în el, adică 
asta nu e o muncă?

— Domnilor, — zice Gigi 
cuceritorul, ridieîndu-se so
lemn în picioare, — știu de 
ce mă condamnați i sînteți 
invidioși pe mine I

și grafică — semnate de artiști 
prestigioși ca Paul Klee, Oscar 
Kokocha, Otto Dix, Emil Nolde, 
Georg Grosz, Max Beckmann, 
Christian Rohlfs, Ernst Ludwig, 
Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, 
Max Pechstein, August Macke, 
Lyonel Feininger ș.a. selectate 
din Galeria de stat din Stuttgart 
(R.F. a Germaniei). Pentru pri
ma dată pot fi vizionate în țara 
noastră o serie de lucrări de 
excepțională valoare plastică și 
istorică ce se încadrează, uneori 
mai riguros programatic, alteori 
numai 'ca stare de spirit, expre
sionismului. Selecția propusă 
dezvăluie limpede vizitatorului, 
principalele direcții de dezvoltare 
ale curentului, pronunțatul său 
caracter social, accentele sale sa
tirice, demistificatoare.

(fără să știe 
lichidîndu-le 

toate econo- 
ale părinților.

ION baieșu

grafia noastră douăzeci de ro
luri, majoritatea principale.

Dintre acestea amintim, ca 
performanțe actoricești validate 
de public, interpretările din fil
mele : „Setea", „Răscoala", „Fa
cerea lumii", „Asediul" — ecra
nizări ale unor cunoscute opere 
din literatura clasică și contem
porană — și din „Așa s-a născut 
legenda", „Frații", filme cu su
biecte de actualitate.

Ultimul său rol, al comunistu
lui Mihai Roman trimis de partid 
în primăvara anului 1945 în or
ganele ordinei publice, se înscrie 
printre cele mai bune realizări 
ale acestui excelent actor de dra
mă care este încă puțin distri
buit de regizorii noștri.

TURNEUL TEATRULUI ACADE
MIC MOSSOVIET

O EXPOZIȚIE DE ARTA DECO' 
--------- APLICATĂRATIVĂ

La „Ateneul s-a 
de 

care

Tineretului" 
deschis de curind expoziția 
artă decorativă aplicată în 
Boca Grațiela ne prezintă 50 din
lucrările sale inspirate din fol
clorul românesc (ciclul „Dansea
ză tinerii") și din poveștile pen
tru copii (ciclul „Bucuria celor 
mici"), lucrări selectate din cele 
peste 150 de colaje executate de 
artistă în ultimii ani.

Prima expoziție o recomandă 
pe Boca Grațiela pentru ingenio
zitatea cu care folosește intr-un 
decorativism artizanal tradițional 
țesăturile de casă și cusăturile 
populare.

„CAPODOPERE ALE EXPRESIO
NISMULUI..."

...Ce pot fi vizionate la Muzeul 
de artă al R.S. România. Expo
ziția cuprinde lucrări — pictură

„Teatrul temei contemporane", 
cum a fost denumit adesea Mos- 
soviet, își păstrează de o jumă
tate de veac prestigiul, atît prin 
dramaturgia prezentată pe scena 
sa — in primul rind piese ori
ginale — cît și prin aportul ar
tiștilor consacrați care au func
ționat aici. Ca, de pildă, regizo
rul I. A. Zavadski, artist de o 
reală profunzime, pregătit la 
școala artei realiste a lui Stani
slavski și Vahtangov. El a pus 
în scenă numeroase spectacole 
ca s „Invazia" de L. Leonov, 
„Othelo" de Shakespeare, „Ma- 
șenka" de Afinoghenov, „Masca
rada" de Lermontov, precum și 
„Uraganul" de BilI-Beloțerkovski 
și „Vise din Petersburg" după 
Dostoievski, pe care teatrul Mos- 
soviet le prezintă publicului 
bucureștean cu prilejul acestui 
nou turneu. „Uraganul", una din 
primele piese ale dramaturgiei 
sovietice, continuă să se bucure 
de o largă apreciere ; pusă în 
scenă prima oară în 1925 de 
Liubimov-Lanskoi, cînd a con
stituit un important eveniment, 
piesa a fost reluată acum de 
Zavadski într-o nouă viziune ar
tistică. „Vise din Petersburg", 
după „Crimă și pedeapsă" a lui 
Dostoievski,
descoperă într-o manieră nouă 
sensul profund social al roma
nului, înaltul său conținut uma
nist. Spectacolul dezvăluie o in
terpretare novatoare a materia
lului clasic, precum și origina
litatea soluțiilor regizorale.

Teatrul academic „Mossoviet" 
va prezenta „Uraganul" marți, 
7 noiembrie, ora 19,30 în sala 
Comedia a Teatrului Național și 
„Vise din Petersburg" în zilele 
de 8 și 9 noiembrie, ora 19,30, 
la Teatrul Giulești.

în aceeași regie,

J
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actualitatea
Activitate febrilă pe plat

forma oțelărlei nr. 2 din Hu
nedoara ca răspuns la ini
țiativa „Mai iute, mai bine, 
mai eficient". In acest ca
dru deosebit, zece pionieri 
ai Școlii generale nr. 10 din 
Hunedoara au rostit, cu fi
rească emoție, cuvintele an
gajamentului utecist. Profe
sorul Remus Iacob le-a vor
bit cu acest prilej despre 
responsabilitatea calității de 
utecist, despre exigențele e- 
ducației comuniste prin 
muncă și pentru muncă. De 
asemenea, maistrul Victor 
Petroiescu, secretarul comi
tetului de partid O.S.M. II, 
a împărtășit proaspeților u- 
teciști. de la înalta tribună 
a muncii de uzină, gînduri 
și îndrumări din experien
ța proprie, cuvinte despre 
mîndria și noblețea răspun
derii tinerești, (IOAN 
VLAD).

Consiliului General al F. S. M.

arabe, alte documente.

ADUNARI CONSACRATE ANIVERSARII
DIN OCTOMBRIE I

UA5.

pe

MERIDIAN

continuat vineri, 
consacrate ani- 
Revoluții Socia-

• ASEARA, LA PARIS. In 
cadrul turneului mternotionai 
de tenis, americanul Tom Gor
man l-a învins eu 3—6. 7—6. 
6—3 pe Ilie Năstase.

încheierea lucrărilor Sesiunii

«e ka

to* CAF

C 4 RTL RJ

GABRIEL FIOREA

o * vi

forele 9; 11,15;

Crlngași

la

Progresul (orele 16:

l
P E CGR E0

Regia : WILLIAM WYLER.

xe
• latrefrrinderea de atite-

rulea-
20),
19),

: rulează 
11: 13,15;

20,25 Zilele tes
tconcert sirnto- 

bucureștean.

FLORI !
9.30; 12:

iczScaC Mu-xrftcri er

rulează la
11,45; 14; 18,15;

rulează la Flacăra 
18; 20,15).

BÎTA : rulează Ia Mo- 
15,30; 17.45: 20).

rulează la Cos-

: rulează 
13,45; 16; 

Aurora (orele 8,45: 
16; 18.30; 20,45), Tomis 
: 11; 13,30; 15,45; 18,15:

(orele 9; 11,15;

SOLDAT DE 
la Central (orele 
16: 18,15; 20.30). 
VOUĂ : rulează

PROGRAMUL II
12,30 

15.00 
prinz. 
pil : 
tive 
nic). 21,15 Reportaj
21,30 Romanțe și cîntece de petre
cere. 21.55 Telex tennico-știlnțiflc.
22.10 Film serial : Mannix — re
luare.

: 17: 
Sării (orele 15.30; 

(orele 15.30: 19). 
CARE VINDE 

la Dacia (orele 
17,45: 20,15)

Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii de 
20,00 Eroi îndrăgiți de co- 
Pheacik. ...

berlineze

Box* 9 
Brăila.
Craiova eu ecmpe.e 
In această competiție 
pitală, de la ora 
UREMOAS 
IlI-a din
Voința'.

MOTOCICLISM. 
finală a
L ceai de

13,30; 16; 18,15;
NOI TREI ȘI 

la Timpuri Noi 
continuare).

TORA i TORA I TORA I 
zft la Doina (orele 11; 14 
Drumul ......................~
Rahova

FATA 
rulează 
15.15:

FUGA E SANATOASA 
la Feroviar (orele 8,45, 
15.45: 18.15; 20,45). Modern (orele 
9; 11.15: 13,30: 16: 18,15; 20.30).

DRUM 1N PENUMBRA rulează 
la Bucea! (orele 15.30; 18: 20.30), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30), Cotrocenl (orele 15,30; 
18*. 20,15),

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la .Grlvița (orele 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 8.45: 11: 13,30; 
16; 18.15 : 20,45).

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER rulează la Buzești (orele 
15,30 18: 20,15).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Giuleștl (orele 15,30: 16: 
20,15),

CREIERUL : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 17,45*. 20).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON : rulează la
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA HOTNAREALA 
Ia volga (orele 9; 11,15; 
18,30: 21),
11: 13,30: 
(orele 8,45 
20.45), Flamura 
,13.30; 16: 18,15; 20,39).

LIUBOV IAROVAIA : rulează Ia 
Popular (orele 15,30: 18: 20,15).

BINECU VINTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII *• rulează la Ferentari 
(orele 15.30: 17,45: 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

AGENTUL NR. 1 : rulează 
Munca (orele 15.30: 18: 20.15).

BAMBI : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20). ~ .... 
18; 20).

DAURIA 1
(orele 15,30;

OPIUL ȘI 
șllor (orele

MESAGERUL 
mos (orele 15.30: 18: 20.15).

CINE CÎNTA NU ARE GÎNDURI 
RELE : rulează la Laromet (orele 
15,30. 17.30: 19,30).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează Ia* Arta (orele . 15.30: 
18: 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Vitari (orele 15.30; 18. 20,15).

Vineri, s-au încheiat lucrările 
celei de-a 22-a Sesiuni a Con
siliului General al Federației 
Sindicale Mondiale, desfășurate 
între 1 și 3 noiembrie la Bucu
rești.

La actuala sesiune au parti
cipat conducători și activiști de 
seamă ai organizațiilor sindica
le din peste 50 de țări de pe 
toate continentele. Pe margi
nea raportului Secretariatului 
F.S.M., prezentat în cadrul Se
siunii, au luat cuvîntul un mare 
număr de participant, care au 
dezbătut probleme importante 
situate pe primul plan al preo
cupărilor mișcării sindicale in
ternaționale, atît în ce privește 
revendicările și drepturile oa-

menilor muncii, cit și cele re
feritoare la libertatea națională 
a popoarelor și la pace în lume.

In ultima zi a lucrărilor, se
siunea a adoptat o rezoluție de 
solidaritate cu oamenii muncii 
și poporul coreean, o declarație 
de solidaritate cu oamenii 
muncii și poporul din Chile, 
un apel pentru coordonarea și 
intensificarea luptei împotriva 
societăților multinaționale, ho- 
tărîrea cu privire la convocarea 
celui de-al VIII-lea Congres 
Sindical Mondial, la 15 octom
brie 1973, la Varna, In Repu
blica Populară Bulgaria, c re
zoluție privind necesitatea dez
voltării solidarității cu popoa
rele

O La Casa de cultura a stu
denților din București au Ioc, 
periodic, următoarele cicluri de 
expuneri și activități : „IntHniri 
r.edica-psihologice". ..Din dosa
rele secrete ale istoriei*. „în
semnări plastice*. „Compendiu 

literatură universală". ..Se
nar de folclor* ; Cenaclul 
erar „Climate". Cenaclul de 

literatură stiințifico-fantastică.
o Cercuri practice la Stu-

dent-clubul din Brașov : 
strucții electronice, automobi
lism și carting, arta lemnului 
și sculptura, cineclub. studioul 
cinematografic studențesc, fo- 
toclub, studioul „Audio".

O Dintre manifestările actuale 
ale Universității Populare Bucu
rești spicuim cursurile : ..Edu
cație fizică și sport", „Actuali
tate In arhitectură si urbanism", 
„Estetica industrială", „Ciclul 
etnografie și folclor românesc 
(Păstoritul la români), 
cursiuni in istoria culturii 
civilizației universale".

<•*
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in Capitală și în alte orașe 
ale țării au 
manifestările 
versării Marii 
liste din Octombrie.

La Uzina de tractoare din 
Brașov a avut loc o adunare 
festivă în cinstea celei de-a 
55-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. A 
participat tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. a' P.C.R., prim- 
secretar ai Comitetului județean 

'Brașov al P.C.R., inginer Vasile 
Seschel, directorul uzinei, a vor
bit despre semnificația acestei 
aniversări. El a subliniat marile 
succese obținute de popoarele 
Uniunii Sovietice în îndeplini
rea obiectivelor trasate de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S.

și a evocat tradiționa» legă
turi frățești româno-sovie ti?

A luat apoi cu viatul V. S. Ti- 
kunov, ministrul consilier a. 
ambasadei U.R.S.S. După ce a 
transmis un salut prietenesc 
partea poporului sovietic, e 
relevat importanța colaboi 
pe toate planurile dintre C 
nea Sovietică și Republica So
cialistă România, subliniind :ă 
ea se dezvrltâ In interesul am
belor popoare, pe măsura tan
drii celor două țâri pe calea 
construirii sociaHsmuhu și 
munismuluL

Adunări festive asemăTă-T-e 
au mat avut loc si ia clubul 
Șantierelor navale din Con
stanța. ia Uzina -Semănătoarea* 
din București și la V 
Noiembrie* din Craiova.

SPORT» SPORT • SPOR?

A Pe

CA ÎNTR-O 
TELEGRAMĂ

CA UN OM 
DE ZĂPADĂ

„VOM FI
PRIETENE, TU !"

FOTBAL. — In sfîrșit, are 
loc și mult >așteptatul cu
plaj bucureștean. Cele doua 
meciuri programate dumini
că în Capitală din cadrul e- 
tapei a IX-a a diviziei A, 
se vor desfășura pe stadio
nul Republicii astfel : de la 
ora 12,15 SPORTUL STU
DENȚESC — UNIV. CRA
IOVA,, iar de la ora 1-4, 
STEAUA — „U“ CLUJ. Eta
pa este completată cu urmă
toarele întllniri : JIUL — 
STEAGUL ROȘU ; F. C. 
ARGEȘ — S. C. BACĂU ; 
A.S.A. TG. MUREȘ — DI
NAMO ; C. F. R. CLUJ — 
U.T.A.; C.S.M. REȘIȚA — 
PETROLUL. Meciul FARUL 
— RAPID are loc azi la 
Constanța pentru a da rapi- 
diștilor posibilitatea să aibă 
o zi de odihnă în vederea 
întîlnirii din cadrul „Cupei 
Cupelor" cu Rapid Viena. 
Toate partidele încep la ora 
14.

BASCHET. — Azi, în sala 
Dinamo, de la ora 19 are 
loc partida dintre campioa
na noastră, echipa Dinamo 
și Hanka Tapiola (Finlanda» 
din cadrul primului tur al 
C.C.E. În > deschidere, de la 
ora 17,30, are loc tntilnirea 
divizionară Steaua — Raxd 
Duminică. în Capitală. au 
loc următoarele partide t 
Voința — I.C.H.F. (sala Ciu
lești, ora 10), iar In țari i 
„U“ Cluj — PoHtehniea

București; Farul 
nica Cluj: Univ. Tnn
— Academia Militari, 
fn sala Dinamo, de la c 
va avea Ioc partida tu--t-j.
— I.E.F.S

ATLETISM. — La Oradea, 
au loc duminică dimineața 
finalele campionatelor repu
blicane de cros (seniori și 
juniori), individual și pe e- 
chipe. Este ultimul eveni
ment atletic de amploare al 
anului, la care și-au anun
țat participarea numeroși 
atleți și atlete de la cluburi
le din întreaga țară.

ȘAH. — La Cluj, au loc 
finalele campionatului na
țional feminin.

VOLEL — Jocurile pro
gramate în Capitală, din' ca
drul diviziei naționale Ari 
fn sala Dinamo au loc In- 
Ulnirile i Dinamo — Progre
sul (m.) — ora 17 si Dinamo
— CoDstrnctorol ® — ora 
18. iar ta sal» Ciulești ■ U- 
niversitatea — IE.7A rfj, 
ora 17 și Rapid — Electra 
(m), ora Ig. Domtnica 
sala Dinamo t Med 
Farul rf). ora 9 iar 
tinaare Steaua — 
Bară -* (ml, ora 10,

POPICE. — Jotxu-le xn 
cadrul divizie* napoca ie

oc astfeL Azi. fn Catri- 
!-trece ’-.e

BOX.

Tts* 4e

IWt 
» 4-

Ml angajează Mreagari. ma- 
--------- ’ șlefuitori 

tinichigii, 
sodori electrici și autogeni.

• Direcția de telecomuni
cații a municipiului Bucu- 

tCalea Victoriei nr. 37) 
itează absolvenți ai șco- 
eneraie de 8 ani. cu do
liul stabil In București, 
ru școala profesională 
elecomunicații cu dura- 

de 3 ani. Absolvenții vor 
imediat Încadrați In pro- 
ție In posturi de tehnici

eni cu Înaltă calificare.

U^.U frezori, 
setate. lăcătuși.

L. P.

ROMÂNIA

Cu : AUDREY HEPBURN ți GREGORY PECK.

Vătaf» 
Dum-

> a pe-
i _co». 

ăpf. ia ora*rri de pe Be- 
ca. La pucctaJ trei consent - 
■ăia mtitairea celor două 
tinere : -Vom fi prietene, 
ta Sărim peste urmare 
si prezentăm doar „finalul", 
fele două tinere se află a- 
cum inculpate pentru furt. 
E vorba de o sumă de bani, 
pe care o „împrumutaseră", 
fără să ceară voie, de la 
niște prieteni de ocazie, în- 
tîlniți intr-o seară la res
taurantul „Central".

Se era mai bine să fi ră
mas, colea, acasă și să-și fi 
văzut fieeare de treaba ei ? 
Le așteaptă, desigur, acum o 
sancțiune destul de severă...

SIMBATA, 4 NOIEMBRIE! 1972
A FOST ODATA UN POLIȚIST : 

rulează la Excelsior (orele 8.30 
10.45. 13.15; 15.45; 18,15; 20,45),
Festival (orele 9: 11;15 13,30; 16; 
18,30, 21), Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13.30, 16; 18,15 : 20,45).

CU MlINILE CURATE . rulează 
la Patria (orele 9: 11,30; 14: 16,30; 
19; 21.15), Savorii (orele 9.15: 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), București 
(orele 8,30; 10,30: 12.30; 14,30; 16,45; 
19. 21).

ANONIMUL VENETIAN : rulea-

w

FILM PREZINTĂ

Film distins cu PREMIUL PRINCIPAL la Karlovy Vary 1972
Scenariul si Regia : EGON GUNTHER, dupâ o povestire de 

EBERHARD PANITZ.
Cu : JUTTA HOFFMAN, BARBARA DITTUS, ROLF LUDWIG, 

ARMIN MUELLER-STAHL

american 
O R Y

Regia : JOHN FRANKENHEIMER 
Cu : TEUSDAY WELD, ESTELLE PARSONS, RALPH MEEKER, 

cinemascop • color

— Știu, știu, dumneavoas
tră doriți urgentarea lucră
rii aceleia la instalația e- 
lectrică. Aveți noroc : vă 
pot ajuta, fiindcă sint ingi
ner chiar la I.R.E.B.; insă, 
să știți, vă costă...

Deci tocmeală în lege. Pi- 
nă la urmă Dan Dima a re
ușit să stoarcă de la cetă
țeanul respectiv (asupra 
comportării acestuia — de a 
prefera, în locul unor căi 
firești, legale, servicii pe 
sub mină, nu credem că mai 
are rost să insistăm...) a- 
proape trei mii lei. „Ingine
rul* a luat banii si s-a to
pit ca on om de zăpadă lin
gă cuptor. Ia-1 de unde 
nu-i 1 S-a găsit, totuși, ci
neva care sâ-i dea de urmă, 
sâ-i stabilească adevărata i- 
dentitate și să-i taxeze es
crocheria. fiindcă D.D. era, 
de fapt, tehnician la O.C.L.... 
încălțăminte»! Acum, pen
tru că a ..încurcat", cu bună 
«ființă, articolele de _ încăl
țăminte cu cefe electrice, va 
trebui să dea explicațiile ne
cesare.

„CIAC-PAC, 
ASTA FAC"

Tinărul F. Benina 
VL Racoviță nr. 4, București) 
nu mai semna de multă vre
me, nicăieri, vreo condică 
de muncă. Dar, dacă-1 între
bai ce mai face, îți răspun
dea șmecherește : „Ceac-pac, 
asta fac !" Deci asta trebuie 
să fi însemnat — am aflat 
recent cu ajutorul organelor 
de miliție — in limbajul lui 
F. B., furtul din buzunarele 
cetățenilor. Fiindcă cu așa 
ceva se îndeletnicea in ulti
ma vreme. Se îndeletnicise, 
bine spus, fiindcă acum 
primit o altă „ocupație

(str.

I

ză la Floreasca (orele 
20,15).

IMBLINZIREA FOCULUI s 
lează la Scala (orele 9,30: 
16,30: 20).

A VENIT UN 
FRONT : rulează 
9,30; 11,30; 13.45;

VA ARAT EU
la viitorul (orele 16; 18; 20).

NĂSCUT LIBER :
Capitol (orele 9,30;
18.30: 20.45).

SF1NTA TEREZA ȘI DIAVOLII I 
rulează la Lumina " ■ - ----

20,30).
CÎINELE : rulează 
(orele 9.15—20,15 In

Amintiri din vacanța de va
ră? Nu, aspect „datînd" doar 
de acum citeva zile : elevii 
clasei a VI C de la Școala ge
nerală 127 din Capitală dis
cută aprins, chiar în mijlocul 
exponatelor și animației recent 
încheiatului Tîrg Internațio
nal de la București, despre 
minunatele roade de oțel ale 
muncii și măiestriei.

U. F.

Primul cerc de bibliofilie din 
țară a luat ființă ieri la Bi
blioteca municipală din Brașov. 
Acțiunea face parte din mani
festările culturale prilejuite de 
aniversarea Republicii și de A- 
nul internațional al cărții. In 
ședința inaugurală s-au pre
zentat următoarele comunicări: 
„Biblioteca, public# și cerințele 
cititorului contemporan" — Sil
via Popa, Brașov ; „Un ex-libris 
controversat âl Mavrocordați- 
lor" — Corneliu Dims Drăgan, 
București ; „Valoarea simbolis
tică a ex-librisului medical" — 
Dr. medic Emil I. Bologa, Bra

ADINA VELEA

Rubrică realizată de 
ANDREI BARSAN

SIMBATA, 4 NOIEMBRIE 1972
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii, 
lex. 9,05 Vetre folclorice. Azi, 
comuna Flămînzi, județul Boto
șani. 9,20 A fost o dată ca nici
odată........ Prințesa Păunița**. 9,50
De vorbă cu gospodinele. 10,05 U- 
niversitatea _TV. 10,45 Selecțluni 
din emisiunea „Portativ ’72**. 11,00 
Comentariu la 40 de steme — Ju
dețul Constanța. 11,20 Capodopere 
ale muzicii universale. 12,05 Bi
blioteca pentru toți. 12,50 Telejur
nal. 16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune In limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. 19,00 Medalion Aurel Vlalcu. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 „Făptura ta In stih o să tră
iască**. Din poezia de dragoste a 
lumii. 20,15 Tele-encidopedia. 21,00 
Film serial „Mannlx". Episodul 
„Capitolul cheie**. 21,50 Hal să 
cîntăm ! Hai .să dansăm ! — Spec
tacol muzical. 22,40 Telejurnal. 
22,55 Săptămîna sportivă. Baschet 
masculin : Dinamo București — 
Knorr Stars Honka Tapiola (Fin
landa) în Cupa Campionilor Eu
ropeni (repriza a Il-a). înregis
trare de la Sala Dinamo.

PROGRAMUL II
16.30 Agenda. 16,40 Cînteee și 

jocuri populare executate de an
samblul „Ciprian Porumbescu" dm 
Suceava. 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare : Leipzlgul — orașul 
lui Bach și Goethe; Pe țărmul 
Nevei. 17,30 Pagini muzicale de 
mare popularitate. Simfonia spa
niolă pentru vioară șl orchestră 
de Eduard Lalo. Interpretează Ion 
Voipu și orchestra simfonică a Fir 
larmonicii „G. Enescu'*. Dirijor 
Roberto Benzi (Franța). 18,00 Isto
ria filmului sonor. „Toată lumea 
rîde, cîntă și dansează".

DUMINICA, 5 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Mari muzicieni Ia Bucu
rești. 12,00 De strajă patriei. 12,30 
Emisiune în limba maghiară. 14,00 
Fotbal : Steaua — Universitatea 
Cluj — transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August*'. 15,45 360
de grade. 17,10 Film serial ptentru 
tineret „Pierduți în spațiu" epi
sodul (II) — Nava abandonată. 
18,00 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Co
mentariu Ia 40 de steme — jude
țul Covasna. 20,20 Film artistic ; 
Marele premiu. 22,50 Telejurnal. 
Sport.
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I

evenimente prezentate
'  • ' ' ' -j . ■t'l' r-'.'', ■ .

de comentatorii noștri de peste hotare
Guvern
pentru 

o lună?
Consecințele scrutinului 

din Canada
Formarea unui cabinet mino

ritar în Canada nu ar fi fără 
precedent. Să ne reamintim că 
guvernul conservatorului Die- 
fenbaker din 1957 și cele ale 
liberalului Pearson din 1963 și 
1965 au avut o existență destul 
de stabilă. Problema ridicată 
de formula premierului Tru
deau este dacă ea va rezista în 
condițiile în care conservatorii, 
în opoziție, sînt, practic, 
învingători ai 
FRANCE PRESSE 
destulă dreptate 
meci nul" care s-a 
nada; rezultatul de 109 la 
de mandate înseamnă un avans 
de 36 pentru conservatori și un 
regres de 38 pentru liberali. 
Constituțional, tehnic. Trudeau 
are dreptul de a forma un nou 
guvern care să continue să-si 
desfășoare activitatea curentă 
chiar și fără sprijinul unei alte 
formațiuni politice, dar aceasta 
pînă la începutul lunii decem
brie cînd guvernul 
votul de încredere 
noului parlament, 
le unui asemenea
prea roze, deoarece conservato-

mari 
alegerilor, 
vorbea cu 

despre „un 
jucat în Ca

lin

va solicita 
din partea 

Perspective- 
vot nu sînt

rii (109 locuri) și neodemocrații 
(30 locuri) și-au dus campania 
electorală împotriva liberalilor 
și probabil ei se vor coaliza în 
răsturnarea guvernului Tru
deau, care, in ultimă instanță, 
s-ar putea baza doar pe cele 
14 mandate ale Creditului so
cial. Un guvern doar pentru o 
lună ar fi, desigur, un epilog 
trist, dar cel puțin liberalii vor 
avea conștiința împăcată a da
toriei împlinite. Acum, cînd 
primele emoții și frustrări ale 
îezultatului nefavorabil al ale
gerilor s-au mai perimat, libe
ralii pot judeca Ia rece cauzele 
eșecului lor : „Scrutinul de luni, 
declara premierul Trudeau, 
a arătat că un considerabil nu
măr de canadieni nu a fost sa
tisfăcut de activitatea guvernu
lui in cursul ultimilor patru 
ani si jumătate". Șase luni de 
pregătiri în vederea alegerilor, 
două luni de campanie electo
rală intensă, 4,5 milioane de 
dolari cheltuiți, 27 000.de mile 
parcurse de-a lungul 
latul țării de către 
n-au dat rezultatul 
pentru că întreaga campanie a 
fost dusă pe tema neinspirată : 
„comparați Canada de acum cu 
cea din 1968". Fără să conteste 
eforturile și unele succese ob
ținute de guvern 
nomic, alegătorii 
cu nemulțumire 
de-acum“ are 7.1 
din totalul forței 
rata inflației de _ _____
este una dintre cele mai ridi
cate din lumea occidentală, că 
companiile străine nu plătesc 
taxe corespunzătoare profituri
lor pe care le realizează prin 
exploatarea resurselor naturale 
canadiene, că Actul limbilor o- 
ficiale — engleză și franceză — 
(Official Languages Act) din 
1969 a rămas doar o premisă 
pentru un sistem bicultural și

și de-a 
Trudeau, 

scontat.

pe plan eco- 
au constatat 

că „Canada 
la sută șomeri 
de muncă, că 
6—7 Ia sută

bilingual, că problemele 
ne sint in suspensie etc. 
servatorii au speculat 
teme ale nemulțumirii 
lare în organizarea campaniei 
lor electorale și au obținut su
fragii importante în provincii 
mari ca Ontario, Alberta și Bri
tish Columbia, liberalii reven- 
dicindu-și Quebec-ul și provin
ciile maritime. Rata mare a șo
majului i-a îndepărtat de libe
rali și pe muiți tineri/ (ei au 
avut pentru prima dată dreptul 
să voteze de la 18 ani), din ria
dul cărora sînt recrutați foarte 
muiți șomeri. In mare majori
tate, ei au votat pentru neode- 
mocrați care și-au întărit pozi
țiile cu 5 mandate. Cele 2 mili- 
oane de noi alegători au avut, 
se pare, un cuvint de spus. Pe 
lingă aceștia, un număr foarte 
mare de alegători n-au venit 
la urne, doborîți de apatia
nehotărîrii (înainte de alegeri 
sondajele indicau 30 la sută din 
electorat, aproximativ 3,4 mili
oane fără opțiuni clare). Majo
ritatea observatorilor 
prevăd, în termen 
sau mai puțin scurt, 
pentru rezolvarea 
parlamentar, deși 
constituționale dau 
guvernului minoritar să încerce 
o guvernare nu lipsită de as
peritățile inevitabile conlucră
rii cu o opoziție incomodă. Ră- 
mîne de văzut dacă Trudeau 
va izbuti o astfel de perfor
manță. sau dacă, totuși, încre
zător în șansele partidului său 
și în ecoul favorabil pe care-1 
va avea propunerea unui an
samblu de măsuri, fiscale și bu
getare, in vederea ameliorării 
situației economice a țării, nu 
va prefera în cele din urmă în 
locul impasului de acum, emo
țiile unui nou scrutin.

urba- 
Con- 

aceste 
popu-

politici 
mai mult 
noi alegeri 
impasului 

prevederile 
posibilitate

D. T.

hui guvern chilian

Imperativul 
decolonizării

Dezbaterea „dosarului decolo
nizării" la actuala sesiune a 
O.N.U. a cunoscut ieri un „mo
ment concluziv" prin adoptarea 
unor rezoluții de către Aduna
rea Generală. Una dintre aceste 
rezoluții susține „lupta pe care 
o duc popoarele coloniale pen
tru a-și exercita dreptul lor 
Ia autodeterminare și indepen
dență" ; documentul condamnă 
politica dusă de țările colonia
liste care impun teritoriilor a- 
flate sub dominația lor „regi
muri nereprezentative și consti
tuții arbitrare". Rezoluția cere, 
totodată, statelor membre ale 
O.N.U. să înceteze ajutorul a- 
cordat guvernelor portughez, 
sud-afric^n și regimului rhode- 
sian, relevînd necesitatea ca 
autoritățile colonialiste să-și 
retragă imediat bazele și insta
lațiile militare din teritoriile o-

cupate. O altă rezoluție 
secretarului general al 
să organizeze la Oslo, în 
o conferință 
„pentru susținerea __ _
colonialismului politicii de 
partheid din Africa de sud". A 
fost, adoptată, de asemenea, o 
chemare către toate guvernele 
cu privire la organizarea în fie
care ap, începînd de la 25 mai 
— „Ziua Eliberării Africii" — 
a „unei săptămini de solidari
tate cu popoarele aflate sub ju
gul colonialist din Africa de 
Sud, Guineea Bissau și Insulele 
Capului Verde, care luptă pen
tru independență, libertate 
egalitate in drepturi".

Dezbaterea atentă și detaila
tă a problemelor decolonizării, 
ca și decizia, semnificativă, a 
acordării statutului de „obser
vator" reprezentanților mișcări
lor de eliberare constituie, fără 
îndoială, unul din momentele 
remarcabile, pozitive, ale actua
lei sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U. Se reflectă in toate 
acestea atit acuitatea pe care 
o prezintă lichidarea altimeter 
vestigii ale anacronicului sis
tem colonial cit și forța mereu 
crescindă a mișcării de elibe-

cere
O.N.U. 

1973, 
internațională 

victimelor
a-

și

rare care asaltează ultimele re
dute ale dominației coloniale.

In spiritul politicii consec
vente a țării noastre de solida
ritate activă cu lupta mișcări- 
lot- de eliberare națională, dele
gația României a scos in evi
dență și la actuala sesiune a 
O.N.U„ necesitatea de a se a- 
dopta neintirziat măsuri efici
ente, complexe, care să ducă 
la dobîndirea independenței de 
către popoarele aflate încă sub 
dominație străină, la cnrmarea 
oricăror practici 
sau neocolonialiste, 
tanții României au 
portanța pe care ar 
tru urgentarea procesului 
colonizării recunoașterea inter
națională a mișcărilor de elibe
rare națională și elaborarea ■- 
nor programe concrete ale 
O.N.U. pentru ajutorarea mate
rială a acestor mișcări. Rolul 
activ al R . ■niniei in dezbaterea 
^dosarului decolonizări?* e sob- 
lnii’t, de altfel, si de ci
țara w—rtră ii iezit s*3Be~
le « calzxate de CMOtor la ta»-
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• MINISTERUL 
LOR EXTERNE

AFACERI- 
AL R. D. 

VIETNAM a dat publicității o 
declarație de protest în care a- 
rătînd că, la 1 noiembrie, avia
ția și vasele de război ale 
S.U.A. au bombardat orașele 
Ha Tinh și Ba Don, precum și 
un mare număr de regiuni dens 
populate din provinciile Thanh 
lloa, Nghe An, Ha Tinh si 
Quang Binh din R. D. Vietnam, 
condamnă cu fermitate noile 
acte de agresiune ale S.U.A. si 
cere guvernului american 
pună imediat capăt actelor 
gresive și tuturor acțiunilor 
încălcare a suveranității R. 
Vietnam.

să

de 
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Acord româno- 
cehoslovac în 
domeniul turismului
• LA PR AGA a fost semnat, 

vineri, acordul guvernamental 
de colaborare în domeniul tu
rismului între Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Cu acest prilej, cele două 
părți au examinat dezvoltarea 
colaborării reciproce In dome
niul turismului, a perspective
lor acesteia și au stabilit mă
suri concrete în acest sens pen
tru anul 1973.

de Tano Țolov. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mm>- 
iri al R. P. Bulgaria, ca care a 
avut o discuție privind dezvol
tarea colaborării și cooperării 
în domeniul industriei chimice 
și cu privire la cooperarea teb- 
nico-stiințifică.

„Ziua mondială a 
mediului ambiant"

• COMITETUL ECONOMIC 
Șl FINANCIAR al Națiunilor 
Unite a adoptat o rezoluție prin 
care se constituie un secreta
riat și un consiliu de conduce
re in problemele mediului. Pro
iectul. care a fost înaintat A- 
dunării Generale pentru a fi 
ratificat, urmărește punerea în 
aplicare a programului formulat 
in cadrul Conferinței Națiunilor 
Unite asupra mediului, desfășu
rată în luna iunie, la Stock
holm.

De asemenea. Comitetul a a- 
doptat o rezoluție prin care 
ziua de 5 iunie va fi sărbătorită 
in fiecare an ca „Ziua mondia
lă a mediului ambiant".

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL R.F.G.. Walter Scheel, a 
subliniat, într-o cuvântare rostită 
Ia Dueren, importanța pe care

acordă 
în ve- 
confe- 
pentru

• MICHAEL KOHL secretar
■ stat ta C—ritiwl de Miniștri 

al R. D. Germane, șt Egon Bahr, 
*<cretar de stat la Cancelaria 
I ederală a R.F. a Germaniei, 
au continuat, joi, la Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane, 
convorbirile privind incheierea 
unui tratat asupra bazelor rela
țiilor dintre rele două state. 
Tratativele dintre cei doi secre
tari de stat urmează să fie re
luate azi.

• ÎN CLĂDIREA FOSTULUI 
CONSILIU DE CONTROL A- 
LIAT din Berlinul occidental a 
început, azi, o nouă întîlnire a 
ambasadorilor U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii și Franței 
pentru continuarea schimbului 
de păreri în probleme de inte- 
Tes comun.

guvernul vest-german o‘ 
reuniunii de la Helsinki 
derea convocării unei 
rințe general-europene 
securitate și cooperare.

„Cosmos-536"
• ÎN UNIUNEA SOVIETI

CA a fost lansat vineri satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-536“, destinat continuării 
cercetării spațiului cosmic.

Aparatele aflate la bordul sa
telitului funcționează normai, 
iar centrul terestru de coordo
nare și calcul prelucrează in
formațiile parvenite de pe sate
lit — informează agenția TASS.

Demisia lui Kocea
Popovici
• DUPĂ CUM INFORMEA

ZĂ AGENȚIA TANIUG, Kocea 
Popovici, membru al Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia din partea 
R. S. Serbia, și-a prezentat de
misia din această funcție.

• VINERI, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice din 
țara noastră, aflat in vizită de 
lucru in Bulgaria, a fost primit

• LA RABAT, a avut loc. 
joi seara, o reuniune a gu
vernului marocan, in cadrul 
căreia regele Hassan al 
II-Iea i-a informat pe mem
brii acestuia despre contac
tele care au avut loc în ul
timul timp cu liderii for
mațiunilor politice din țară 
asupra modalităților pe care 
partidele le consideră sus
ceptibile de a favoriza o 
participare a reprezentanți
lor lor in aparatul de stat — 
inunță un comunicat al Mi
nisterului marocan al Infor
mațiilor. In continuare, 
menționează comunicatul, 
suveranul marocan a rele
vat eforturile depuse de ac
tualul guvern pentru înde
plinirea sarcinilor trasate și 
a anunțat desemnarea lui 
Ahmed Osman, fost direc
tor al Cabinetului regal, ca 
nou prim-ministru al țării. 
El a subliniat că premierul 
desemnat a fost însărcinat 
să înceapă, încă de vineri, 
contactele necesare cu dife
ritele formațiuni politice 
marocane, în vederea for
mării unui nou guvern.

Comunicatul relevă că ac
tualul cabinet va rămine în 
funcție pînă la formarea noii 
echipe ministeriale.

Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a anunțat, 
joi seara, componența noului guvern al țării, din care fac 
parte reprezentanți ai partidelor Frontului Unității Popu
lare, președintele Centralei Unice a Oamenilor muncii 
(C.U.T.), precum și reprezentanți ai forțelor armate chiliene.

Portofoliile afacerilor externe 
și apărării naționale sînt deținu
te, în continuare, de Clodomiro 
Almeyda și, respectiv, Jose Toha. 
în funcția de ministru de inter
ne a fost numit generalul Car
los Prats, comandantul șef al ar
matei. Alți doi reprezentanți ai 
forțelor armate, generalul de a- 
viație Claudio Sepulveda Și con- 
tra-amiralul Ismael Huerta, au 
preluat portofoliile minelor și, 
respectiv, lucrărilor publice. Pre
ședintele Centralei Unice a Oa
menilor Muncii din Chile, Luis 
Figueroa, a fost numit ministru 
al muncii și prevederilor sociale.

Cu prilejul ceremoniei de de
punere a jurămîntului de către 
noul guvern, președintele repu
blicii, Salvador Allende, a subli
niat sarcinile noului cabinet.

După ce a elogiat eforturile 
oamenilor muneii și ale tineretu
lui, care au asigurat funcționarea 
unităților industriale, acționind 
unitar pentru a zădărnici inten
ția de paralizare a întreprinderi
lor de către reacțiune, Salvador 
Allende a expus obiectivele prin
cipale ale noului cabinet El tre
buie — a afirmat președintele 
Allende — să asigure norma.:za- 
rea imediată a situației interne, 
asigurarea respectării normelor 
legale, înlăturarea daunelor pe 
care le provoacă greva ilegală a 
proprietarilor de camioane și asi
gurarea ordinii economice. Toto
dată, guvernul are misiunea de a 
contribui la unirea forțelor pa
triotice ale țării pentru a putea 
înfrunta agresiunea din extenor a 
companiilor multinaționale, de a 
asigura garantarea condițiilor ne
cesare schimbărilor structurale, 
concomitent cu

mocrației și libertății față de în
cercarea de a se împiedica reali
zarea alegerilor parlamentare, de 
la începutul anului viitor. In 
martie 1973, a spus președintele 
Allende, în Chile vor avea loc 
alegeri pentru Congres și poporul 
va putea să-și exprime voința pe 
calea urnelor, fără ca nimeni și 
nimic să-l poată împiedica.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Chile a dat 
publicității o declarație prin 
care Iși exprimă aprobarea de
plină față de componența nou
lui guvern alcătuit de președin
tele țării, Salvador Allende.

Phenian
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in
ANGLIA, - Muncitorii agricoli englezi au organizat recent o puternică manifestație la Londra 

sprijinul revendicărilor lor economice

Sesiunea Comitetului
de coordonare Nord-Sud

La Phenian s-au încheiat lu
crările celei de-a doua sesiuni a 
Comitetului de coordonare pen
tru reglementarea problemelor 
dintre Nordul și Sudul Coreei, 
transmite agenția A.C.T.C. Au 
participat Pak Sen Cer, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, alți 
reprezentanți ai R.P.D. Coreene, 
Li Hu Rak, directorul Agenției 
Centrale de Informații sud-core- 
ene, si alți reprezentanți ai Co
reei de sud.

R. S. CEHOSLOVACA. - Hala de montaj a Uzinelor Tatra din 
Koprivnice

u citeva zile înaintea finișului 
campaniei electorale america
ne, șansele lui Richard Nixon 
de a rămine in continuare, incă 
patru ani, la Casa Albă nu 
mai sint puse la îndoială. Ale

gerea pare făcută, iar scrutinul respectiv 
mai puțin decit o competiție. Siguri de can
didatul lor, republicanii nu par dispuși să 
se obosească să se mai prezinte la urne 
(sondajele indică că doar 59 la sută dintre 
alegătorii republicani vor vota - cel mai 
scăzut procentaj din ultimii 24 de ani - 
in comparație cu 91 la sută dintre alegă
torii democrați). Cum certitudinea realegerii 
ar putea avea și consecințe neplăcute, în 
60 oe mari orașe americane grupe de or
ganizatori ai campaniei nixoniene și-au ri
dicat adevărate state majore in speranța că 
vor atrage 32 milioane de votanți, mai muiți 
decit in 1968 ți remarcabil mai muiți decit 
„McGoverniți".

Deși majoritatea observatorilor politici il 
consideră pe McGovern „marele învins", a- 
ceastă părere fiind exprimată frecvent în 
presă, McGovern rămine netulburat, senin, 
încrezător - cum afirmă el - in „conștiința 
Americii care nu-l va lăsa să piardă", su- 
gestionind cu fraza „există un vot secret 
pentru McGovern pe care sondajele n-au 
fost capabile să-l detecteze". El iși duce 
campania cu vigoare, apare pe ecranele 
de televiziune cu zimbetul omului obișnuit 
cu bătăliile. Imaginea sa de ciștigător al 
preliminariilor democrate a fost știrbită, de 
la bun început, de atacurile lansate de 
Hubert Humphrey împotriva programului său 
electoral de reducere a bugetului militar și 
de ridicare a veniturilor americanului de 
rind la plafonul de 1 000 de dolari anual. 
Aceste atacuri puneau in lumină lipsa de 
unitate din partidul democrat, dezamăgin- 
du-i pe alegători. Au urmat apoi greșeli 
personale sau inspirate de un „staff" neex
perimentat : criza Eagleton, revizuirea pro
gramului său liberal care stimise entuzias
mul tinerilor ți populației de culoare. O 
nouă carte slabă o joacă zilele acestea 
McGovern. El a adoptat strategia, prost cal
culată, de a face din persoana președin
telui ținta favorită a atacurilor sale, și a- 
ceasta intr-un moment in care Nixon se 
bucură de respect. Inconstanța temelor dez-

Reprezentanții celor două 
părți, menționează agenția, au 
făcut un schimb de păreri sin
cer asupra măsurilor legate de 
îndeplinirea punctelor în care 
s-a căzut de acord în cadrul de
clarației comune Nord-Sud. In- 
tîlnirea s-a desfășurat 
închise. S-a stabilit ca ea să fie 
urmată de o reuniune de lucru 
la care cele două părți să adop
te și să dea publicității o infor
mare comună cu privire la re
zultatele întâlnirii și un „Acord 
cu privire la componența și ac
tivitatea Comitetului de coordo
nare Nord-Sud“.

cu ușile

Incidente
in Irlanda

Nord s-au pro- 
24 de ore noi

în Irlanda de 
dus în ultimele 
incidente violente. în localitățile 

nale Magherafelt și Omagh au 
xplodat două bombe. Deși nu 
c produs victime, exploziile 
an scidat cu pagube materiale 

rmportmte în datrictnl Tyro
ne, o patrulă a petiției a că
zut într-o ambuscadă a ele
mentelor extremiste. Doi poli
țiști au 
dondeny.

fost răniți.
trupele

La Lon- 
______ z, _ _r  britanice 
și-au continuat raziile, arestînd 
un alt lider al organiza
ției Armata Republicană Irlan
deză — al 12-lea din ultimele 
două săptămîni. O stare de ten
siune a marcat, de asemenea, si
tuația din Belfast, accentuată și 
de funeraliile celor două fetițe 
ce și-au pierdut viața în urmă 
cu cîteva zile, ca urmare a unei 
explozii.

Tot <ăn Belfast agenția Reu
ter transmite că trei organizații 
protestante — Consiliul Loialist 
din Ulster, care include forma
țiunea de extremă dreaptă Van
guard, Asociația pentru apărarea

Finiș electoral in S.U.A.
bătute i-a făcut pe muiți să remarce cu 
ironie că „singura constantă a campaniei 
este seninătatea de neclintit al lui Mc
Govern" (NEWSWEEK).

Spre comparație, președintele n-a mențio
nat niciodată numele lui și aceasta nu din 
delicatețe, cum s-ar crede, (in campaniile 
electorale nu este loc și pentru așa ceva), 
ci pentru a arăta americanilor că nu crede 
in eiistența unui contracandidat periculos

• Mai puțin decit o 
competiție • „Votul secret 

pentru McGovern “
• Republicanii in goană 
după procente • Baro

metrul popularității

la pozițiile sale. Președintele, lucrind cu co
laboratorii săi cei mai apropiați, in salonul 
oval ol Casei Albe, sau stringind mina sim- 
patizanților - acestea sint imaginile suprin- 
se de aparatele de fotografiat și reproduse 
din abundență in presă. Compania prezi
dențială este dusă cu competență politică 
și administrativă, cu meticulozitatea unui 
om care nu se increde in exuberanța înșe
lătoare a momentului, de insuși președintele 
care și-a dozat eficient acțiunile pe plan 
intern și extern pentru a impresiona favo
rabil electoratul. „Aceasta este calitatea - 
scrie NEWSWEEK - care l-a ținut în fruntea 
și centrul anului electoral - și prin îndemi- 
nare, noroc și eșecul adversarilor săi, l-a 
dus in pragul unei mari victorii". Revista 
americană se bazează în afirmațiile ei pe 
comparația dintre victoria obținută de Nixon 
in 1968 — puțin mai mult de 43 la sută,

cea mai mică popularitate înregistrată de 
vreun candidat la președinție de la Woo
drow Wilson in 1912 - și șansa pe care o 
are acum de a ciștiga mai multe procente 
apropiindu-se de spectaculoasele <1,1 ob
ținute de Lyndon Johnson in 1964.

Un sondaj efectuat cu o săptâmînă in 
urmă il indică ciștigător pe Nizon in 48 de 
state cu 517 voturi ale electorilor (247 mai 
multe decit are nevoie pentru realegere) și 
pe McGovern doar in Columbia cu 3 elec
tori - stat cu o populație neagră majoritară 
de 71 la sută. 59 la 36 de procente, la ul
timul Gallup, reduce decalajul cu 3 pro
cente, dar experiența confruntărilor anteri
oare demonstrează că intotdeauna diferența 
se micșorează, in cazul acesta, important 
pentru McGovern este dacă el va putea 
să accelereze ritmul și să se apropie de 
președinte. Barometrul cel mai sigur al 
popularității il reprezintă 6 state industriali
zate care acumulează cel mai mare număr 
de alegători (185 electori vor reprezenta, 
după sistemul american, procentual, pe ale
gători in cadrul scrutinului decisiv pentru 
desemnarea președintelui). In California, 
Nixon conduce cu 55 la 39 de procente, 
in Illinois cu 60 la 36, in Michigan cu 59 
la 34, in New York cu 56 la 39, in Ohio 
cu 61 la 32 și in Pennsylvania cu 57 la 38.

Democrații par convinși că au scăpat rit
mul în favoarea republicanilor, așa incit iși 
fac de pe acum bilanțul pierderilor pe care 
ar putea să le sufere in cadrul viitoarelor a- 
legeri pentru Congres : eventual 3 locuri in 
Senat și cel mult 25 in Camera Reprezen
tanților. Cu aceste pierderi, democrații vor 
putea să-și mențină controlul asupra Con
gresului. Mai rămine, totuși, ceva de făcut, 
chiar dacă competiția pare incheiată : nu
mărătoarea voturilor. Și aceată operație, in 
ciuda tuturor certitudinilor creează acele 
momente de suspensie, de emoții, in fiecare 
stat, care fac din alegerile prezidențiale cel 
mai palpitant eveniment politic euadrenal 
din Statele Unite.

DOINA TOPOR

• INTRE 31 OCTOMBRIE 
și 2 NOIEMBRIE, la Berlin 
a avut loc reuniunea repre
zentanților băncilor Bulga
riei, Cehoslovaciei, Cubei, 
R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, României, Ungari
ei și U.R.S.S. Au participat, 
de asemenea, reprezentanți 
ai Băncii Internaționale 
colaborare economică, 
Băncii Internaționale 
Investiții, precum și ai 
cretariatului Consiliului 
Ajutor Economic Reciproc.

Participanții au dezbătut 
probleme legate de activita
tea operativă a băncilor ță
rilor membre ale C.A.E.R. și 
au examinat situația pe piața 
internațională 
în legătură 
lui valutar 
niunea s-a 
atmosferă 
înțelegere reciprocă.

Definirea agresiunii
în dezbaterea

de 
ai 
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capitalist. Reu- 
desfâșurat într-o 
de prietenie și

violente 
de nord
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Ulsterului (U.D.A.) și Asociația 
Muncitorilor Loialiști — au a- 
nuntat că resping propunerile 
conținute în așa-numita Cartă 
Verde dată publicității la înce
putul săptămînii de guvernul 
britanic. După cum s-a anunțat, 
documentul conține o serie de 
principii care, în concepția au
torităților britanice, ar urma <ă 
guverneze reglementarea situa
ției din Ulster.

Comitetul pentru pro
blemele juridice al Adu
nării Generale a O.N.U. e- 
xaminează în prezent ra
portul Comisiei speciale a 
organizației pentru defini
rea agresiunii.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, delegatul român, Du
mitru Ceaușu, a subliniat că e- 
laborarea unei definiții a agre
siunii va constitui o contribuție 
prețioasă la consolidarea rolu
lui Națiunilor Unite in menți
nerea păcii și întărirea securi
tății internaționale.

Delegatul român a subliniat 
că definiția agresiunii trebuie 
să afirme datoria tuturor sta
telor de a nu recurge la arme 
de distrugere în masă sau la 
amenințarea cu folosirea lor.

El a amintit că România a 
propus includerea în definiția 
agresiunii a unui paragraf refe
ritor la faptul că nici o rațiune, 
indiferent de natura sa politică, 
militară, economică etc, privi
toare la politica internă sau ex
ternă a unui stat nu poate servi 
drept justificare pentru folosi
rea forței împotriva unui stat. 
Referindu-se la consecințele ju
ridice ale agresiunii, vorbitorul 
a spus că România a propus 
includerea în definiție a unui 
paragraf potrivit căruia terito
riul unui stat este inviolabil și 
nu poate fi obiectul, nici măcar 
temporar, al unei ocupații mili
tare sau al oricăror alte măsuri 
de forță întreprinse de un stat, 
indiferent de motiv.

TINERETUL LUMII

Progresul... regresului
• Afirmațiile Pretoriei și 

statisticile U.N.E.S.C.O.
• 401a sută din copiii africani 

din R.S.A. — în afara școlii
S-ar putea spune că membrii echipei ministeriale sud- 

africane sînt caracterizați printr-o trăsătură comună : lipsa 
simțului ridicolului. Ca să confirme această mai veche cons
tatare, ministrul educației de la Pretoria, Jean de Clerk de
clara cu toată seninătatea Ia începutul actualului an școlar 
(in primele zile ale lui octombrie) că „educația în rindurile 
populației africane se află pe calea unui mare progres".

Printr-o coincidență interesantă, exact în aceleași zile, la 
Paris era dat publicității un raport al U.N.E.S.C.O. asupra 
efectelor politicii de apartheid din Republica Sud-Africană 
în domeniul învățămîntului și culturii. „In conformitate cu 
politica generală de apartheid — subliniază autorii raportului 

africanii, asiaticii și albii sînt educați in institute școlare 
separate și noțiunea dezvoltării separate a raselor este accen
tuată de structura administrativă a învățămîntului. de me
todele de finanțare, de deosebirile de programă analitică.si 
de nivelurile deosebite de calificare". In domeniul educației, 
relevă același document — bazat pe analiza unui vast mate- 

informativ, în cea mai mare parte din izvoare oficiale 
sud-africane — africanii din R.S.A. formează „grupul de 
populație cel mai defavorizat, în așa măsură îneît se poate 
vorbi, în mod obiectiv, de o împingere a majorității într-o 
zona de promiscuitate culturală".

Concluzia aceasta a raportului U.N.E.S.C.O. este însoțită 
de exemple concrete foarte sugestive. Reținem, astfel, că în 
deceniul 1960—1970 40 la sută, în medie, din totalul copiilor 
africani de vîrstă școlară n-au putut pătrunde în școala ele
mentară de patru clase din lipsă de locuri (localuri și cadre 
didactice). In anul școlar precedent jumătate din cei 280 000 
de copii care au împlinit virsta dc șapte ani nu au putut găsi 
locuri in prima clasă primară. Din datele statistice oficiale 
privind deceniul 1960—1970 reiese că, in medie, din totalul 
copiilor africani înscriși în școala generală numai 3 la sută 
au frecventat primele patru clase ale școlii secundare și nu
mai 0,059 la sută au frecventat clasele superioare (VL-vni) 
ale școlii secundare. In genere, la nivelul școlilor secun
dare, numărul elevilor africani, oricum intini, a scăzut pe 
parcursul deceniilor 1960—1970 cu circa 30 Ia sută. Astfel 
in mod practic tinerii de culoare peste 14 ani nu mai au nici 
un fel de acces la învățătură.Lucru demonstrat, de altfel, 
foarte edificator de faptul că Ia examenul de bacalaureat din 
anul școlar precedent (în iunie 1972) s-au prezentat numai 
334 tineri africani. Și aceasta la o populație africană de a- 
proape zece milioane de locuitori.

„Progresele" în domeniul educației africanilor din țara 
apartheidului despre care a vorbit Jean de Clerk, pot fi con
statate și in alte aspecte ale învățămintului sud-african. Pen
tru a ridica o barieră nouă, suplimentară, in calea tinerilor 
de culoare guvernul de Ia Pretoria a instituit măsura taxelor 
de înscriere pentru copiii africani în școlile secundare, taxe 
care nu sînt percepute de la copiii aibi.

„Progresul" în accepția ministrului educației din R.S.A. 
este, după cum vedem, un progres al... regresului, ceea ce 
în lumina valorilor răsturnate din anacronicul regim al 
apartheidului, poate indigna dar nu poate suprinde.

E. R.
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